
 

6. PLANAR GRAPHS 

 

 

Tiga kota C1, C2 dan C3 dihubungkan secra langsung oleh jalan ekspres ke tiap kota-kota C4, C5 

dan C6. 

PROBLEM : Bisakah system jalan ini dirancang sedemikian sehingga jalan ekspres ini tak 

bersilangan ? 

Gambar di atas merupakan suatu contoh jalan yang saling bersilangan. Jika digambarkan kembali 

ke suatu system yang mana jalan-jalan tidak bersilangan, maka hal ini tidak akan bias dikerjakan. 

 

DEFINISI 6.1: 

Suatu graf adalah planar jika graf tersebut dapat digambar dalam bidang tanpa edge-edge nya 

bersilangan. 

 

Dalam merancang circuit, maka perlu diperhatikan untuk menggunakan sesedikit mungkin garis-

garis yang bersilangan. Sehingga perancang dari circuit menghadapi masalah planarity. 

Jika suatu connected planar graph digambar dalam bidang, maka bidang itu terbagi ke dalam 

daerah-daerah yang berdekatan yang disebut face. Suatu face dicirikan oleh cycle yang 

membentuk batasnya. 

CONTOH 6.1 : 



 

 

Face A dibatasi cycle (5, 2, 3, 4, 5) 

Face B dibatasi cycle (1, 5, 4, 6, 1) 

Face C dibatasi cycle (1, 2, 5, 1) 

Outer face D dipandang untuk dibatasi cycle (1, 2, 3, 4, 6, 1) 

 

Graf di atas mempunyai f = 4 faces, e = 8 edge dan ν = 6 vertex. 

Ternyata f, e dan ν memenuhi persamaan : 

   f = e - ν + 2 

(Dibuktikan oleh Euler pada tahun 1752 untuk sebarang connected planar graph). 

 

CONTOH 6.2 : 

Tunjukkan bahwa graf K3,3 bukan planar. 

Bukti : Andaikan K3,3 planar. Karena setiap cycle mempunyai at least empat edge, maka tiap face 

dibatasi oleh at least empat edge. Jadi banyaknya edge yang membatasi face adalah at least 4f. 

Dalam suatu planar graph, tiap edge kepunyaan at most (paling banyak) dua cycle yang 

berbatasan. Oleh karena itu, 

  2e ≥ 4f ≥ 4(e - ν + 2). 

Untuk K3,3 dipunyai e = 9 dan ν = 6. Sehingga 

  18 = 2.9 ≥ 4(9 – 6 + 2) = 20 , kontradiksi. 

Terbukti K3,3 bukan planar.                 € 

 

Analog bisa ditunjukkan bahwa K5 bukan planar (Latihan!). 
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Jelas, jika suatu graf yang memuat K3,3 atau K5 sebagai subgraph, maka graf itu tidak mungkin 

planar. Converse ? (not sure !!!) 

 

DEFINISI 6.2 : 

Jika suatu graf G mempunyai sebuah vertex v berdegree 2 dan edge-edge (v, v1) dan (v, v2), v1 v2, 

maka edge-edge (v, v1) dan (v, v2) dikatakan dalam series (urutan). 

Suatu series reduction terdiri dari penghapusan vertex v dari graf G dan mengganti edge-edge (v, 

v1) dan (v, v2) dengan edge (v1, v2). Graf G’ yang dihasilkan dikatakan diperoleh dari G dengan 

suatu series reduction. 

Catatan : G dikatakan dapat diperoleh dari dirinya sendiri dengan sutu series reduction. 

 

CONTOH 6.3 : 

 

Dalam G, edge-edge (v, v1) dan (v, v2) adalah dalam series. Graf G’ diperoleh dari G dengan 

suatu series reduction. 

 

DEFINISI 6.3 : 

Graf G1 dan G2 dikatakan homeomorphic jika jika G1 dan G2 dapat direduksi menjadi graf-graf 

yang isomorphic dengan cara melakukan sederetan series reduction. 

 

Catatan : 

• Dengan definisi di atas, maka sebarang graf adalah homeomorphic terhadap dirinya sendiri 

• Graf G1 dan G2 adalah homeomorphic jika G1 dapat direduksi menjadi graf yang isomorphic 

terhadap G2 atau jika G2  dapat direduksi menjadi graf yang isomorphic terhadap G1 



 

 

CONTOH 6.4 : 

 

 

Graf-graf G1 dan G2 adalah homeomorphic, karena mereka dapat direduksi menjadi graf G’ 

dengan sederetan series reduction. 

 

TEOREM 6.1 : (KURATOWSKI’S THEOREM, 1930) 

Suatu graf G adalah planar jika dan hanya jika G tidak memuat suatu subgraf yang 

homeomorphic terhadap K5 atau K3,3 . 

 

Bukti : Latihan! 

 

TEOREMA 6.2 : (EULER’S FORMULA for GRAPHS) 

Jika G suatu connected planar graph dengan e edge, ν vertex dan f face, maka  

   f = e - ν + 2. 

 

Bukti : Latihan ! 

 

 

CONTOH 6.5 : 

Tunjukkan bahwa graf G berikut tidak planar dengan menggunakan Kuratowski’s theorem. 



 

 

Sekarang dicoba mencari K3,3 dalam graf G di atas. Pertama, tampak bahwa vertex-vertex a, b, f 

dan e masing-masing berdegree 4.  Dalam K3,3 , tiap vertex mempunyai degree 3, misal dihapus 

edge-edge (a, b) dan (f, e) sehingga semua vertex berdegree 3. Jika dihapus satu edge lagi, 

diperoleh dua vertex yang berdegree 2, kemudian dilakukan dua series reduction. Graf yang 

dihasilkan mempunyai sembilan edge, dank arena K3,3 mempunyai sembilan edge, pendekatan ini 

tampaknya akan berhasil. Dengan menggunakan trial and error, akhirnya jika edge (g, h) dihapus 

dan dilakukan series reduction, maka diperoleh suatu copy yang isomorphic terhadap K3,3. Oleh 

karena itu Graf G di atas bukan planar, karena memuat suatu subgraf yang homeomorphic 

terhadap K3,3.  

 

 

COLOURING dari suatu graf G dengan warna-warna C1, C2, …, Cn menandai tiap vertex dengan 

warna Ci sehingga bahwa sebarang vertex mempunyai warna yang berbeda dengan vertex yang 

adjacent.  

 



 

Suatu planar map adalah planar graph dimana : 

  Faces ⇔ countries (negara) 

  Edges ⇔ batas di antara dua negara 

  Vertex ⇔ intersection dari batas negara 

Masalah pewarnaaan dari planar map G, yaitu tidak ada negara yang berdampingan 

perbatasannya mempunyai warna yang sama, dapat direduksi menjadi masalah colouring dari 

suatu graf dengan cara mengkonstruksikan dual graph G′ dari G sebagai berikut :  

• Vertex dari dual graph G′ � satu titik dalam tiap face dari G (termasuk face yang tidak 

berbatasan) 

• Edge dari G′ � menghubungkan dua vertex jika face yang bersesuaian dalam G dipisahkan 

oleh suatu perbatasan 

Colouring dari map G ekuivalen dengan pewarnaan vertex dari dual graph G′. 

 

CONTOH 6.6 :  

Carilah dual dari map berikut : 

 

 

A 

B 

E F 

D 

C 

G 

H 


