
 

BAB III 

GRAPH THEORY 

1. INTRODUCTION 

Perhatikan gambar berikut   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representasi Graf : titik � vertex; garis � edge. Sehingga gambar di atas menjadi  
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Path : barisan bergantian antara vertex dan edge (vertex boleh diulang) 

DEFINISI 3.1 :  

Suatu graf (undirected graph) G terdiri dari suatu himpunan vertex V (node) dan 

himpunan edge (arcs) E sedemikian sehingga tiap edge e ∈ E dikawankan dengan suatu pasangan 

tak berurut vertex. Jika ada edge tunggal e dikawankan dengan vertex-vertex v dan w, maka 

dapat ditulis e = (v, w) atau e = (w, v). Dalam hal ini (v, w) menyatakan suatu edge dalam 

undirected graph dan bukan pasangan berurutan. 

Suatu directed graph (digraph) G terdiri dari suatu himpunan vertex (node ) V dan 

himpunan edge (arcs) E sedemikian sehingga tiap edge e ∈ E dikawankan dengan suatu pasangan 

berurutan vertex-vertex. Jika ada edge tunggal e dikawankan dengan pasangan berurutan vertex-

vertex (v, w), maka dapat ditulis e = (v, w). 

 

 

● Edge e incident dengan vertex v dan w; vertex v adjacent dengan vertex w. 

 

● G(V, E) : graf (undirected atau directed) dengan vertex-vertex V dan edge-edge E,  

V ≠ ∅  , V dan E finite. 

● Simple graph : no loops and parallel edges 

● Weighted graph : graf dengan bilangan-bilangan pada edge nya. 
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● Kn complete graph dengan n vertex : setiap vertex dihubungkan dengan vertex yang lain oleh 

sebuah edge (tidak ada loop dan multiple edges). 

● Bipartite graph : suatu graf yang vertex-vertex nya dapat dipartisi menjadi himpunan disjoint 

V1 dan V2 dengan setiap edge incident pada satu vertex di V1 dan satu vertex di V2. 

● Km,n complete bipartite graph dengan m dan n vertex : mempunyai disjoint set V1 dengan m 

vertex dan V2 dengan n vertex. Setiap vertex dalam V1 dikawankan dengan setiap vertex 

dalam V2 oleh sebuah edge. (Tidak ada parallel edges). 

 

CONTOH 3.1 : SIMILARITY GRAPH 

Merupakan masalah pengelompokan obyek-obyek yang mirip ke dalam kelas-kelas didasarkan 

pada sifat obyek itu. Sebagai contoh : suatu algoritma tertentu diimplementasikan dalam BASIC 

oleh sejumlah orang dan akan dikelompokkan program-program yang mirip ke dalam kelas-kelas 

pada sifat-sifat tertentu dari program itu. Misal sifat-sifat yang dipilih adalah sebagai berikut : 

● The number of lines in the program 

● The number of GOTO statements in the program 

● The number of subroutine calls in the program 

 

Misal dipunyai data sebagai berikut : 

 

Program #Program lines #GOTOs #Subroutine calls 

1 66 20 1 

2 41 10 2 

3 68 5 8 

4 90 34 5 

5 75 12 14 

 

Similarity graphs dikonstruksikan sebagai berikut : 

● Vertex ↔program 



 

● Vertex (p1, p2, p3), pi : nilai property i. 

Dissimilarity function s : vertex v = (p1, p2, p3), w =(q1, q2, q3),  

  s(v, w) = ∑
=

−
3

1i

ii qp . 

Misal vertex vi merupakan vertex yang bersesuaian dengan program i, maka 

 s(v1, v2) = 36,  s(v1, v3) = 24,  s(v1, v4) = 42,  s(v1, v5) = 30, 

 s(v2, v3) = 38,  s(v2, v4) = 76,  s(v2, v5) = 48,  s(v3, v4) = 54, 

 s(v3, v5) = 20,  s(v4, v5) = 46. 

● s(v, w) : ukuran ketidaksamaan program v dan w (besar�dissimilarity; kecil�similarity). 

● S suatu bilangan tertentu. Masukkan suatu edge di antara vertex v dan w jika  

s(v, w) < S. 

● v dan w dalam kelas yang sama jika v = w atau ada suatu path dari v ke w. 

Ambil S = 25. Maka ada tiga kelas : {v1, v3, v5}, {v2}, {v4}.  

 

 

 

 

 

 

CONTOH 3.2 : THE n-CUBE (HYPERCUBE) 

Serial Computer (traditional computer) : mengeksekusi satu instruksi pada saat itu � serial 

algorithms. 

Parallel Computer (banyak prosesor � karena harga hardware yang semakin murah) : 

mengeksekusi beberapa instruksi pada saat itu � parallel algorithms � lebih cepat daripada 

serial algorithms 

Graf adalah model yang cocok digunakan untuk mendeskripsikan mesin-mesin ini. Salah satu 

model untuk parallel computation dikenal sebagai n-cube atau hypercube. 

n-cube mempunyai 2
n
 prosesor, n ≥ 1 yang dinyatakan dengan vertex-vertex berlabel 0, 1, 

…, 2
n
 – 1. Tiap prosesor mempunyai memori lokalnya sendiri. Sebuah edge menghubungkan dua 
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vertex jika representasi biner dari labelnya berbeda tepat satu bit. Selama satu satuan waktu, 

semua prosesor dalam n-cube bisa mengeksekusi sebuah instruksi secara bersamaan dan 

kemudian mengkomunikasikan dengan sebuah prosesor yang adjacent. Jika suatu prosesor perlu 

untuk berkomunikasi dengan suatu prosesor yang tidak adjacent, maka prosesor pertama 

mengirim sebuah message yang melewati rute itu dan menuju ke tujuan dari penerima. Mungkin 

perlu waktu beberapa satuan waktu bagi sebuah prosesor untuk berkomunikasi dengan suatu 

prosesor yang tidak adjacent. 

n-Cube bisa juga digambarkan secara rekursif. 1-cube mempunyai dua prosesor berlabel 0 

dan 1, dan sebuah edge. Misal H1 dan H2 adalah dua (n–1)-cube yang memiliki vertex-vertex 

berlabel dalam biner 0, 1, …, 2
n-1
 – 1. Sebuah edge ditempatkan di antara tiap pasang dari vertex-

vertex, satu dari H1 dan satu lagi dari H2 asalkan bahwa vertex-vertex tersebut mempunyai label 

yang identik. Berikutnya mengubah label L pada tiap vertex di H1 dengan 0L dan mengubah label 

L pada tiap vertex di H2 dengan 1L. Akhirnya diperoleh n-Cube.  

(Gambarkan !!!). 

EXERCISES :  

1. Gambar K3, K4 dan K5. 

2. Cari rumus untuk banyaknya edge dari Kn. 

3. Beri contoh bipartite graph dengan 7 vertex dan sebutkan partisinya. 

4. Gambar K2,3 , K2,4 dan K3,3. 

5. Carilah rumus untuk banyaknya edge dalam Km,n. 

6. Gambar similarity graph dengan S = 40 dan carilah kelas-kelasnya!!! 

7. Gambarlah 2-cube. 

8. Konstruksikan 3-cube dari dua 2-cube. 

2.  PATHS AND CYCLES 

 

Definisi 3.1 :  

Misal v0 dan vn adalah vetex-vertex dalam suatu graf. Suatu path dari v0 ke vn dengan panjang n 

adalah suatu barisan bergantian dari (n + 1) vertex dan n edge yang dimulai dari vertex v0 dan 

berakhir di vertex vn, 

(v0, e1, v1, e2, v2, …, vn-1, en, vn), 

yang mana edge ei incident pada vertex vi-1 dan vi untuk i = 1, 2, ..., n. 



 

Note : Path juga bisa ditulis hanya vertex-vertex yang dilalui saja tanpa menuliskan edgenya � 

(v0, v1, ..., vn). 

CONTOH 3.3 : 

 

Salah satu path dari vertex 1 ke vertex 2 dengan panjang 4 adalah  

(1, e1, 2, e2, 3, e3, 4, e4, 2) atau (1, 2, 3, 4, 2). 

 

DEFINISI 3.2 : 

Suatu graf G dikatakan connected jika diberikan sebarang vertex v dan w, maka terdapat suatu 

path dari v ke w. Jika tidak demikian dikatakan disconnected. 

 

Graf G dari CONTOH 3.3 di atas merupakan graf connected. 

DEFINISI 3.3 : 

Misal G =(V, E) adalah suatu graf. Maka (V′, E′) disebut subgraph dari G jika 

a. V′ ⊆ V dan E′ ⊆ E. 

b. Untuk setiap edge e′ ∈ E′, jika e′ incident pada v′ dan w′, maka v′, w′ ∈ V′. 

 

DEFINISI 3.4 : 
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Misal G graf dan v suatu vertex dalam G. Subgraph G′ dari G terdiri dari semua edge dan vertex 

dalam G yang termuat dalam suatu path yang dimulai dari v disebut component dari G yang 

memuat v. 

Note : Graf G merupakan component nya sendiri. Jelas bahwa suatu graf connected jika dan 

hanya jika graf itu mempunyai tepat satu component. 

 

DEFINISI 3.5 : 

Misal v dan w vertex-vertex dalam graf G. 

Suatu simple path dari v ke w adalah suatu path dari v ke w dengan tidak ada vertex yang 

diulang. 

Suatu cycle (circuit) adalah suatu path dengan panjang tidak nol dari v ke v dengan tidak ada 

edge yang diulang. 

Suatu simple cycle adalah suatu cycle dari v ke v dengan tidak ada vertex yang diulang 

kecuali vertex awal dan vertex akhir v. 

 

CONTOH 3.4 

Pandang graf G pada CONTOH 3.3. Dipunyai sebagai berikut : 

Path   Simple path ?  Cycle ? Simple cycle ? 

(6, 5, 2, 4, 3, 2, 1)        No      No   No 

(6, 5, 2, 4)         Yes      No   No 

(2, 6, 5, 2, 4, 3, 2)         No      Yes   No 

(5, 6, 2, 5)          No      Yes   Yes 

(7)           Yes     No   No 

 

 

CONTOH 3.5 : KöNIGSBERG BRIDGE PROBLEM (Leonhard Euler, 1736) 



 

 

 

Representasi graf : 

Vertex ⇔ daratan (pulau) 

Edge ⇔ Jembatan 

 

PROBLEM : mulai sebarang lokasi a, b, c atau d; lewati tiap jembatan dengan tepat sekali dan 

kembali ke lokasi semula. 

Suatu cycle dalam graf G yang melewati semua edge dan vertex dari G disebut Euler cycle. 

Note : untuk alasan teknis, jika graf G terdiri dari satu vertex dan tidak ada edge, maka path (v) 

disebut suatu Euler cycle untuk G.  

 

Dari pembahasan sebelumnya, jelas bahwa tidak ada Euler cycle untuk graf di atas, 

karena banyaknya edge yang incident dengan vertex a ganjil. (Ternyata semua vertex incident 

dengan banyaknya edge yang ganjil). 

Degree dari vertex v dalam graf G, dG(v), adalah banyaknya edge yang incident dengan v. 

(Dengan definisi, tiap loop menyumbangkan 2 untuk degree dari v). 

THEOREM 3.1 : 



 

Jika suatu graf G mempunyai Euler cycle, maka G connected dan setiap vertex mempunyai 

degree genap. 

Bukti : exercise ! 

 

THEOREM 3.2 : 

Jika G graf connected dan setiap vertex mempunyai degree genap, maka G mempunyai Euler 

cycle. 

Bukti : exercise ! 

 

THEOREM 3.3 : 

Jika G suatu graf dengan m edge dan vertex-vertex {v1, v2, …, vn}, maka 

∑
=

=
n

i

iG mvd
1

.2)(  

(Jumlah degree dalam suatu graf adalah genap). 

Bukti : 

Ketika menjumlah degree semua vertex, jelas bahwa tiap edge (vi, vj) dihitung dua kali, sekali 

pada waktu menghitung edge (vi, vj) dan sekali lagi pada waktu menghitung edge (vj, vi). 

Terbukti.                           

 

THEOREM 3.4 : 

Dalam sebarang graf, banyaknya vertex yang berdegree ganjil adalah genap. 

Bukti : 

Misal {x1, x2, ..., xm} adalah vertex yang berdegree genap dan {y1, y2, ..., yn} vertex yang 

berdegree ganjil.  Misal 

 S = dG(x1) + dG(x2) + ... + dG(xm) 

 T = dG(y1) + dG(y2) + ... + dG(yn). 

Dengan THEOREM 3.3, maka S + T adalah genap. Jelas S adalah genap. Sehingga T harus 

genap. Tetapi T adalah jumlahan n bilangan ganjil, oleh karena itu n harus genap.      

 

THEOREM 3.5 : 



 

Suatu graf mempunyai suatu path dengan tidak ada edge yang diulang dari v ke w (v ≠ w) yang 

memuat semua edge dan vertex bila dan hanya bila hanya vertex-vertex v dan w yang berdegree 

ganjil. 

Bukti : 

(===>) Misal suatu graf mempunyai suatu path P dengan tidak ada edge yang diulang dari v ke w 

yang memuat semua edge dan vertex. Jelas graf itu connected. Jika ditambahkan sebuah edge 

dari v ke w, maka graf yang dihasilkan mempunyai Euler cycle, yaitu path P bersama-sama 

dengan edge yang ditambahkan itu. Dengan THEOREM 3.2, setiap vertex mempunyai degree 

genap. Dengan mengambil edge yang ditambahkan hanya mempengaruhi degree dari vertex v 

dan w yang masing-masing berkurang satu. Jadi dalam graf mula-mula, v dan w mempunyai 

degree ganjil dan semua vertex lainnya berdegree genap. 

(<===) Misal suatu graf connected G mempunyai dengan tepat dua vertex v dan w yang 

berdegree ganjil. Misal ditambahkan sebuah edge e dari v ke w.  Graf G′ yang dihasilkan adalah 

connected dan setiap vertex mempunyai degree genap. Dengan THEOREM 3.2, G′ mempunyai 

Euler cycle. Sekarang jika edge e diambil lagi, diperoleh suatu path dengan tidak ada edge yang 

diulang dari v ke w yang memuat semua edge dan vertex dari G. Terbukti.    

                       

 

THEOREM 3.6 : 

Jika suatu graf G memuat cycle dari v ke v, maka G memuat suatu simple cycle dari  

v ke v. 

Bukti : exercise ! 

 

● A vertex v in a connected graph G is an articulation point (cut-vertex) if the removal of v and 

all edges incident on v disconnects G. 

● Let G be a graph. The distance between vertices v and w in G, d(v, w), is the the length of a 

shortest path from v to w. The diameter of G is d(G) = 
)(,

max
GVwv ∈
{d(v,w)}. 

 

 

3. HAMILTONIAN CYCLES AND THE TRAVELLING SALESPERSON PROBLEM 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dodecahedron dengan 20 vertex (Sir William Rowan 

Hamilton, 1959) 

 

PROBLEM : carilah jalur tertutup dengan mengunjungi tiap kota dengan tepat sekali dan 

kembali ke kota semula ! 

Jawab : ada. Bisa dimulai dari sebarang titik !!! 

 

Cycle yang ditemukan disebut dengan Hamiltonian cycle. 

 

Salah satu solusinya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTOH 3.6 : 

Tunjukkan bahwa graf berikut tidak memuat suatu hamiltonian cycle !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawab : Karena ada 5 vertex, maka hamiltonian cycle harus memuat 5 vertex jika ada. Setiap 

vertex dari Hamiltonian cycle harus berdegree 2. Misal dihapus edge yang incident dengan vertex 

v5, maka jumlah edge sisanya hanya 4. Sehingga tidak mungkin menjadi hamiltonian cycle. Oleh 

karena itu, graf di atas tidak memuat hamiltonian cycle. 

THE TRAVELLING SALESPERSON PROBLEM terkait dengan pencarian suatu hamiltonian 

cycle dalam suatu graf. 

 

PROBLEM : Diberikan suatu graf berbobot G, carilah suatu hamiltonian cycle dengan panjang 

minimum dalam G. 

 

CONTOH 3.7 : Gray Codes and Hamiltonian Cycles in The n-Cube 
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Ring model ⇔ simple cycle 

Vertex ⇔ processor 

Edge ⇔ menghubungkan processor p dan q bila p dan q bisa saling berkomunikasi secara 

langsung. 

PROBLEM :  

● Kapan n-cube bisa mensimulasikan suatu ring model dengan 2
n
 processor ? atau 

● Kapan n-cube memuat suatu simple cycle dengan 2
n
 vertex  sebagai subgraph atau, karena n-

cube mempunyai 2
n
 processor, kapan n-cube memuat suatu hamiltonian cycle ? 

 

Berdasar observasi, jika n-cube memuat suatu hamiltonian cycle, maka n ≥ 2 karena  

1-cube tidak mempunyai cycle. 

Perlu diingat lagi : vertex-vertex dari n-cube berlabel 0, 1, ..., 2
n
 – 1 sedemikian sehingga suatu 

edge menghubungkan dua vertex jika dan hanya jika representasi biner dari label-labelnya hanya 

berbeda tepat satu bit. Jadi n-cube mempunyai suatu hamiltonian cycle jika dan hanya jika n ≥ 2  

dan ada suatu sequence  

                                                      s1, s2, ..., s2
n
 (3.1) 

dimana tiap si adalah suatu string n bit yang memenuhi  sifat : 

● Setiap n-bit string muncul di suatu tempat dalam sequence 

● si dan si+1 berbeda tepat satu bit, i = 1, 2, ..., 2
n
 –1 

● s2
n
 dan s1 berbeda tepat satu bit. 

Sequence dalam (3.1) disebut suatu GRAY code. Bila n ≥ 2, suatu Gray code (3.1) bersesuaian 

dengan hamiltonian cycle  

                                                      s1, s2, ..., s2
n
, s1 

karena setiap vertex muncul dan edge (si, si+1), i = 1, 2, ..., 2
n
-1, dan (s2

n
, s1) berbeda. 

Bila n = 1, Gray code 0, 1, bersesuaian dengan path (0, 1, 0) yang mana bukan suatu cycle karena 

edge (0, 1) diulang. 

Di bawah ini ditunjukkan cara mengkonstruksikan suatu Gray code untuk tiap bilangan positif n, 

yaitu membuktikan bahwa n-cube mempunyai suatu hamiltonian cycle untuk setiap bilangan 

bulat positif n ≥ 2. 

 

THEOREM 3.1 : 



 

Misal G1 menyatakan sequence 0, 1. Didefinisikan Gn dalam suku-suku Gn-1 dengan aturan 

sebagai berikut : 

(a) Misal R

nG 1− menyatakan sequence Gn-1 ditulis urutan terbalik 

(b) Misal '

1−nG menyatakan sequence yang diperoleh dengan menambahkan di depan tiap 

anggota dari Gn-1 dengan 0 

(c) Misal ''

1−nG menyatakan sequence yang diperoleh dengan menambahkan di depan tiap 

anggota dari R

nG 1−  dengan 1 

(d) Misal Gn adalah sequence yang terdiri dari 
'

1−nG diikuti oleh ''

1−nG . 

Maka Gn adalah suatu Gray code untuk setiap bilangan bulat positif n. 

 

Bukti : exercise !!!  

 

COROLLARY 3.2 : 

n-cube mempunyai suatu hamiltonian cycle untuk setiap bilangan bulat positif  

n ≥ 2. 

 

CONTOH 3.8: 

Digunakan THEOREM 3.1 untuk mengkonstruksikan Gray code G3 yang dimulai dengan G1. 

 

 

 

G1 : 0 1 

RG1  : 1 0 

'

1G  : 00 01 

''

1G  : 11 10 

G2 : 00 01 11 10 

RG2  : 10 11 01 00 

'

2G  : 000 001 011 010 

''

2G  : 110 111 101 100 



 

G3 : 000 001 011 010 110 111 101 100 

 

EXERCISES p297-300[1] !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


