Modul 3

Keterhubungan
Drs. Emut, M.Si

P EN D AH U LU A N

P

ada Modul 2, Anda telah mempelajari berbagai konsep yang terkait
pada graph seperti representasi graph, simpul-simpul berdekatan, derajat
simpul, dan berbagai graph khusus atau istimewa. Semuanya itu penting dan
konsep-konsep itu akan terus dikembangkan dalam modul-modul berikutnya.
Dalam modul ini Anda akan mempelajari konsep lintasan dan
keterhubungan; yang pengertian awalnya dari permasalahan sehari-hari
seperti perjalanan seorang penjaja barang (salesman), penyusunan jadwal
kegiatan dan yang sejenis.
Setelah menyelesaikan modul ini Anda diharapkan memiliki kemampuan
sebagai berikut:
1. menjelaskan konsep perjalanan dalam graph terhubung;
2. menjelaskan konsep lintasan, jalur, sirkuit, dan sikel;
3. membandingkan antara lintasan dan jalur, jalur dan sirkuit, sirkuit dan
sikel;
4. menjelaskan simpul pemotongan dan jembatan dalam suatu graph yang
diberi;
5. membedakan efek penyingkiran simpul pemotongan dan jembatan;
6. menjelaskan konsep jalur terpendek;
7. menggunakan Algoritma Dijkstra untuk menghitungkan panjang jalur
terpendek;
8. menjelaskan konsep sirkuit Euler dan graph Euler;
9. menerapkan apakah suatu graph adalah graph Euler;
10. menjelaskan sirkuit Hamilton dan jalur Hamilton;
11. menjelaskan graph terlacak (traversable);
12. menetapkan apakah suatu graph adalah graph Hamilton.
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Kemampuan-kemampuan tersebut sangat penting bagi semua guru
matematika SMU. Dengan kemampuan ini cakrawala matematika Anda akan
menjadi semakin luas. Anda akan makin percaya diri. Bahkan mungkin sekali
Anda akan main cinta terhadap bidang studi matematika ini dan terhadap
tugas mengajar matematika sendiri, akan terbuka kemungkinan bahwa Anda
pun akan mampu mengembangkan diri jauh lebih profesional. Untuk
membantu Anda menguasai kemampuan di atas, dalam modul ini akan
disajikan pembahasan dalam butir uraian, dalam 2 Kegiatan Belajar (KB)
sebagai berikut:
Kegiatan Belajar 1: Lintasan.
Kegiatan Belajar 2: Graph Terhubung.
Agar Anda berhasil dengan baik mempelajari modul ini ikuti petunjuk
belajar sebagai berikut:
1. Bacalah dengan cermat bagian Pendahuluan modul ini sampai Anda
memahami apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini.
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan
kata-kata yang Anda anggap baru. Jangat terkejut jika Anda belum
memahami pada pembacaan yang pertama.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui
pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa/guru lain atau
dengan tutor Anda.
4. Jika pada pembacaan yang pertama dan Anda belum paham adalah
kejadian yang lumrah. Coba ulangi lagi. Gunakan alat-alat bantu pensil
dan kertas untuk coret-coret jika dipandang perlu.
5. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai hasil
pemahaman Anda dalam kelompok kecil atau bersama tutor.
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Kegiatan Belajar 1

Lintasan

G

raph G dengan banyak simpul (atau titik) p dan banyak rusuk (atau
garis) q, kita tulis dengan G(p,q). Himpunan semua simpul di G
dinyatakan dengan V(G) dan himpunan semua rusuk di G dinyatakan dengan
E(G).
Koleksi atau kelompok graph yang sangat penting adalah graph
terhubung. Pada Kegiatan Belajar 1 akan dibahas graph-graph terhubung
beserta beberapa konsep yang terkait seperti lintasan, jalur, sirkuit.
Misalkan G sebuah graph. Suatu graph H disebut subgraph atau
graph bagian dari G, jika V(H) ⊆ V(G) dan E(H) ⊆ E(G). Jika suatu
graph F isomorphik dengan subgraph H dari G, maka F juga disebut
subgraph dari G. Gambar 3.1 menunjukkan graph G.

Gambar 3.1.

A. PERJALANAN (WALK)
Misalkan u dan v adalah simpul-simpul dari graph G. Perjalanan u-v di
G adalah barisan berganti-ganti antara simpul dan rusuk dari G, diawali
dengan simpul u dan diakhiri dengan simpul v, sedemikian rupa sehingga
setiap rusuk menghubung simpul-simpul tepat sebelumnya dan sesudahnya.
Umpamanya, dalam Gambar 3.1;
Barisan: c, cb, b, bf, f, fc, c, cd, d, de, e, ed, d adalah perjalanan e - d
Perhatikanlah bahwa rusuk de muncul dua kali dalam perjalanan ini.
Sesungguhnya bahwa kita hanya memerlukan daftar simpul-simpul saja
dalam suatu perjalanan, sebab kemudian rusuk-rusuknya akan dengan
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sendirinya menjadi jelas. Dengan demikian perjalanan c-d yang dilukiskan di
atas dapat dituliskan lebih sederhana sebagai berikut:
c, b, f, c, d, e, d.
B. LINTASAN (TRAIL)
Suatu lintasan u-v (u-v trail) di dalam graph G adalah perjalan yang
tidak mengulangi sebarang rusuk. Perjalanan c-d seperti yang dilukiskan di
atas bukanlah lintasan c-d, sebab rusuk de dilalui dua kali. Akan tetapi
perjalanan
c. b. f. c. d
adalah lintasan c-d di grap G pada Gambar 3.1.
C. JALUR (PATH)
Suatu jalur u-v (u-v path) adalah perjalanan u-v (atau lintasan u-v) yang
tidak mengulangi sebarang simpul. Dalam Gambar 3.1, perjalanan
c, e, d
adalah jalur c-d.
D. TERHUBUNG (CONNECTED)
Dua buah simpul u dan v di dalam graph G dikatakan terhubung
(connected), jika u = v, atau jika u ≠ v, terdapatlah jalur u-v di G. Suatu
graph G dikatakan terhubung jika setiap dua simpul di G adalah terhubung,
jika tidak demikian G disebut takterhubung (disconnected).
E. KOMPONEN (COMPONENT)
Suatu subgraph H dari graph G disebut komponen dari G jika H tidak
termuat di dalam sebarang subgraph terhubung dari G yang mempunyai
simpul dan rusuk lebih banyak daripada H. Contoh: graph dalam Gambar 3.2
mempunyai empat komponen. Jika suatu graph hanya mempunyai sebuah
komponen, maka graph itu terhubung.
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Gambar 3.2.

F. SIRKUIT (CIRCUIT), DAN SIKEL (CYCLE)
Lintasan u-v dengan sifat u = v dan paling sedikit memuat tiga rusuk
disebut sirkuit. Dengan kata lain suatu sirkuit itu berawal. Suatu sirkuit yang
tidak mengulang sebarang simpul (terkecuali yang pertama dan terakhir)
disebut sikel. Umpamanya, dalam graph G pada Gambar 3.3,
a, b, c, e, b, f, a,
adalah suatu sirkuit tetapi bukan sikel (sebab simpul b terulang), sedangkan
b, d, c, e, b
adalah sikel (sekaligus sirkuit).
Menurut definisinya, suatu lintasan adalah suatu barisan berganti-ganti
antara simpul-simpul dan rusuk-rusuk, meskipun kita telah membuat
persetujuan
untuk menyajikan suatu lintasan dengan simpul-simpul.
Himpunan simpul dan rusuk yang ditetapkan oleh suatu lintasan membangun
suatu subgraph. Umpamanya,
a, b, e, c, b, f
adalah suatu lintasan dalam graph Gambar 3.3. Jika kita definisikan
subgraph H dari G dengan V(H) = {a, b, e, c, f} dan E(H) = {ab, be, ec, cb,
bf}, maka H juga suatu lintasan dalam G. Lebih umumnya, ada kebiasaan
memandang subgraph tersusun atas simpul-simpul dan rusuk-rusuk dari suatu
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lintasan, jalur, sirkuit atau sikel berturut-turut sebagai lintasan, jalur, sirkuit,
atau sikel.

Gambar 3.3.

Contoh 1
G(p,q) adalah suatu graph dengan sifat: banyaknya rusuk p = 2n untuk
sebarang bilangan asli n, dan G mempunyai dua komponen lengkap
(komponen-komponen merupakan graph lengkap). Buktikanlah bahwa
banyaknya rusuk minimum q adalah: q(minim) = (p2 - p)/4. Jika G
mempunyai nilai ini berupa apakah G(p,q)?
Penyelesaian
Diingatkan bahwa suatu graph lengkap, Kp, adalah graph dengan p simpul
dan p(p - 1)/2 rusuk. Setiap dua simpul membangun sebuah rusuk.
Karena graph yang diketahui G(p, q) dengan p = 2n mempunyai dua
komponen, jika komponen pertama dimisalkan mempunyai x simpul, maka
komponen kedua mempunyai (2n - x) simpul. Karena masing-masing
komponen merupakan graph lengkap, maka komponen pertama Kx dan
komponen kedua K2n-x. Banyaknya rusuk masing-masing komponen adalah
x (x - 1)/2 dan (2n - x) (2n - x) (2n - x - 1)/2. Jadi, banyaknya rusuk graph
G adalah
q = x (x - 1)/2 + (2n - x)(2n - x - 1)/2
= [x2 - x + 4n2 - 4nx + x2 - 2n + x]/2
= x2 - 2nx + 2n2 - n
Nilai minimum q, dipandang sebagai fungsi kuadrat dalam x, dicapai jika x =
n. Jadi,
2
2
2
2
q minimum = n - 2n + 2n - n = n - n.
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Tetapi menurut ketentuan, p = 2n atau n = p/2, sehingga diperoleh
2
q minimum = (p - 2p)/4.
Jika q mengambil nilai ini maka kedua komponen itu adalah Kx = Kn dan
K2n-x = Kn. Jadi dua buah graph lengkap Kp/2.
Contoh 2
Diberikan graph G(p,q), dengan p > 2, dan derajat setiap simpul v dari G
lebih dari (p - 1)/2, biasa ditulis: deg v > (p - 1)/2, untuk setiap v di G.
Buktikan bahwa G terhubung!
Bukti. Pembuktian menggunakan teknik bukti kontra positif. Andaikan
graph G takterhubung dan deg v > (p - 1)/2. Karena G takterhubung, maka G
mempunyai dua atau lebih komponen. Misalkan G1 salah satu komponen dari
G, dan u sebuah simpul dalam G1. Karena deg u = (p - 1)/2 (diketahui), maka
banyaknya simpul-simpul dalam G1 adalah 1 + (p – 1)/2 = (p + 1)/2. Jadi
banyaknya simpul dalam G lebih dari dua kali (p + 1)/2, yakni, lebih dari p +
1. Jadi, G harus terhubung.
Contoh 3
Buktikanlah bahwa relasi terhubung seperti didefinisikan dalam graph
terhubung adalah relasi ekuivalen.
Sebelum membuktikan soal tersebut Anda diingatkan kembali arti relasi
ekuivalen. Relasi yang bersifat refleksif, simetris, dan transitif disebut relasi
ekuivalen dan memainkan peran sangat penting dalam matematika. Lebih
formalnya, suatu relasi R pada himpunan A disebut relasi ekuivalen jika
ketiga syarat berikut dipenuhi:
(i) aRa untuk semua a ∈ A; yang disebut sifat refleksif
(ii) aR ⇒ bRa untuk semua a, b ∈ A; yang disebut sifat simetris
(iii) aRb dan bRc ⇒ aRc untuk semua a, b, c ∈ A; yang disebut sifat
transitif.
G. SEKARANG KITA BUKTIKAN SOAL CONTOH 3 DI ATAS.
Misalkan G graph terhubung dan a, b, c adalah tiga simpul sebarang
di G.
(i) Simpul a dan a terhubung menurut definisi keterhubungan. Jadi kita
peroleh aRa.

3.8

Pengantar Teori Graph 

(ii) Misalkan a dan b terhubung atau aRb. Jadi, menurut definisi, terdapat
jalur a-b. Jalur ini dapat dinyatakan dalam barisan simpul: a, p, q, ..., x,
b. Jika barisan simpul ini kita balik urutannya kita peroleh barisan:
b, x, ..., q, p, a. Tetapi barisan ini menunjukkan adanya jalur b-a
sehingga simpul b dan a terhubung atau bRa. Dengan demikian, jika
diketahui aRb kita peroleh bRa, atau bRb ⇒ bRa.
(iii) Misalkan simpul a dan b terhubung dan simpul b dan c terhubung.
Dengan kata lain diketahui aRb dan bRc. Akan kita buktikan aRc.
Karena aRb dan bRc, maka terdapat jalur a-b dengan barisan simpul: a,
c, d, ..., t, b dan jalur b-c dengan barisan simpul; b, p, q, ..., z, c. Jika
barisan ini kita gabungan diperoleh: a, c, d, ..., t, b, p, q, ..., z, c. Barisan
ini menunjukkan adanya jalur a-c atau aRb dan bRc ⇒ aRc.
H. SIMPUL PEMOTONGAN DAN JEMBATAN
Di sini Anda akan diperkenalkan dengan kelompok simpul dan rusuk
yang dalam beberapa hal banyak kemiripannya.
Jika e adalah suatu rusuk dalam graph G, maka G – e adalah subgraph
dari G yang mempunyai banyak simpul sama dengan G dan mempunyai
banyak rusuk seperti G terkecuali sebuah rusuk e. Jika v adalah suatu simpul
dalam graph G yang paling sedikit mempunyai dua simpul, maka G – v
adalah subgraph dari G yang himpunan simpulnya memuat semua simpul
dari G terkecuali v dan himpunan rusuk terdiri atas semua rusuk di G
terkecuali rusuk-rusuk yang bertemu di G.
Suatu simpul v di dalam graph terhubung G disebut simpul pemotongan
(cut-vertex) jika G – v takterhubung. Dalam Gambar 3.4, c adalah simpul
pemotongan; bagaimanapun tidak ada simpul lainnya yang merupakan
simpul pemotongan.
Sekarang perhatikan konsep yang terkait untuk rusuk-rusuk. Rusuk e di
dalam graph terhubung G disebut suatu jembatan (bridge) jika G – e
takterhubung. rusuk r4 di dalam Gambar 3.4 adalah suatu jembatan, tetapi
tidak ada jembatan lain di situ.
Jika v adalah simpul pemotongan dari graph terhubung G, maka G – v
memuat dua atau lebih komponen. Akan tetapi, jika e suatu jembatan dari
G, maka G – e mempunyai tepat dua komponen. Teorema berikut ini akan
menunjukkan rusuk-rusuk yang mana saja dari suatu graph merupakan suatu
jembatan.
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Gambar 3.4.

Teorema 3.1. Misalkan G adalah graph terhubung. Suatu rusuk e di G
adalah suatu jembatan di G jika dan hanya rusuk e tidak terletak dalam
sebarang sikel di G.
Sebelum membuktikan teorema di atas, perlu diingat bahwa teorema itu
suatu berimplikasi (memuat syarat perlu dan cukup). Jadi, teorema itu terdiri
atas dua pernyataan yang masing-masing harus dibuktikan. Kedua pernyataan
itu adalah sebagai berikut:
(1) Jika e adalah suatu jembatan dalam graph terhubung G, maka rusuk e
tidak terletak dalam sebarang sikel C di G. (Pernyataan ini adalah syarat
perlu).
(2) Jika C sebarang sikel di graph terhubung G, dan e suatu rusuk di G yang
tidak termuat di C, maka e suatu jembatan di G. (Pernyataan ini adalah
syarat cukup).
Bukti (1). Dibuktikan dengan teknik kontra positif. Misalkan rusuk
e = ab adalah jembatan di graph terhubung G yang termuat dalam sikel
C: a, b, c, d, ..., x, a. Maka subgraph G – e memuat lintasan a-b, yakni,
a, x, ..., d, c, b. Kita tunjukkan bahwa G – e terhubung.
Misalkan a1 dan b1 adalah dua simpul sebarang dalam subgraph G – e;
kita tunjukkan bahwa G - e memuat jalur a1 – b1 (sesuai dengan definisi graph
terhubung). Karena G terhubung (diketahui), maka ada jalur
yang
menghubungkan simpul a1 dan b1. Kita namakan jalur ini J. Jika jembatan e
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tidak terletak di jalur J, maka jalur J pun adalah jalur di G – e. Maka G – e
terhubung. Sekarang andaikan jembatan e terletak pada jalur J. Maka jalur J
dapat dinyatakan dalam barisan a1, ..., a, b, ..., b1 atau dalam a1, ..., b, a, ..., a1.
Dalam kasus pertama, a1 terhubungkan ke a, atau a1Ra dan b terhubungkan
ke b1, atau bRb1 di G - e, sedangkan dalam kasus kedua, a1 terhubungkan ke b
atau a1Rb dan a terhubungkan ke a1 atau aRa1. Dan telah kita lihat bahwa a
dan b di G - e terhubung atau aRb. Karena relasi “keterhubungan”, adalah
relasi ekuivalen, jadi transitif, maka a1Ra, aRb, bRb1 berakibat a1Rb1 atau a1
dan b1 terhubungkan. Maka jika e termuat dalam sikel, subgraph terhubung
G - e, dan demikian e bukanlah jembatan. Kontradiksi dengan ketentuan.
Pengandaian yang mengatakan bahwa e terletak di J harus diingkar.
Bukti (2). Kita buktikan dengan teknik kontra positif lagi. Andaikan
graph G terhubung dan rusuk e = ab bukan jembatan di G. Akan kita
buktikan bahwa rusuk e termuat dalam suatu jembatan di G. Karena rusuk e
bukan jembatan, akibatnya G - e terhubung. Dengan demikian terdapat jalur
a-b di G - e. Jalur ini kita namakan J. Tetapi J bersama-sama e membentuk
suatu sikel di G yang memuat jembatan e. Kontradiksi dengan pengandaian.
Contoh 4.
Misalkan G adalah graph terhubung dan semua simpulnya berderajat genap.
Buktikanlah bahwa G tidak mungkin memuat jembatan!
Bukti. Bukti dengan teknik kontradiksi. Andaikan graph terhubung G
memuat jembatan e = ab. Maka G – e terhubung, dan terdiri atas dua
komponen. Salah satu komponen G1 memuat simpul a dan komponen yang
lain G2 memuat simpul b. Semua simpul dalam graph G1 berderajat genap
terkecuali simpul a, yakni, simpul a berderajat ganjil. Tetapi hal ini
kontradiksi dengan sifat yang mengatakan bahwa banyaknya simpul
berderajat ganjil. Tetapi hal ini kontradiksi dengan sifat yang mengatakan
bahwa banyaknya simpul berderajat ganjil adalah genap. Pengandaian itu
salah. Graph G tidak memuat jembatan.
Contoh 5.
Misalkan G adalah graph terhubung, dan misalkan a, b, dan c adalah tiga
simpul di G. Diketahui pula bahwa setiap jalur a-b simpul c. Bagaimanakah
sifat simpul c? Buktikan jawaban Anda!
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Penyelesaian.
Misalkan J sebarang jalur a - b di G, yang muat simpul c. Jalur J dapat
dinyatakan dalam barisan simpul: a, p, ..., s, c, t, ..., b. Jika simpul c
disingkirkan, maka subgraph G – c terdiri atas dua atau lebih komponen, dan
tidak ada satu pun jalur a-b. Jadi simpul c adalah simpul pemotongan.
I.

GRAPH BERLABEL

Suatu graph G disebut graph berlabel jika semua rusuk-rusuknya atau
simpul-simpulnya dikawankan dengan suatu bilangan atau data lainnya.
Khususnya, jika setiap rusuk e di G diberikan bilangan tak negatif k(e), maka
k(e) disebut berat atau panjang dari rusuk e. Gambar 3.5 menunjukkan suatu
graph berlabel dengan panjang setiap rusuknya diberikan dengan
memberikan bilangan pada gambarnya. Panjang jalur u-v adalah jumlah
panjang rusuk-rusuk dalam jalur u-v. Kita dapat menafsirkan bahwa simpulsimpulnya adalah kota-kota dan label k(e) sebagai jarak antara kota-kota itu.
Permasalahan yang penting di sini adalah mencari jalur minimum dari dua
kota yang diketahui. Jalur minimum di antara P dan Q dalam Gambar 3.5
adalah:
P, A, D, B, E, C, Q
yang panjangnya 14 satuan. Anda boleh mencoba panjang jalur yang lain.

Gambar 3.5.

J.

JALUR TERPENDEK

Jalur terpendek adalah jalur dengan sifat jumlah nilai rusuk-rusuk yang
dilaluinya terkecil (Σ k(e) minimum). Untuk graph dengan banyak rusuk
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yang relatif sedikit, jalur terpendek dari simpul a ke simpul z dengan mudah
dapat dicari, bahkan dengan mencongak. Tetapi untuk graph dengan banyak
rusuk yang besar pencarian jalur terpendek tidak lagi mudah. Mujur telah
tersedia algoritma untuk itu. Algoritma ini memberikan cara menghitung
jalur terpendek dari simpul yang diketahui a ke seluruh simpul. Misalkan k(e)
menyatakan panjang rusuk e, dan misalkan m adalah variabel panjang yang
akan dihitung. Untuk kenaikan nilai-nilai m, algoritma itu dikerjakan dengan
cara memberikan label pada simpul-simpul yang jalur terpendeknya dari
simpul a adalah m. Algoritma menentukan jalur terpendek diketahui oleh
E. W. Dijkstra.
K. ALGORITMA JALUR TERPENDEK (ALGORITMA DIJKSTRA)
Ada beberapa versi algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek dari
simpul a ke simpul z dalam graph terhubung G. Salah satu versi adalah
sebagai berikut:
1. Tetapkan m = 1 dan berikan pada simpul a dengan (-, 0) (tanda “-”
berarti kosong).
2. Periksa setiap rusuk e = pq dari simpul berlabel p ke beberapa simpul tak
berlabel q. Misalkan label p adalah (r, k(p)). Jika k(p) + k(e) = m,
berikan simpul q dengan label (p, m).
3. Jika semua simpul belum berlabel, naiknya m dengan 1 dan terus ke
Langkah (2). Jika tidak demikian teruskan ke Langkah (4). Jika Anda
hanya tertarik untuk mencari jalur terpendek ke z, maka jika z telah
berlabel kita dapat terus ke Langkah (4).
4. Untuk sebarang simpul y, jalur terpendek dari simpul a ke y mempunyai
panjang k(y), yakni, bagian kedua dari label y; dan jalur demikian dapat
diperoleh dengan cara melacak balik atau mundur dari y (dengan
menggunakan bagian pertama dari label) seperti diberikan atau
dideskripsikan di bawah ini.
Perhatikan bahwa jarak (panjang) dari simpul a ke simpul tertentu,
algoritma ini menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Berapakah panjang
yang dapat diperoleh dengan kenaikan 1 unit?, berapa dengan 2 unit, dengan
3 unit, ..., dengan m unit, ...? Verifikasi formal untuk algoritma ini
memerlukan induksi matematik (atas bilangan pada simpul-simpul berlabel).
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Ide kuncinya adalah bahwa untuk mencari jalur terpendek dari simpul a
ke sebarang simpul yang lain, kita harus mencari jalur terpendek dari simpul
a ke simpul-simpul ‘penyela’. Jika Ji = v1, v2, ..., vi adalah jalur terpendek ke
simpul vi, maka Ji = Ji-1 + (vi-1, vi ) dengan Ji-1 = v1, v2, ..., vi-1 adalah jalur
terpendek ke vi-1. Demikian pula Ji-1 = Ji-2 + (vi-1,vi-1) dan seterusnya.
Untuk mencatat jalur terpendek ke vi , kita perlu menyimpannya
(sebagai bagian = ‘absis’, atau pasangan pertama dari label dalam algoritma
di atas) adalah nama untuk simpul terakhir berikutnya pada Ji , yakni, vi-1
pada jalur adalah vi-2, simpul terakhir berikutnya pada Ji-2. Dengan terus
melacak balik proses ini, kita dapat menemukan keseluruhan Ji.
Algoritma yang diberikan di atas jelas memiliki ketidakefisienan. Jika
semua jumlah dari k(p) + k(e) dalam Langkah 2 bernilai paling sedikit m’ >
m, maka panjang yang akan dihitung m segera saja dinaikkan ke m’.
Contoh 6.
Sepanjang suami istri ingin bepergian dari simpul N (Nganjuk) ke simpul R
(Rangkasbitung) melalui jaringan jalan raya seperti ditunjukkan dalam
Gambar 3.6.

Gambar 3.6.

Kita gunakan Algoritma Jalur terpendek. Pertama, N kita berikan label
N(-, 0). Untuk m = 1, tidak dapat melakukan pelabelan (Periksalah rusukrusuk Nb, Nd, dan Nf). Untuk m = 2, k(N) + k(Nb) = 0 + 2 = 2, dan dengan
demikian simpul b kita berikan label (N, 2). Untuk m = 3 atau 4, kita tidak
dapat memberikan pelabelan baru. Untuk m = 5, k(b) + k(bc) = 2 + 3 = 5, dan
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dengan demikian simpul c kita berikan label (b, 5). Kita dapat meneruskan
cara ini untuk melabelkan simpul-simpul seperti dalam Gambar 3.6.
Akhirnya, dengan melacak mundur dari simpul R kita memperoleh: R-m-j-kh-d-c-b-N, yang panjangnya 24 unit (5 + 2 + 3 + 5 + 2 + 2 + 3 + 2 = 24). Jadi
jalur terpendek yang dicari adalah (dibalik): N-b-c-d-h-k-j-m-R.

L AT IH AN
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas,
kerjakanlah latihan berikut!
1) Buktikanlah bahwa suatu graph G adalah terhubung jika dan hanya jika
untuk setiap dua simpul sebarang u dan v di G, adalah perjalanan u-v
di G!
2) Misalkan G1 dan G2 adalah graph-graph yang isomorphik. Buktikanlah
bahwa jika G1 terhubung, maka G2 juga terhubung!
3) Jika G adalah graph terhubung yang tidak isomorphik dengan K2, dan
jika e adalah suatu jembatan di G, buktikanlah bahwa e bertemu dengan
simpul pemotong di G!
4) Apakah Teorema 3.1 masih tetap benar jika kata “sikel” ditukar dengan
kata “sirkuit”? Jelaskan jawab Anda!
5) Pada Gambar 3.6, carilah jalur terpendek dari simpul c ke simpul m,
dengan menggunakan algoritma Dijkstra!
Petunjuk Jawaban Latihan
1) (i) Jika G terhubung, maka untuk setiap pasang simpul u dan v di G
terdapat jalur u-v di G. Tetapi jalur adalah juga perjalanan. Jadi jalur
u-v adalah perjalanan u-v.
(ii) Di G untuk setiap dua simpul u dan v ada perjalanan u-v. tinggal
menunjukkan bahwa perjalanan u-v di G memuat jalur u-v di G.
Dalam perjalanan u-v ada kemungkinan mengulang rusuk atau
simpul. Mengingat relasi terhubung adalah relasi ekuivalen, simpul
atau rusuk yang terulang dalam perjalanan itu dapat dibuang.
Umpamanya, perjalanan a-b: a, c, ..., p, c, d, ..., b menjadi jalur a-b:
a, ..., p, d, ..., b.
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2) Dua buah graph yang isomorphik terdapat korespondensi 1-1 antara
simpul-simpul dan rusuk-rusuk dan ‘mempertahankan’ keterhubungan.
Jadi, jika G1 terhubung, maka ada jalur u1 – v1 di G1 untuk dua simpul
sebarang di G1. Karena G1 dan G2 isomorphik, maka di G2 terdapat jalur
u2 - v2. Jadi G2 terhubung.
3) G paling sedikit mempunyai 3 simpul. Karena G terhubung dan
mempunyai rusuk e sebagai jembatan, maka G - e tepat mempunyai dua
komponen dan setiap komponen adalah terhubung. Menurut Teorema
3.1, e tidak termuat dalam sikel di G yang manapun. Jika e = uv, maka
graph G - v paling sedikit terdiri atas dua komponen yang masingmasing tidak memuat rusuk e = uv. Jadi u dan v adalah simpul
pemotong.
4) Benar. Sebab, setiap sirkuit adalah sikel.
5) 14. c-d-h-k-j-m.
RA NG K UM A N
Dalam graph G, perjalanan u-v adalah barisan berganti-ganti antara
simpul dan rusuk di G, diawali dan diakhiri dengan simpul, setiap rusuk
menghubungkan 2 simpul tepat di depan dan dibelakannya dalam
barisan itu. Perjalanan yang tidak mengulang rusuk disebut jalur. Jalur
yang simpul awal dan akhirnya berimpitan disebut sirkuit. Sirkuit yang
tidak mengulang simpul disebut sikel. Suatu graph G dikatakan
terhubung jika setiap pasang simpul u dan v di G ada jalur u-v di G.
Jika graph G terhubung dan rusuk e suatu jembatan, maka G - e
adalah graph terhubung dengan dua komponen. Simpul v dalam graph
terhubung G disebut simpul pemotongan, jika G - v adalah takterhubung
dan paling sedikit terdiri atas dua komponen.
Graph G disebut berlabel jika setiap rusuk atau simpul di G
dikawankan dengan suatu bilangan tertentu atau data tertentu. Panjang
perjalanan adalah jumlah bilangan pada rusuk-rusuk yang digunakan
dalam perjalanan itu.
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T ES FO R M AT IF 1
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1) Manakah di antara contoh graph di bawah ini takterhubung dengan tiga
komponen dengan sifat ketiga komponennya isomorphik:

G1 :

G2 :

G3 :

G4 :

A. G1
B. G2
C. G1 dan G2
D. G2 dan G4
2) Graph (G(p,q) adalah graph takterhubung. Jika banyaknya komponen
dari G melebihi p, maka banyaknya anggota himpunan graph yang
demikian adalah ....
A. takhingga
B. tepat satu
C. tepat dua
D. hampa/kosong
3) Perhatikanlah graph G pada Gambar 3.7 di bawah ini:

Barisan simpul A, B, C, D, B adalah ....
A. jalur yang bukan lintasan
B. sirkuit
C. sikel
D. lintasan
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4) Barisan simpul C, E, B, D, E, F, C dalam graph pada Gambar 3.7
adalah ....
A. jalur
B. sikel
C. sirkuit
D. sikel yang bukan sirkuit
5) Barisan simpul A, C, F, E, D, C, A dalam graph G pada Gambar 3.7
adalah ....
A. perjalanan
B. sirkuit
C. lintasan
D. jalur
6) Perhatikan graph pada Gambar 3.8 di bawah ini

e

Berapakah banyaknya titik pemotong dalam graph G pada Gambar 3.8?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
7) Perhatikanlah graph G pada Gambar 3.8. Berapakah banyaknya
jembatan dalam graph itu?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
8) G adalah graph dengan 11 simpul, rusuk e adalah jembatan dan simpul v
adalah simpul pemotong. Maka terdapatlah sebuah komponen dari G - e
dengan banyaknya simpul paling sedikit ....
A. 6 simpul
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B. 7 simpul
C. 8 simpul
D. 9 simpul
Untuk soal nomor 9 dan 10, perhatikanlah graph pada Gambar 3.9 di
bawah ini.

9) Dengan menggunakan Algoritma Dijkstra, hitunglah jalur
dari A ke Y!
A. 19
B. 21
C. 23
D. 25

terpendek

10) Berapakah jalur terpendek dari simpul D ke R dalam graph pada
Gambar 3.9?
A. 19
B. 21
C. 23
D. 25
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Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

Tingkat penguasaan =

Jumlah Jawaban yang Benar
Jumlah Soal

× 100%

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang
belum dikuasai.
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Kegiatan Belajar 2

Graph Euler

D

i tengah kota Konigberg (Rusia) terdapat sungai Pregel. Di tengah
sungai itu terdapat dua buah pulau yang dihubungkan oleh sebuah
jembatan. Pulau-pulau itu juga dihubungkan ke tepian-tepiannya. Salah satu
pulau dihubungkan dengan 4 jembatan dan pulau yang satu lagi dengan dua
jembatan. Jadi ada 7 jembatan seperti terlihat dalam Gambar 3.10.
Permasalahannya adalah Mungkinkah melewati ketujuh jembatan itu terusmenerus tanpa mengulangi salah satu jembatan?
Situasi di Konigsberg itu dapat disajikan dengan multigraph, seperti
diperlihatkan pada Gambar 3.11. Simpul-simpul itu menyajikan daerah tepian
dan pulau-pulau, dan rusuk menyajikan jembatan-jembatan. Perlu diingat
bahwa multigraph adalah graph di mana diperkenankan adanya dua simpul
yang dihubungkan lebih dari satu rusuk.

Gambar 3.10

Gambar 3.11

Masalah jembatan di Konigsberg sebenarnya adalah masalah
menentukan apakah multigraph M pada Gambar 3.11 mempunyai lintasan
(kemungkinan sirkuit) yang memuat semua rusuk. Anda mungkin
menggunakan metode coba-coba, dan Anda mungkin akan memperoleh
kesimpulan bahwa lintasan yang demikian tidak ada. Akan tetapi, bagaimana
Anda membuktikan bahwa lintasan seperti itu tidak ada. Kita sajikan bukti ini
dalam teorema berikut.
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Teorema 3.2. Multigraph M pada Gambar 3.11 tidak mempunyai
lintasan yang memuat semua rusuknya.
Bukti. Dibuktikan dengan teknik kontrapositif. Andaikan multigraph
tersebut mempunyai lintasan L yang memuat semua rusuk di M. Maka L
berawal dari salah satu dari 4 simpul A, B, C, atau D dan berakhir pada salah
satu dari simpul-simpul A, B, C, atau D. (pada simpul yang sama jika
lintasan itu suatu sirkuit). Tentulah paling sedikit ada dua simpul di antara A,
B, C, dan D di mana L tidak berawal dan tidak berakhir. Misalkan simpul
ini, di antara B, C, dan D kita namakan v.
Lihatlah bahwa setiap simpul B, C, dan D berderajat 3. Jadi, setelah
suatu rusuk di L masuk pertama kali di v dan ada rusuk lainnya di L untuk
meninggalkan v, tepat ada satu rusuk yang bertemu di v dan belum berada di
L. Jadi v harus berada di L sekali lagi dengan masuk melalui rusuk yang
bertemu di v dan belum digunakan. akan tetapi setelah sampai di v untuk
kedua kalinya, tidak ada lagi rusuk untuk keluar dari v, sehingga L harus
berakhir di v. Hal ini tidak mungkin, sebab L tidak berakhir di v. Maka, tidak
ada lintasan L, yang berarti kontradiksi dengan pengandaian.
Permasalahan jembatan Konigsberg pertama kali dipecahkan oleh
matematikawan Swiss Leonhard Euler (1707-1783). Jenis lintasan seperti
dicari dalam masalah jembatan Konigsberg itu telah digunakan untuk
memberikan nama koleksi graph (multigraph) dengan sifat ini.
A. GRAPH EULER
Suatu sirkuit yang memuat semua simpul dan semua rusuk dari
multigraph M disebut sirkuit Euler. Suatu graph yang memuat semua sirkuit
Euler disebut graph Euler, sedangkan multigraph yang memuat sirkuit Euler
disebut multigraph Euler. Contoh: Graph G pada Gambar 3.12 adalah graph
Euler.
Teorema berikut ini memberikan cara sederhana menentukan apakah
suatu multigraph atau graph adalah multigraph atau graph Euler.
Teorema 3.3. Multigraph M adalah multigraph Euler jika dan hanya jika
M, terhubung dan setiap simpulnya berderajat genap.
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Gambar 3.12.

1.
2.

Yang harus dibuktikan ada dua pernyataan yaitu:
Jika multigraph M adalah multigraph Euler, maka M terhubung dan
setiap simpulnya berderajat genap.
Jika multigraph M terhubung dan setiap simpulnya berderajat genap,
maka M adalah multigraph Euler.

Sebelum membuktikan Anda akan diberikan contoh prosedur yang
digunakan dalam graph G pada Gambar 3.12. Perhatikan salah satu simpul,
umpamanya a. Kita buat lintasan L berawal di a dan sepanjang mungkin. Jika
kita mujur, L: a, b, c, f, g, a, c, g, b, f, a. Dalam kasus ini, L bukanlah sirkuit
Euler, sebab ia tidak memuat seluruh simpul dan rusuk di G. Akan tetapi, c
adalah simpul pada L1 yang bertemu dengan rusuk-rusuk yang tidak termuat
dalam L. Jika kita melanjutkan L1 sepanjang mungkin, salah satu pilihan L1
adalah: c, d, e, c. Sekarang kita masukkan L1 ke dalam L dengan cara
memasukkan c pada pertama kali dijumpai dalam barisan, dan Anda akan
memperoleh:
a, b, c, d, e, c , f, g, a, c, g, b, f, a,
yang merupakan sirkuit Euler. Sekarang kita buktikan teorema tersebut.
Bukti (1). Misalkan G graph Euler. Maka G memuat sirkuit Euler S, yang
berawal dan berakhir, umpamanya di simpul di G, setiap dua simpul di G
terhubungkan oleh lintasan (yang berarti juga suatu jalur). Jadi G terhubung.
Tinggal menunjukkan bahwa setiap simpul berderajat genap. Pertama,
perhatikan simpul u yang bukan v. Karena u bukan simpul awal dan bukan
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simpul akhir dari S, setiap kali kita masuk ke u melalui suatu rusuk dan
keluar melalui rusuk yang lain; dengan demikian setiap kali S melalui simpul
u derajat simpul u naik dengan 2. Jadi, simpul u berderajat genap. Dalam
kasus simpul v, setiap kali masuk ke v, kecuali yang pertama kali dan
terakhir kali, derajat simpul v juga naik dengan 2, dan pada saat pertama kali
meninggalkan v dan masuk kembali ke v yang terakhir kalinya derajatnya
bertambah 1. Jadi v juga berderajat genap.
Bukti (2). Diketahui graph G terhubung dan setiap simpulnya berderajat
genap. Akan dibuktikan bahwa G adalah graph Euler. Pilih sebuah simpul v
di G, dan suatu lintasan L berawal di v. Lanjutkan lintasan ini sepanjang
mungkin sampai kita tiba pada simpul w sedemikian rupa sehingga hanya
rusuk-rusuk yang bertemu dengan w telah berada di L semua. Maka L tak
dapat dilanjutkan. Akan diperlihatkan bawah w = v. Andaikan w ≠ v. Setiap
kali lintasan masuk dan keluar dari w, kita gunakan 2 rusuk. Ketika lintasan
masuk ke w untuk terakhir kalinya, hanya digunakan satu rusuk. jadi simpul
w berderajat ganjil. Akan tetapi, w berderajat genap, jadi harus ada paling
sedikit satu rusuk yang bertemu di w untuk jalan keluar dari w, yang bukan
berada di L. Ini berarti bahwa L dapat dilanjutkan dan tidak berhenti di w,
jika w ≠ v. Kontradiksi ini memberikan kesimpulan bahwa w = v, dan L
benar-benar sirkuit. Jika L memuat semua rusuk dan simpul di G maka G
adalah graph Euler.
Misalkan sirkuit L tidak memuat semua rusuk di G. Karena G terhubung,
harus ada paling sedikit satu simpul u di L yang bertemu dengan rusuk-rusuk
yang tidak di L. Singkirkan simpul u di G dan perhatikan submultigraph H
yang terjadi. Karena L tidak memuat semua rusuk di G, maka H pasti masih
mempunyai rusuk. Selanjutnya setiap simpul di L bertemu dengan rusuk di L
yang banyaknya genap. Misalkan H1 adalah simpul di L bertemu dengan
rusuk di L yang banyaknya genap. Misalkan H1 adalah komponen dari H
yang memuat simpul u. Jika kita membuat lintasan L1 yang berawal di u
sepanjang mungkin, maka L1, seperti terdahulu, harus berakhir di u (yakni, L1
harus merupakan sirkuit). Sekarang ada cara membuat sirkuit S1 berawal dan
berakhir di v, yang mempunyai lebih banyak rusuk daripada L. Hal ini kita
kerjakan dengan memasukkan sirkuit L1 ke dalam sirkuit L pada tempat
terjadinya u.
Jika S1 telah memuat semua rusuk dan simpul di G, maka S1 adalah
sirkuit Euler di G dan G adalah multigraph Euler. Jika S1 tidak memuat
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semua rusuk dan simpul di G prosedur di atas dapat diulangi, sehingga
akhirnya akan diperoleh sirkuit Euler di G (prosedur ini akan berakhir/selesai
karena multigraph diasumsikan berhingga).
Sekarang kita perhatikan konsep yang analog. Jika suatu graph G
mempunyai lintasan, bukan sirkuit, yang memuat semua simpul dan rusuk di
G, maka G disebut graph terlacak (traversabel graph) dan lintasan itu
disebut lintasan Euler. Gambar 3.13 menunjukkan graph terlacak dan L: a, b,
d, c, b, b, e, d adalah lintasan Euler.

Gambar 3.13.

Teorema berikut menyatakan mana saja graph yang merupakan graph
terlacak. Bukti teorema ini sangat mudah dan ditinggalkan sebagai latihan.
Teorema 3.4. Multigraph G adalah terlacak jika dan hanya jika G
terhubung dan tepat mempunyai dua simpul ganjil. Selanjutnya, setiap
lintasan Euler di G berawal pada salah satu dari simpul berderajat ganjil dan
berakhir pada simpul ganjil yang satu lagi.
Sekarang jelas bahwa multigraph pada Gambar 3.11 (Masalah Jembatan
Konigsberg) bukan graph Euler dan bukan graph terlacak, jadi tidak ada
lintasan di M yang memuat semua rusuk di M.
Sifat penting dari multigraph Euler dan terlacak adalah bahwa apabila
sekali simpul telah digambar, kita dapat menggambar seluruh multigraphnya
dalam satu gerakan terus menerus. Dengan kata lain, rusuk-rusuk dalam
multigraph terhubung dapat digambar “tanpa mengangkat pensil dari kertas
gambar” asalkan banyaknya simpul berderajat ganjil adalah dua atau nol.
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Contoh 1
Berikut ini adalah denah perjalanan dan kota-kota seperti terlihat dalam
Gambar 3.14. Jika Anda tinggal di kota A, mungkinkah Anda berjalan
keliling kota-kota berawal di A tepat melalui jalan-jalan itu sekali saja? Jika
Anda tinggal di kota B, mungkin hal itu dikerjakan?

Gambar 3.14.

Untuk menyelesaikan masalah ini, kita pandang denah itu sebagai
multigraph. Perhatikanlah bahwa semua simpul berderajat genap. Maka,
multigraph itu adalah multigraph Euler dan memuat sirkuit Euler S. Sirkuit S
memuat setiap rusuk dari graph masing-masing sekali, sehingga berjalan
keliling harus ada dan memuat setiap rusuk sekali saja. Oleh karena sirkuit
dapat berawal dari sebarang simpul, maka ada kemungkinan berjalan keliling
baik dari A maupun dari B (sirkuit yang berawal di B akan melalui B
beberapa kali sebelum perjalanan terakhir).
Contoh 2
Gambar 3.15 adalah denah sebuah rumah dengan beberapa ruang dan
beberapa pintu yang menghubungkan ruang-ruang atau dengan bagian luar.
Mungkinkah seseorang berjalan dengan berawal pada suatu tempat (baik di
dalam maupun di luar rumah) dengan terus menerus dan melalui semua pintu
hanya sekali?
Kita dapat menggunakan multigraph sebagai model matematika pada
situasi ini. Pertama-tama kita sajikan ruang-ruang itu sebagai simpul. Setiap
dua simpul dihubungkan oleh rusuk-rusuk sesuai dengan banyaknya pintu
antara ruang-ruang yang bersangkutan (termasuk ‘ruang’ di luar rumah).
Jawaban terhadap pertanyaan ini bergantung apakah multigraph itu
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multigraph Euler, terlacak, atau bukan. Tampak bahwa simpul-simpul
B, D, E, dan O berderajat ganjil, sehingga multigraph itu bukan multigraph
Euler, bukan pula terlacak. Jadi, tidaklah mungkin berjalan melalui seluruh
pintu tepat sekali.

Gambar 3.15.

B. GRAPH HAMILTON
Mirip dengan konsep sirkuit Euler, sekarang akan dibicarakan sikel
Hamilton (Sir William
Rowan Hamilton, 1805 - 1865, adalah
matematikawan Irlandia). Suatu graph G disebut graph Hamilton jika di G
terdapat sikel yang memuat setiap simpul di G. Suatu sikel yang memuat
semua simpul di G dinamakan sikel Hamilton. Jadi graph Hamilton adalah
graph yang memuat sikel Hamilton.
Graph G1 pada Gambar 3.16 adalah graph Hamilton, sedang G2 bukanlah
graph Hamilton. Graph G1 adalah graph Hamilton, sebab graph itu memuat
sikel Hamilton; umpamanya, a, b, e, d, c, a adalah sikel Hamilton. Untuk
menunjukkan bahwa G2 bukan graph Hamilton, kita berikan bukti dengan
teknik kontra positif. Andaikan G2 graph Hamilton, maka ia memuat sikel
Hamilton S. Sikel S memuat setiap simpul di G2; maka S memuat b, c, dan d.
Masing-masing b, c, dan d berderajat 2, dengan demikian S harus memuat
dua rusuk yang bertemu dengan setiap b, c, dan d. Hal ini berarti bahwa S
memuat, misalnya, ketiga rusuk ab, ac, dan ad. Akan tetapi, sebarang sikel
hanya dapat memaut dua rusuk yang bertemu dengan suatu simpul pada sikel
(ingat sikel tidak mengulang simpul). Jadi G2 tidak mungkin memuat sikel
Hamilton yang berarti bukan graph Hamilton. Kontradiksi dengan
pengandaian G2 sebagai graph Hamilton. Berikut ini adalah teorema yang
menyatakan syarat perlu bagi suatu graph agar menjadi graph Hamilton.
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Teorema 3.5. Jika G adalah graph dengan banyak simpul p > 3,
sedemikian rupa sehingga derajat setiap simpul v di G minimal p/2 (dengan
kata lain deg v > 2 untuk setiap v di G), maka G adalah graph Hamilton.

Gambar 3.16.

Anda harus sadar bahwa pernyataan dalam Teorema 3.5 itu adalah
syarat perlu, bukan syarat perlu dan cukup. Artinya, mungkin saja suatu
graph G dengan p = 5 dan deg v = 2 untuk setiap v di G adalah graph
Hamilton, umpamanya ‘segi lima’ dalam geometri adalah graph dengan p =
5, dan deg v = 2 < 5/2 untuk setiap v di G.
Sekarang kita buktikan Teorema 3.5.
Bukti. Bukti menggunakan induksi matematika atas banyaknya simpul p
di G.
1. Jika G mempunyai p = 3 dan deg v > 3/2 untuk setiap v di G, maka deg
v = 2 dan G = K3. Jadi teorema benar untuk p = 3.
2. Teorema dianggap benar untuk p > 4. Misalkan J adalah jalur terpanjang
di G.
Misalkan J: u1, u2, ..., uk, seperti pada Gambar 3.17. Ini berarti bahwa J
memuat simpul paling banyak yang mungkin dimuat oleh J di G.
Karena tidak ada lagi jalur di G yang memuat simpul lebih banyak
daripada yang dimiliki J, setiap simpul yang bertemu dengan u1 harus berada
di J. Juga, setiap simpul yang bertemu (atau disebut juga “berdekatan”)
dengan uk harus berada di J. Karena u1 paling sedikit berdekatan dengan p/2
simpul yang semuanya berada di J, maka J paling sedikit memuat sebanyak
1 + p/2 simpul.
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Gambar 3.17.

Selanjutnya, haruslah terdapat simpul ui di J, dengan 2 < i < k,
sedemikian rupa sehingga ui berdekatan dengan u1 dan uk berdekatan dengan
ui-1. Jika tidak demikian, maka untuk setiap simpul ui berdekatan dengan u1,
dan simpul ui-1 tidak akan berdekatan dengan uk. Akan tetapi oleh karena
paling sedikit ada p/2 simpul-simpul ui berdekatan dengan simpul u1, maka
akan ada paling sedikit p/2 simpul-simpul ui-1 tidak akan berdekatan dengan
uk. Akibatnya deg uk < (p - 1) - p/2 < p/2 sesuatu yang tidak mungkin sebab
deg uk > p/2. Dengan demikian, terdapat suatu simpul ui di J sedemikian
rupa sehingga u1ui dan ui-1 uk kedua-duanya merupakan rusuk G (periksa
Gambar 3.18. Akibatnya adalah terdapat sikel S: u1, ui, ui+1, ..., uk-1 uk-2, ..., u1
yang memuat semua simpul di J.

Gambar 3.18.

Jika semua simpul di G telah berada di S, maka S adalah sikel Hamilton
dan G adalah graph Hamilton. Misalkan ada suatu simpul w di G yang tidak
berada di S. Karena S memuat paling sedikit 1 + p/2 simpul, sebanyak kurang
dari p/2 simpul di G tidak berada di S. Karena deg w > p/2, simpul w harus
berdekatan dengan suatu simpul uj di S. Akan tetapi, rusuk uwj dan S
membangun jalur yang banyaknya simpul 1 lebih banyak daripada simpul-
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simpul yang berada di J, yang tidak mungkin terjadi sebab J memuat simpulsimpul paling banyak. Kontradiksi ini berakibat bahwa S memuat semua
simpul di G, sehingga G adalah graph Hamilton.
Menentukan sirkuit Hamilton, jika ada, dengan cara mencoba-coba
untuk graph dengan banyak simpul tidak terlalu banyak umumnya mudah
dikerjakan. Akan tetapi membuktikan bahwa tidak ada sirkuit Hamilton
dalam suatu graph yang diketahui dapat sangat sulit.
Kita akan memusatkan diri pada masalah menunjukkan bahwa tidak
adanya sirkuit Hamilton dalam suatu graph. Tidak adanya sirkuit Hamilton
memerlukan sejenis sistem analisis logis. Berikut ini adalah tiga aturan yang
harus diikuti. Ide dasar dari aturan ini ialah bahwa dalam suatu sirkuit
Hamilton setiap simpul harus hanya ada dua rusuk yang bertemu padanya;
dengan kata lain setiap simpul dalam sirkuit Hamilton harus hanya berderajat
dua.
Aturan 1. Jika simpul v berderajat 2, kedua rusuk yang bertemu di v harus
merupakan bagian dari sirkuit Hamilton.
Aturan 2. Tidak ada subsirkuit sejati, yakni, sirkuit yang tidak memuat
semua simpul di dalam graphnya, tidak dapat dibangun apabila
membangun sirkuit Hamilton.
Aturan 3. Segera setelah sirkuit Hamilton kita bangun melalui suatu simpul
w, semua rusuk lain (yang tidak digunakan) yang bertemu di w
dapat dibuang (karena mereka tidak dapat digunakan lagi
mengingat setiap simpul harus berderajat 2).
Perhatikan bahwa setelah membuang rusuk-rusuk seperti dibenarkan
dalam Aturan 3, kita kemudian dapat menggunakan Aturan 1.
Contoh 3
Tunjukkan
Hamilton.

bahwa graph dalam Gambar 3.19, tidak mempunyai sirkuit

Gambar 3.19.
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Penyelesaian. Menurut Aturan 1, simpul-simpul a, b, d, e berderajat 2.
Jadi rusuk-rusuk ini berada dalam sirkuit Hamilton. Hal ini ditandakan
dengan garis kecil seperti dalam gambar. Jadi rusuk-rusuk ac, ad, dc, bc, bd
harus dipakai dalam sirkuit. Ada dua kontradiksi di sini. Pertama: dengan
digunakannya rusuk ac, ad, dan bc maka terjadilah subsirkuit. Ini
bertentangan dengan
Aturan 3. Kontradiksi kedua: Dengan harus
digunakannya rusuk-rusuk ac, dc, bc, ec, derajat simpul c menjadi lebih
dari 2, hal ini kontradiksi dengan aturan 1. Kontradiksi yang manapun
mengakibatkan bahwa graph dalam Gambar 3.19 tidak memuat sirkuit
Hamilton.
Contoh 4.
Tunjukkan bahwa graph dalam Gambar 3.20 bukanlah graph Hamilton!
Penyelesaian. Menurut Aturan 1, simpul a, dan g harus masuk dalam
sirkuit, sebab berderajat 2, sehingga jalur: b, a, c dan jalur: e, g, i harus
menjadi bagian dari sirkuit. Perhatikan simpul i. Kita telah melihat bahwa
rusuk gi menjadi bagian dari sirkuit. Karena rusuk gi simetri terhadap rusuk ij
dan ik, tidak masalah apakah kita memilih salah satu yang mana.
Menggunakan Aturan 3, kita bang rusuk ik, maka simpul k berderajat 2,
sehingga menurut Aturan 1, jk dan hk harus menjadi bagian dari sirkuit.
Karena jk harus menjadi bagian sirkuit, maka menurut Aturan 3, rusuk jf
harus dibuang. Akibatnya derajat simpul f menjadi 2. Maka di f, fe dan fb
harus menjadi bagian dari sirkuit. Dengan penambahan fe, maka simpul e
harus berderajat 2, jadi rusuk eh dan ed harus menjadi bagian sirkuit (sebab
rusuk eg telah ditetapkan ikut dalam sirkuit). Akibatnya simpul berderajat 2,
sehingga rusuk kh dan hc harus menjadi bagian sirkuit.
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Gambar 3.20.

Sekarang terjadi kontradiksi. Lihat bahwa sekarang simpul d telah
berderajat 2. Kita harus menggunakan rusuk db dan ed sebagai bagian sirkuit.
Tetapi dengan demikian terjadilah subsirkuit sejati a, b, d, c, yang menurut
Aturan 2 tidak dibenarkan.
Kesimpulan: graph dalam Gambar 3.20 bukan graph Hamilton.
L AT IH AN
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas,
kerjakanlah latihan berikut!
1) Buktikan Teorema 3.4!
2) Suatu multigraph terhubung mempunyai tepat 4 buah simpul berderajat
ganjil. apakah sifat yang dimiliki oleh multigraph ini?
3) Buktikanlah bahwa suatu graph G adalah graph Euler jika dan hanya jika
G terhubung dan himpunan rusuk-rusuknya dapat dipartisi ke dalam
sikel-sikel!
4) Misalkan G adalah graph. Jalur J di G disebut jalur Hamilton jika J
memuat setiap rusuk di G. Pandanglah graph G dengan banyak simpul p
> 2 sedemikian rupa sehingga deg v > (p - 1)/2 untuk setiap simpul v di
G. Buktikanlah bahwa G memuat jalur Hamilton!
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5) Perhatikanlah graph dalam Gambar 3.21 di bawah ini. Buktikanlah
bahwa graph itu tidak memuat sirkuit Hamilton!

Gambar 3.21

Petunjuk Jawaban Latihan
1) Misalkan u dan v dua simpul di G yang berderajat ganjil. Tambahkan
rusuk uv, maka semua simpul di G sekarang berderajat genap dan
terhubung. Akibatnya, G memuat sirkuit Euler. Jika sirkuit berawal di u,
akan berakhir di u lagi. Tetapi jika rusuk uv dicabut kembali maka
terjadilah lintasan Euler yang berawal di u dan berakhir di v. Sebaliknya,
pandang G terhubung dan terlacak, yakni, terdapat lintasan Euler. Jika
ditambahkan rusuk uv maka tejadilah sirkuit Euler. Jadi G terhubung dan
semua simpul berderajat genap. Jika rusuk uv dicabut kembali, maka
akibatnya simpul u dan v bererajat ganjil.
2) G terhubung dan mempunyai 4 rusuk berderajat ganjil. Misalkan simpulsimpul ini u, v, x, dan y. Pandang G dan uv. Graph ini mempunyai
lintasan Euler dengan rusuk uv sebagai salah satu rusuknya. Lintasan ini
berawal di x dan berakhir di y. Dengan penalaran yang sama, terdapat
lintasan yang berawal di u dan berakhir di v dengan rusuk xy berada di
dalamnya. Sekarang rusuk xy dan uv dicabut kembali.
Kesimpulan: di G terdapat dua lintasan yang dua rusuknya saling asing.
3) Jika G terhubung dan himpunan rusuknya dapat dipartisi ke dalam sikelsikel, maka setiap simpul v di G termuat dalam sejumlah sikel. Jika
sikel-sikel digabung mengikuti simpul c, maka terjadilah sirkuit Euler.
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Konversinya: Jika G graph Euler, maka G memuat sirkuit Euler. Setiap
sirkuit memuat suatu sikel.
4) Buatlah graph H dari graph G dengan cara menambahkan satu simpul w
dan hubungkan w dengan setiap simpul pada G. Maka graph H
mempunyai sebanyak p’ simpul = p + 1, dengan p > 2, dan setiap
simpul di H berderajat > 1 + (p - 1)/2 = (p + 1)/2 = p’/2. Jadi graph H
memenuhi Teorema 3.5, sehingga H merupakan graph Hamilton.
5) Perhatikan mana rusuk-rusuk yang harus dibuang. Anda tinggal
menetapkan terjadinya kontradiksi.
RA NG K UM A N
Graph Euler ialah graph yang memuat sirkuit Euler. Sirkuit Euler
adalah sirkuit yang memuat semua simpul dan semua rusuk graph itu.
Sirkuit adalah lintasan (tidak mengulang rusuk) yang bertemu simpul
awal dan simpul akhir. Suatu graph G adalah graph Euler jika dan hanya
jika G terhubung dan semua simpulnya berderajat genap. Graph G
adalah terlacak jika dan hanya jika G terhubung dan memuat tepat dua
simpul berderajat ganjil.
Sikel adalah sirkuit yang tidak mengulang simpul, terkecuali simpul
awal dan akhir. Graph G adalah graph Hamilton jika G memuat sikel
Hamilton. Sikel Hamilton adalah sikel yang memuat semua simpul di
dalam graphnya. Jika graph G mempunyai simpul p > 3 dan derajat tiap
simpul di G > p/2, maka G adalah graph Hamilton. Ingatlah bahwa
pernyataan ini bukan diimplikasi. Sampai saat ini belum diketemukan
syarat perlu dan cukup untuk graph Hamilton.

T ES FO R M AT IF 2
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1) Graph G dalam Gambar 3.22 adalah ....
A. graph Euler
B. graph terlacak
C. graph Hamilton
D. graph sebarang
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2) Graph H dalam Gambar 3.22 di atas (pada soal 1) adalah ....
A. graph Euler
B. graph terlacak
C. graph Hamilton
D. graph sebarang
3) Graph I dalam gambar 3.22 dia tas (pada soal 1) adalah ....
A. graph Euler
B. graph terlacak
C. graph Hamilton
D. graph sebarang

4) Graph J dalam gambar 3.22 di atas (pada soal 1) adalah ....
A. graph Euler
B. graph terlacak
C. graph Hamilton
D. graph sebarang
5) Misalkan G1 dan G2 adalah dua buah graph Euler yang tidak bersekutu
satu simpul pun. Misalkan v1 sebuah simpul di G1 dan v2 sebuah simpul
di G2. Misalkan G adalah graph yang terdiri atas G1 dan G2, bersamasama dengan rusuk v1v2. Maka graph g adalah ....
A.
B.
C.
D.

graph Euler
graph terlacak
graph Hamilton
graph sebarang

6) Pernyataan berikut ini yang benar adalah ....
A. setiap graph Euler adalah graph Hamilton
B. setiap graph Hamilton adalah graph Euler
C. setiap graph Hamilton adalah graph terlacak
D. setiap graph Euler adalah graph terlacak
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7) Yang manakah di antara multigraph atau graph berikut adalah terlacak?

A.
B.
C.
D.

G
H
K
G dan K

8) Manakah di antara graph berikut ini yang memuat sirkuit Hamilton?

A.
B.
C.
D.

G
H
G dan H
K

9) Manakah di antara graph pada soal no. 8 yang memuat jalur Hamilton?
A. A
B. H
C. K
D. H dan K
10) Perhatikan graph G dalam gambar di bawah ini: Graph G bukan graph
Hamilton sebab
A. menurut Teorema 3.5, banyaknya simpul di G, p = 7, derajat setiap
simpul deg v > p/2 = 7/2, tidak dipenuhi. Jadi G bukan graph
Hamilton
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B. banyaknya simpul ganjil 0 buah, jadi G bukan graph Hamilton
C. rusuk ac, fc, dan gc harus menjadi bagian dari sirkuit, sehingga
simpul c terpaksa memuat tiga rusuk. Jadi tidak memuat sirkuit
Hamilton
D. semua simpul berderat genap, jadi G pasti graph Hamilton
Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

Tingkat penguasaan =

Jumlah Jawaban yang Benar
Jumlah Soal

× 100%

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang
belum dikuasai.
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Kunci Jawaban Tes Formatif
Tes Formatif 1
1) D. G2 dan G4
2) D. paling banyak = p
3) A. jalur dan bukan lintas
4) C. sirkuit
5) A. perjalanan; mengulang susuk dan simpul
6) D. 3: d, e, f
7) C. 2: ad, ef
8) A. 6 simpul
9) A. 19
10) B. 21
Tes Formatif 2
1) B. graph lacak
2) D. graph sebarang
3) A. graph sebarang
4) C. graph Hamilton
5) B. graph lacak.
6) D. setiap graph Euler adalah graph lacak
7) D. G dan K
8) D. G. K
9) D. K
10) C. menurut Aturan 1
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Modul 5

Planaritas
Drs. Emut, M.Si

P EN D AH U LU A N

P

ada Modul 4, Anda telah mempelajari koleksi jenis graph yang disebut
pohon, inilah salah satu graph planar. Anda pun telah mempelajari sifatsifat pohon dan bermacam-macam pohon. Salah satu sifat pohon G(p,q)
adalah hubungan antara banyaknya simpul dan banyaknya rusuk dalam suatu
pohon, yakni p = q + 1. Sifat ini dan lain-lainnya akan dipakai terus dalam
modul-modul selanjutnya. Oleh karena itu Anda diharapkan terus mengingatingat konsep-konsep penting itu.
Dalam Modul 5 ini, akan dipaparkan sifat planaritas, yakni koleksi graph
yang dapat dibentangkan atau dipancangkan dalam sebuah bidang datar
dengan sifat tidak ada dua rusuk yang berpotongan. Bagaimana ciri-ciri graph
planar, rumus Euler, genus, dan graph polihedral, dan diakhiri dengan graph
infinit, akan dibahas di sini.
Setelah Anda menyelesaikan modul ini Anda diharapkan akan memiliki
kemampuan-kemampuan sebagai berikut:
1. menjelaskan perbedaan antara graph planar dan graph sebidang;
2. menghitung banyaknya daerah suatu graph planar;
3. menjelaskan daerah terhubung sederhana;
4. menjelaskan rumus Euler pada graph sebidang serta perluasan rumus itu;
5. menjelaskan bahwa graph bipartit 3-3 dan graph lengkap reguler 5
nonplanar;
6. menjelaskan mengapa hanya terdapat lima graph polihedral;
7. menghitung banyaknya rusuk, titik, dan sisi setiap polihedral;
8. menjelaskan makna genus untuk suatu permukaan;
9. menjelaskan graph-graph yang bergenus 1;
10. menjelaskan daerah terhubung sederhana (2-sel) pada torus;
11. menggambarkan beberapa graph lengkap yang dapat dipancangkan pada
bola dan torus;
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12. menuliskan beberapa rumus tentang graph-graph nonplanar;
13. menjelaskan graph-graph dual dan graph-graph infinit;
14. menggambarkan beberapa graph teroidal.
Kemampuan tersebut sangat penting bagi semua guru matematika SMU.
Dengan kemampuan ini cakrawala matematika Anda akan menjadi makin
luas. Anda akan makin percaya diri. Bahkan mungkin sekali Anda akan
makin cinta terhadap bidang studi matematika ini dan terhadap tugas
mengajar matematika sendiri, malahan terbuka kemungkinan bahwa Anda
pun akan mampu mengembangkan diri jauh lebih profesional.
Untuk membantu Anda menguasai kemampuan di atas, dalam modul ini
akan disajikan pembahasan dalam dua Kegiatan Belajar (KB) sebagai
berikut:
Kegiatan Belajar 1 : Graph Planar dan Graph Sebidang.
Kegiatan Belajar 2 : Genus suatu Graph dan Graph Dual.
Agar Anda berhasil dengan baik mempelajari modul ini ikuti petunjuk
belajar sebagai berikut:
1. Bacalah dengan cermat bagian Pendahuluan modul ini sampai Anda
memahami apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini.
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan
kata-kata yang Anda anggap baru. Jangan terkejut jika Anda belum
memahami pada pembacaan yang pertama.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui
pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa/guru lain atau
dengan tutor Anda.
4. Jika pada pembacaan yang pertama dan Anda belum paham adalah
kejadian yang lumrah. Coba ulangi lagi. Gunakan alat-alat bantu pensil
dan kertas untuk coret-coret bilamana diperlukan.
5. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai hasil
pemahaman Anda dalam kelompok kecil atau bersama tutor.
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Kegiatan Belajar 1

Graph Planar dan Graph Sebidang

K

onsep utama dalam teori graph adalah planaritas dan bilangan
kromatik. Kombinasi kedua konsep itu memunculkan permasalahan
pelik yang terkenal dengan: Masalah Empat Warna. Pada Kegiatan Belajar 1
ini akan didiskusikan konsep planaritas.
A. GRAPH PLANAR DAN GRAPH SEBIDANG

Suatu graph planar adalah graph yang dapat digambarkan di bidang
datar dengan cara demikian sehingga tidak ada dua rusuknya yang
berpotongan terkecuali pada simpul-simpulnya. Umpamanya, graph G pada
Gambar 5.1 (a) digambarkan dengan rusuk-rusuk yang berpotongan, akan
tetapi G adalah graph planar sebab G dapat digambar seperti Gambar 5.1 (b),
sehingga tidak ada rusuk-rusuknya yang berpotongan. Graph planar yang
telah digambar di bidang datar sedemikian rupa sehingga tidak ada dua
rusuknya yang berpotongan disebut graph sebidang. Jadi, graph seperti
dalam Gambar 5.1 (a) adalah bukan graph sebidang, akan tetapi graph pada
Gambar 5.1 (b) adalah graph sebidang.

Gambar 5.1.

Misalkan G adalah graph sebidang dan perhatikanlah bagian-bagian
bidang datar yang ditinggalkan setelah kita mengangkat rusuk-rusuk dan
simpul-simpul dari G (boleh dibayangkan bahwa bidang tempat gambar di
buat dari tanah liat). Potongan-potongan bidang terhubung ini disebut daerah
(region) dari G. Simpul-simpul dan rusuk-rusuk dari G yang bertemu dengan
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daerah R membangun suatu batas dari R. Marilah kita bayangkan konsep ini.
Dalam Gambar 5.2, graph G1 mempunyai tiga daerah, graph G2 mempunyai
satu daerah, dan G3 mempunyai enam daerah. Batas-batas daerah R1 di G3
terdiri atas simpul-simpul b, c, dan d dan rusuk-rusuk bc, bd, dan cd; batasbatas daerah R6 terdiri atas simpul-simpul a, b, c, e, f, dan g dan rusuk-rusuk
ab, bc, ce, ef, fg, dan gb. Daerah R6 disebut daerah luar dari G3. Setiap graph
sebidang senantiasa mempunyai satu daerah luar.

Gambar 5.2.

Graph sebidang G1 pada Gambar 5.2 mempunyai p = 4 simpul, q = 5
rusuk, dan r = 3 daerah; G2 mempunyai p = 7, q = 11, dan r = 6.
Perhatikanlah bahwa dalam ketiga kasus itu berlaku p - q + r = 2. Ini bukan
suatu kebetulan. Teorema berikut ini adalah rumus Euler untuk graph
sebidang.
B. RUMUS EULER DAN PERLUASANNYA
Teorema 5.1. (Rumus Euler)
Jika G(p,q) adalah graph sebidang terhubung yang r daerah, maka p - q +
r = 2.
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Catatan
Graph G(p,q) sebidang terhubung adalah syarat perlu untuk p - q + r = 2.
Tetapi bukan syarat perlu dan cukup. Jadi, jika berlaku p - q + r = 2, belum
tentu graph G(p,q) sebidang terhubung. Kita buktikan rumus Euler tersebut.
Bukti
Kita gunakan induksi matematik atas banyaknya rusuk q.
(i) Jika G graph sebidang terhubung dengan banyak rusuk q = 1, maka G
adalah pohon dan banyaknya simpul p = 2 dan daerah r = 1. Jadi, p - q +
r = 2 - 1 + 1 = 2. Jadi rumus benar untuk q = 1.
(ii) Diasumsikan rumus benar untuk graph terhubung dengan banyak simpul
p, banyak rusuk q = k dan banyak daerah r, yakni, p - k + r = 2.
(iii) Akan dibuktikan rumus juga benar untuk q = k + 1. Ambillah sebarang
graph terhubung sebidang G dengan banyak simpul p, banyak rusuk
q = k + 1, dan banyak daerah r. Akan dibuktikan bahwa
p - (k + 1) + r = 2. Ada dua kasus yang mungkin.
Kasus 1.
Jika G pohon, berlaku rumus “p = q + 1”, sehingga nilai ‘p’ = k + 1 + 1 =
k + 2, dan ‘r’ = 1. Jadi, p - (k+1) + r = (k+2) - (k+1) + 1 = 2. Jadi rumus
benar untuk q = k + 1, jika G pohon.
Kasus 2. Misalkan G bukan pohon. Karena G terhubung dan bukan pohon, G
mempunyai sikel S. Pilih salah satu rusuk e pada S. Pandang G - e adalah
graph terhubung dengan banyak simpul p, dan banyak rusuk (k+1) - 1 = k,
dan banyak daerah r - 1, sebab sebuah rusuk adalah batas dua daerah. Karena
G - e mempunyai rusuk sebanyak k, menurut asumsi pada (ii), rumus benar
untuk graph G - e, sehingga: p - k + (r - 1) = 2 menjadi p - (k+1) + r = 2.
Jadi dalam kasus manapun rumus benar untuk q = k + 1. Kesimpulannya
rumus benar untuk semua bilangan cacah q.
Teorema 5.2.
Jika G adalah graph sebidang terhubung dengan banyak simpul p,p > 3,
dan banyak rusuk q, maka q < 3p - 6.
Catatan.
Kontra positif dari teorema ini adalah, jika q > 3p - 6, maka graph G(p, q)
tidak terhubung planar. Konversnya belum tentu benar; artinya, jika dalam
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graph G(p,q) berlaku q < 3p-6, maka G(p,q) belum tentu planar terhubung.
Sekarang kita buktikan Teorema 5.2.
Bukti
Bukti dengan teknik langsung. Untuk p = 3, q paling banyak 3. Jadi rumus
benar. Misalkan G adalah graph terhubung sebidang dengan p > 4. Misalkan
banyak daerah adalah r. Setiap daerah paling sedikit dibatasi oleh 3 rusuk,
jadi r daerah paling sedikit dibatasi oleh rusuk (setiap rusuk menjadi batas 2
daerah). Karena banyaknya rusuk adalah q, maka

Menurut Teorema 5.1,
(1) masuk (2), menjadi
yakni
atau

Q ≥ 3r/2 atau r ≤ 2q/3
p - q + r = 2,
p - q + 2q/3 ≥ 2
3p - 3q + 2q > 6
q < 3p - 6.

(1)
(2)

Teorema 5.3. Graph bipartit K3,3 adalah non planar
Bukti. Andaikan K3,3 planar. Lihat Gambar 5.3(a). Banyaknya simpul
p = 6, banyaknya rusuk q = (3.6)/2 = 9. Menurut Teorema 5.1, p - q + r = 2,
sehingga r = 2 - 6 + 9 = 5. Jika K3,3 planar, maka satu daerah yang terjadi
paling sedikit dibatasi oleh 4 rusuk. Jadi 2q > 4r dan karena q = 9, maka
18 ≤ 4r atau r ≤ 9/2, yang tentu saja kontradiksi dengan r = 5. Pengandaian
harus diingkar.

Gambar 5.3.
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Teorema 5.4. Graph lengkap K5 adalah nonplanar.
Bukti
Andaikan
K5 graph planar. Dalam graph lengkap K5, p = 5,
q = 5(5 – 1)/2 = 10. Graph K5 memenuhi Teorema 5.2, ketaksamaan
q < 3p - 6 menjadi 10 < 15 - 6 = 9, sesuatu yang mustahil. Pengandaian harus
diingkar. Jadi K5 adalah nonplanar.
Teorema 5.5.
Setiap graph planar G memuat suatu simpul v sedemikian rupa sehingga
deg v < 5.
Bukti
Jika G mempunyai simpul sebanyak 6 atau kurang, jelaslah bahwa
teorema ini benar. Misalkan G adalah graph planar dengan banyak simpul
p ≥ 7 dan banyak rusuk q. Jika derajat semua simpulnya dijumlahkan, kita
peroleh 2q. Andaikan setiap simpul di G berderajat 6 atau lebih, maka
banyaknya rusuk di G paling sedikit 6p. Jadi 2q ≥ 6p. Pada sisi lain, menurut
Teorema 5.2, q ≤ 3p – 6, sehingga 2q ≤ 6p – 12. Ini kontradiksi dengan
2q ≥ 6p tadi. Akibatnya, pengandaian salah, tidak semua simpul dapat
berderajat 6 atau lebih, sehingga terdapat suatu simpul v dengan deg v ≤ 5.
Subdivisi
Dengan suatu graph subdivisi G, dimaksudkan suatu graph yang
diperoleh dari G dengan memasukkan simpul-simpul berderajat 2 ke dalam
rusuk-rusuk dari G (beberapa pengarang menyebutnya dengan konfigurasi
atau kontraksi). Contoh: Untuk graph G pada Gambar 5.4, graph H adalah
subdivisi dari G, sedangkan F bukan subdivisi dari G.

Gambar 5.4.
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Sekarang diungkapkan teorema yang sangat terkenal dalam teori graph,
yakni Teorema Kuratovski. Akan terapi, buktinya terlalu panjang untuk
disajikan di sini. Bukti teorema dapat dilihat, misalnya, pada Berge, C. dalam
“The Theory of Graph and Its Applications”, John Wiley and Sons, New
York, 1962 atau pada Liu, C.L, “Introduction to Combinatorical
Mathematics”, McGraw-Hill Company, New York, 1966.
Teorema 5.6 (Teorema Kuratovski)
Suatu graph G adalah planar jika dan hanya jika G tidak memuat
subgraph yang isomorphik dengan K3,3 atau K5 atau sebarang subdivisi dari
K3,3 atau K5.
C. GRAPH PLATONIK (GRAPH POLIHEDRAL)
Graph platonik adalah graph planar dengan sifat: semua simpulnya
berderajat sama, yakni d1, dan semua daerahnya dibatasi oleh banyak rusuk
yang sama, yakni d2, dengan ketentuan d1 > 3, d2 > 3. Graph platonik adalah
“kerangka” dari polihedral pejal atau masif. Nama-nama seperti: polihedral,
polihedron, benda platonik, dan bidang banyak teratur sering dipakai secara
sinonim.
Marilah kita analisis apa saja polihedral itu. Misalkan G(p,q) adalah
graph platonik dengan banyak daerah r.
1. Jika derajat simpul-simpul kita jumlahkan, kita peroleh pd1. Tetapi
jumlah ini adalah 2q. Jadi pd1 = 2q atau q = (pd1)/2
2. Banyaknya daerah adalah r, dan setiap daerah dibatasi oleh d2 rusuk.

3.

4.

Maka banyaknya rusuk adalah rd2/2. Jadi kita peroleh q = rd2/2.
Jika kita gunakan hasil pada (1), maka (pd1)/2 = rd2/2 atau r = (d1/d2)p.
Menurut Rumus Euler (Teorema 5.1), p - q + r = 2. Jika hasil-hasil pada
(1) dan (2) kita substitusikan di sini, maka
p – (d1p)/2 + (d1/d2)p = 2
(2d1 + 2d2 – d1d2)p = 4d2
Karena p dan 4d2 adalah bilangan bulat positif, maka dari hasil dalam (3)
dapat disimpulkan bahwa 2d1 + 2d2 - d1d2 > 0. Ketaksamaan ini dapat
dianalisis selanjutnya sebagai berikut:
d1d2 - 2d1 - 2d2 + 4 < 4
(d1 - 2) (d2 - 2) < 4.
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5.

Karena d1 > 3, d2 > 3, maka ada pasangan-pasangan d1 dan d2 tertentu
saja yang memenuhi ketaksamaan itu. Perhatikanlah Tabel di bawah ini
untuk berbagai nilai d1 dan d2 yang memenuhi (4) beserta nilai p,q dan r
yang terkait.
d1

d2

(3)
p=4d2/(2d1+2d2-d1d2)

(1)
q=d1p/2

(2)
r=(d1/d2)p

3

3

p = 12/3 = 4

q=6

r=4

3

4

p = 16/2 = 8

q = 12

r=6

3

5

p = 20/1 = 20

q = 30

r = 12

4

3

p = 12/2 = 6

q = 12

r=8

5

3

p = 12/1 = 12

q = 30

r = 20

Nama
Polihedron
Tetrahedron =
bidang 4 teratur
Heksahedron = bid.
6 teratur = kubus
Dodekahedron =
bidang 12 teratur
Oktahedron = bidang
8 teratur
Ikosahedron =
bidang 20 teratur

Benda-benda platonik diberi nama menurut banyaknya daerah (jika
benda platonik masif atau dimensi 3, daerah ini adalah ‘sisi’, lambang S,
simpul disebut ‘titik-sudut’, lambang T, dan rusuk tetap diberi nama ‘rusuk’
benda itu, lambang R, Rumus Euler menjadi: T - R + S = 2). Graph
platonik ii masing-masing disajikan pada Gambar 5.5.
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Gambar 5.5.

Gambar polihedral pejal diperlihatkan pada Gambar 5.6.
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Gambar 5.6.

Contoh 1.
Buktikanlah bahwa graph terhubung planar G dengan banyak simpul
kurang dari 12 mempunyai suatu simpul dengan derajat paling banyak 4.
Penyelesaian
Kita buktikan dengan teknik kontra positif. Dari ketentuan kita tahu
bahwa p ≤ 11. Andaikan untuk setiap simpul v di G berderajat 5 atau lebih,
yakni, deg v > 5 untuk setiap v di G. Dengan demikian banyaknya rusuk di G
lebih dari 5.11 = 55. Jadi 2q > 55 atau q > 28. Dari pihak lain, menurut
Teorema 5.2, q < 3p - 6 = 33 - 6 = 26. Kontradiksi. Pengandaian harus
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diingkar. Tidak semua simpul > 5. Lingkarannya adalah: ada suatu simpul
berderajat < 4.
Contoh 2.
Apakah graph pada Gambar 5.7 (a) planar?
Penyelesaian
Mula-mula carilah sirkuit yang terpanjang. Kita peroleh sirkuit itu
adalah a, f, c, h, d, g, e, a yang memuat semua ke delapan simpul. Sekarang
cobalah menambahkan keempat rusuk-rusuk yang lain, ah, bf, cg, dan de.
Dengan cara mengambil simetri dalam-dan-luar, kita dapat memulai dengan
menggambar ah, di sebelah dalam. Lihat Gambar 5.7(b). Kemudian, bf dan
cg harus berada di sebelah luar.

Gambar 5.7.

Jadi G planar.
Contoh 3.
Buktikanlah bahwa graph Petersen (yakni graph reguler-3 dengan 10
simpul) adalah nonplanar. Lihat Gambar 5.8(a).

Gambar 5.8
(graph Petersen)
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Bukti
Graph dalam Gambar 5.8 mempunyai p = 10, q = (10.3)/2 = 15.
Menurut Teorema 5.2, q < 3p - 6 atau 15 < 3.10 - 6 = 24. Jadi memenuhi
Teorema 5.2. Maka graph Petersen planar. Bukti ini salah. Sebab konvers
dari teorema tidak berlaku. Bukti yang benar adalah sebagai berikut.
Kita coba mencari subdivisi K3,3 atau K5 (Teorema Kuratovski).
Perhatikan dua himpunan simpul M = {1, 2, 3} dan N = {a, b, c}. Himpunan
simpul membentuk K3,3.
Alternatif. Andaikan graph tersebut terhubung planar. Daerah-daerah
yang terbentuk dibatasi oleh paling sedikit 4 rusuk. Jika banyaknya daerah
adalah r maka banyaknya rusuk 4r/2 = 2q, atau r = q. Jadi r = q = 15.
Menurut Teorema 5.1 (Rumus Euler), r = 2 - p + q = 2 - 10 + 15 = 7.
Kontradiksi dengan r = 15 tadi.

L AT IH AN
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas,
kerjakanlah latihan berikut!
1) Apakah beda antara graph planar dan graph sebidang?
2) Manakah batas-batas (sebutkan simpul dan rusuk) daerah ‘dalam’ pada
graph H dalam gambar G 5.4?
3) Jika graph G(p,q) terhubung dan q 3p – 6, maka G(p,q) planar.
Benarkah? Jelaskan jawaban Anda!
4) Graph lengkap manakah yang merupakan graph planar?
5) Tunjukkan bahwa K22 adalah suatu subdivisi dari K23.
Periksa dan teliti kembali jawaban Anda, sekarang cocokkan jawaban
dengan kunci jawaban berikut ini.
Petunjuk Jawaban Latihan
1) Graph planar adalah graph yang dapat digambar dalam bidang datar
dengan cara demikian sehingga tidak ada dua rusuk yang berpotongan,
sedangkan graph sebidang adalah graph planar yang telah digambar di
bidang datar tanpa ada dua rusuk yang berpotongan.
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2) Sirkuit, 11 simpul dan 11 rusuk, karena ada yang dihitung dua kali.
3) Salah. Konversnya belum tentu benar, contohnya graph sebagai berikut:
Lihat graph di bawah ini (Gambar 5.9). p = 6, q = 12, jadi q ≤ 3p – 6
benar, akan tetapi G tidak planar (sebab memuat subgraph K5).
4) K1, K2, K3, K4.
5) Ambillah (singkirkan, lenyapkan) salah satu simpul, maka menjadi K3.

RA NG K UM A N
Graph planar adalah graph yang dapat digambar pada bidang datar
dengan cara demikian sehigga tidak ada dua rusuk saling berpotongan
(terkecuali pada simpul), sedang graph sebidang adalah graph yang telah
digambar pada bidang datar. Graph lengkap K33 dan K5 adalah graph
tidak planar.
Jika graph G(p,q) terhubung sebidang, maka berlaku rumus Euler:
p – q + r = 2, dengan r adalah banyaknya ‘daerah’ dalam graph sebidang
itu, beserta teorema perluasannya q < 3p – 6. Untuk meneliti apakah
suatu graph G(p,q) planar tidaknya, dapat digunakan kontra positif
Teorema 5.2. Dapat pula dengan menggambar langsung dengan langkahlangkah sebagai berikut:
1. Carilah sirkuit terpanjang di G yang memuat semua simpulnya.
2. Gambarlah rusuk-rusuk yang belum dipakai dengan cara simetridalam-dan-luar.
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T ES FO R M AT IF 1
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1) Pada graph sebidang G dalam Gambar 5.10, tentukanlah banyak simpul
dan rusuk yang membatasi daerah R!

A.
B.
C.
D.

5 simpul 5 rusuk
6 simpul 6 rusuk
5 simpul 6 rusuk
6 simpul 5 rusuk

2) Manakah di antara graph-graph G, H, dan K dalam Gambar 5.11 yang
merupakan graph planar?

A.
B.
C.
D.

G dan H
G dan K
H dan K
tidak ada
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3) Berapakah nilai p, q, untuk daerah-luar pada multigraph dalam
Gambar 5.12?

A.
B.
C.
D.

p = 6, q = 7
p = 4, q = 6
p = 4, q = 5
p = 6, q = 4

4) Jika G(p,q) adalah graph terhubung planar, maka gambar penyajian
graph sebidangnya ada bermacam-macam bentuk yang mungkin.
Banyaknya daerah r dari graph sebidang yang disajikan adalah:
A. tergantung cara penggambaran
B. tergantung dapat digambar atau tidaknya
C. banyak daerahnya sama
D. tergantung sirkuitnya
5) Perhatikanlah graph sebidang pada Gambar 5.13. Segi-n adalah daerah
dalam graph sebidang yang batasannya ada sebanyak n rusuk. Berapakah
banyaknya segitiga dan segiempat dalam graph sebidang itu?
•

A.
B.
C.
D.

1 segitiga dan 1 segi empat
2 segitiga dan 1 segiempat
1 segitiga dan 2 segiempat
2 segitiga dan 2 segiempat
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6) Bilangan pemotongan, tanda c(G), dari graph G adalah bilangan
minimum dari pasangan-pasangan rusuk yang terpaksa berpotongan jika
G akan digambar sebidang. Jadi, jika G graph planar, maka c(G) = 0.
Berapakah c(G) jika G adalah K5?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
7) Graph G adalah graph kritis jika G nonplanar tetapi subgraphnya G – v
adalah planar untuk sebarang simpul v di G. Di antara graph K33 dan K5
manakah yang merupakan graph kritis?
A. tidak ada
B. kedua-duanya
C. K33
D. K5
8) Berapakah banyaknya diagonal ruang pada ikosahedron dimensi 3?
A. 6
B. 40
C. 36
D. 100
9) Berapakah banyaknya diagonal ruang pada dodekahedron dimensi 3?
A. 10
B. 40
C. 36
D. 100
10) Berapakah banyaknya diagonal ruang terpanjang pada dodekahedron
dimensi 3?
A. 10
B. 40
C. 55
D. 100
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Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.
Tingkat penguasaan =

Jumlah Jawaban yang Benar
×100%
Jumlah Soal

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang
belum dikuasai.
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Kegiatan Belajar 2

Genus suatu Graph, Graph Dual,
dan Graph Infinit
A. PEMANCANGAN
Beberapa aspek teori graph terkait sangat erat dengan beberapa cabang
matematika seperti topologi, khususnya dengan pokok bahasan yang disebut
‘permukaan atau luasan topologi’. Sebenarnya, kita telah mendiskusikan
hubungan antara graph dan permukaan pada Kegiatan Belajar 1 ketika kita
mempelajari graph planar.
Telah kita lihat bahwa hanya kelompok graph tertentu yang dapat kita
gambar di bidang datar sedemikian rupa sehingga tidak ada rusuk-rusuknya
yang berpotongan terkecuali pada simpul-simpulnya. Kelompok inilah yang
disebut graph planar. ‘Penggambaran’ yang demikian itu disebut suatu
pemancangan (embedding) dari graph itu di bidang datar. Tidaklah terlalu
sulit untuk memahami bahwa graph-graph planar mana yang dapat
dipancangkan pada pemukaan suatu bola. Umpamanya, pada Gambar 5.14(a)
ditunjukkan graph K4 yang dipancangkan pada pemukaan bola. Maka ‘graphgraph bola’ dan graph-graph planar adalah tepat sama (ekuivalen). Tentu
saja, setiap graph dapat dipancangkan pada ruang dimensi-3.

Gambar 5.14.

1.

Torus
Bentuk permukaan lain yang memainkan peran cukup penting dalam
topologi adalah permukaan bentuk donat yang disebut torus. Gambar 5.14(b)
menunjukkan graph K4 dipancangkan pada torus. Jika G adalah graph yang
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dipancangkan pada suatu torus, maka daerah-daerah dari G adalah potonganpotongan terhubung dari torus yang tertinggal setelah simpul-simpul dan
rusuk-rusuk dari G diangkat. (Ingat kembali definisi ‘daerah’ dalam kasus
graph sebidang). Dalam kasus K4 yang dipancangkan pada Gambar 5.14(b),
terdapat 4 daerah.
Menurut definisinya, semua daerah adalah terhubung, apakah graphgraph itu dipancangkan pada bola atau pun pada torus. Akan tetapi, suatu
daerah dapat juga memiliki sifat penting lainnya. Suatu daerah disebut
terhubung sederhana (simply connected) jika sebarang kurva tertutup
sederhana (seperti elips atau lingkaran) dapat ‘secara kontinu disusut’ dalam
daerah itu sehingga menjadi sebuah titik di daerah itu Daerah yang demikian
juga disebut 2-sel. Daerah 2-sel ini secara topologik ekuivalen dengan ruang
dimensi-2 pada ruang Euclid. Umpamanya, daerah R dalam Gambar 5,14(b),
adalah bukan daerah terhubung sederhana, sebab jika kita mempunyai kurva
tertutup sederhana C seperti tampak pada daerah R, maka C tidak dapat
secara kontinu disusut untuk menjadi sebuah titik di R. Ketiga daerah
lainnya dari K4 dalam Gambar 5.14(b) adalah daerah tertutup sederhana.
2.

Toroidal
Jika suatu graph (planar) terhubung dipancangkan pada permukaan bola,
maka setiap daerah adalah (perlu) terhubung. Akan tetapi tidak demikian
halnya bagi graph-graph terhubung yang dipancangkan pada permukaan
torus. Suatu graph disebut toroidal apabila graph itu dapat dipanjangkan
pada torus. Setiap graph planar adalah toroidal; akan tetapi konvers
pernyataan ini salah, yakni, terdapat graph-graph nonplanar yang dapat
dipancangkan pada permukaan torus. Salah satu contohnya adalah K5 (yang
nonplanar) dapat dipancangkan pada torus seperti diperlihatkan pada
Gambar 5.15.

Gambar 5.15.
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3.

Menggambar pada Torus
Cara lain menggambar graph pada torus sering terbukti menyenangkan.
Pertama-tama perhatikan bagaimana mengonstruksi torus. Kita mulai dengan
persegi panjang, dan kemudian kita gulung dalam bentuk tabung. Kemudian
kita tekuk bidang alas dan atas ini sehingga melekat lagi, sehingga akhirnya
diperoleh suatu torus. Gambar 5.16 menjelaskan masalah ini.

Gambar 5.16.

Sekarang menggambar graph yang akan dipancangkan. Pada persegi
panjang dalam Gambar 5.17(a), titik-titik yang berlabel A, nanti pada torus
akan menjadi titik yang sama, demikian juga titik berlabel B. Jadi, K5 dapat
dipancangkan pada torus seperti dalam Gambar 5.17(b).
4.

Genus
Dalam topologi, suatu torus juga dikenal sebagai bola dengan satu
‘pegangan’ (handle), seperti ditunjukkan dalam Gambar 5.18(a). Kita
mengatakan bahwa torus dan bola dengan satu pegangan adalah ‘ekuivalen
secara topologis’ atau ‘homeomorphik’. Banyaknya pegangan suatu
permukaan (bola) disebut genus dari permukaan itu. Dengan genus γ (G)
dari graph G, atau graph G mempunyai genus bilangan γ, dimaksudkan
genus terkecil semua permukaan di mana graph G dapat dipancangkan.
Karena permukaan bola dan bidang datar adalah ekuivalen topologis, maka
graph-graph genus 0 adalah graph-graph planar. Graph dengan genus 1
adalah graph-graph nonplanar yang dapat dipancangkan pada torus.
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Gambar 5.17.

Gambar 5.18.

Tetapi K3,3 tentu saja, dapat dipancangkan pada permukaan genus 1 atau
pun 2 seperti ditunjukkan dalam Gambar 5.18(b).
Anda telah mengetahui rumus Euler yang menyatakan hubungan antara
banyaknya simpul p, banyaknya rusuk q dan banyaknya daerah r dari graph
sebidang G(p,q) Rumus-rumus ini untuk graph-graph yang dapat
dipancangkan pada luasan dengan genus tertentu sedikit berubah. Berikut
ini didaftar rumus-rumus ini tanpa bukti dan diungkapkan dalam teoremateorema.
Teorema 1.
Jika G(p,q) adalah graph terhubung dengan suatu 2-sel (daerah
terhubung sederhana) dapat dipancangkan pada permukaan dari genus n dan
mempunyai r daerah, maka
p - q + r = 2 - 2n.
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Teorema 2.
Jika G(p,q) adalah graph terhubung yang dipancangkan pada permukaan
dengan genus γ (G), maka setiap daerah dari G adalah 2-sel.
Teorema 3.
Jika G(p,q) adalah graph terhubung yang dipancangkan pada permukaan
dengan genus γ (G) dan banyaknya daerah adalah r, maka
p - q + r = 2 - 2γ (G).
Teorema 4.
Jika G(p,q) adalah graph terhubung dengan p > 3, maka
γ(G) > q/6 – p/2 + 1
Teorema 5.
Genus dari graph lengkap Kp, γ (Kp), p > 3, dinyatakan dengan rumus:
( p - 3)( p - 4)
γ(Kp) =
, p³ 4
12
yang dibulatkan ke atas jika nilainya γ(G) > 0.
Teorema 6.
Genus dari graph bipartit lengkap Km,n, γ(Km,n), m, n > 2 dinyatakan
dengan rumus:
(m - 3)(n - 2)
γ(Km,n) =
, m, n > 2
4
yang dibulatkan ke atas jika nilainya > 0.
5.

Graph Dual
Multigraph sebidang M disebut juga sebagai peta. Dua daerah di M
dikatakan berdekatan jika kedua daerah itu mempunyai sebuah rusuk
persekutuan, Umpamanya, pada Gambar 5.19(a), daerah r1 dan r2 berdekatan,
sedangkan r1 dan r3 tidak. Perhatikan multigraph sebidang M. Dalam setiap
daerah di M kita pilih sebuah titik, dan jika dua buah daerah mempunyai
rusuk persekutuan, kedua titik yang telah dipilih itu hubungan dengan
sebuah kurva melalui (memotong) rusuk persekutuan itu. Kurva-kurva ini
dapat digambar dengan cara demikian rupa sehingga setiap dua kurva tidak
berpotongan. Maka kita peroleh peta (multigraph) baru M*, yang disebut

5.62

Pengantar Teori Graph 

dual dari M, sedemikian sehingga setiap simpul dari M* bersesuaian dengan
tepat satu daerah di M. Gambar 5.19(b) menunjukkan dual dari peta M pada
Gambar 5.19(a). Mudah dilihat bahwa setiap daerah di M* tepat memuat
sebuah simpul di M dan setiap rusuk di M* akan berpotongan tepat pada
simpul di M dan sebaliknya. Maka peta M adalah dual dari peta M*

Gambar 5.19.

Graph dual mempunyai banyak penerapan misalnya pada permasalahan
graph euler, permasalahan pewarnaan (simpul, rusuk atau daerah). Masalah
pewarnaan graph akan dibicarakan pada Modul 6.
6.

Graph Latis Takberhingga (Infinit)
Inilah bagian tempat kita akan mempelajari graph infinit. Definisi graph
infinit, L2, adalah sebagai berikut. Simpul-simpul adalah titik-titik dalam
bidang datar yang absis dan ordinatnya adalah bilangan bulat, dan dua buah
simpul adalah berdekatan jika kedua simpul itu mempunyai jarak geometrik
sama dengan satu satuan panjang. Sebagian dari L2 dilukiskan dalam
Gambar 5.20. Kita tidak akan mampu memasukkan lukisan seluruh graph.

Gambar 5.20.
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Dalam graph infinit kita tidak dapat mempunyai sikel Hamilton seperti
didefinisikan dalam Modul 3, KB 1, sebab sikel hanyalah mempunyai
simpul-simpul yang banyaknya finit. Akan tetapi, jika kita memikirkan sikel
Hamilton sebagai ‘faktor-2’ terhubung dari suatu graph, hal ini dapat
bermakna bagi graph infinit seperti halnya untuk graph finit. Untuk graph
finit, suatu faktor-2 terhubung adalah sikel hamilton, dan untuk graph infinit,
faktor-2 itu adalah lintasan terentang tanpa batas. Dengan kata lain, lintasan
itu adalah infinit di kedua arahnya. Kita akan menamakan lintasan terentang
demikian ini sebagai garis Hamilton.
Ada banyak cara mencari garis hamilton dalam L2. Salah satu dari caracara ini dilukiskan dalam Gambar 5.21. Gambar 5.22 memperlihatkan
penguraian atau dekomposisi L2 ke dalam dua garis.

Gambar 5.21

Gambar 5.22

Suatu sirkuit Euler juga harus sedikit modifikasi jika kita ingin
memperluas definisinya ke dalam graph infinit. Suatu sirkuit Euler adalah
jalur Euler yang infinit pada kedua arahnya. Dengan kata lain, sirkuit euler
adalah jalur yang memuat setiap rusuk dan setiap simpul dari graph infinit
dan tidak mempunyai simpul permulaan atau simpul akhir. Dengan istilah
yang lebih praktis, graph infinit dengan garis Euler dapat dibuat dari
sepotong kawat yang panjangnya tak berhingga.
Gambar 5.23 memperlihatkan contoh sederhana dari suatu garis Euler
dalam L2. Garis Euler dalam Gambar 5.24, sangatlah ruwet. Garis Euler ini,
ternyata, adalah mempunyai simetri-putar, Pusatnya adalah titik tengah dari
rusuk di tengah. Ini berarti bahwa jika Anda memutar gambar itu 180o
mengelilingi pusatnya, gambar itu tetap kelihatan sama. Gambar 5.24 juga
mempunyai simetri-putar terhadap simpul di mana kedua garis hamilton
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berpotongan. Jika Anda memutar 90o, kedua garis hamilton itu bertukar
tempat.

Gambar 5.23

Gambar 5.24

Sirkuit Euler dan jalur Euler kedua-duanya telah didefinisikan untuk
graph finit. Telah kita lihat bagaimana memodifikasi dalam graph infinit.
Pertama, dalam graph finit, lintasan Euler mempunyai dua titik ujung,
sedangkan dalam graph infinit kita dapat membuangnya salah satu. Kedua,
suatu jalur dalam graph infinit memuat setiap rusuk dari graph itu tepat satu
kali, disebut jalur Euler satu-arah. Jelaslah bahwa simpul y harus
mempunyai derajat ganjil, dan simpul-simpul lainnya harus berderajat genap.
Tetapi, hal ini tidaklah cukup. Anda hendaknya mencari jalur Euler satu-arah
dalam graph sarang labah-labah infinit pada Gambar 5.25.

Gambar 5.25

Gambar 5.26

Suatu jalur Hamilton satu-arah dalam graph infinit adalah lintasan yang
panjangnya infinit, bermula pada suatu simpul z dan melalui setiap simpul
dari graph itu. Derajat dari z tidak menjadi masalah.
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L AT IH AN
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas,
kerjakanlah latihan berikut!
1) Dalam graph L2, suatu garis hamilton adalah pohon terentang dengan
simpul-simpul hanya berderajat dua. Carilah pohon terentang T dari L2
sedemikian rupa sehingga T tidak mempunyai simpul-simpul
berderajat 2.
2) Carilah subgraph terentang dalam L2 di mana setiap simpulnya
berderajat 3.
3) Cari penguraian atau dekomposisi dari L2 ke dalam empat faktor-1.
4) Carilah penguraian atau dekomposisi dari L2 ke dalam subgraphsubgraph yang isomorphik dengan
a. C4
b. Cg
c. C12
d. Umumnya C4t
5) Buktikanlah bahwa tidaklah mungkin menguraikan L2 ke dalam
subgraph-subgraph yang isomorphik dengan C6.
6) Ditentukan bilangan bulat t > 1, buktikanlah bahwa L2 dapat diuraikan
ke dalam subgraph-subgraph yang isomorphik dengan Jt, yaitu yang
panjangnya t.
7) Uraikan L2 ke dalam
a. tiga subgraph terhubung
b. tiga subgraph terhubung isomorphik
8) Kita definisikan M2 adalah latis terdiri atas titik-titik dengan koordinat
bulat di dalam bidang datar sedemikian rupa sehingga titik-titik yang
jarak geometrinya √2 adalah berdekatan. Apakah N2 terhubung?
9) Kita definisikan N2 sebagai latis yang terdiri titik-titik dengan koodinat
bulat di dalam bidang datar sedemikian rupa sehingga titik-titik dengan
jarak geometri √5 adalah berdekatan. Apakah N2 terhubung?
10) Apakah yang dimaksud dengan pemancangan (embedding) suatu graph?
11) Apakah yang dimaksud dengan ‘graph bola’.
12) Apakah yang dimaksud dengan torus? Apakah graph toroidal itu?
13) Apakah yang dimaksud dengan ‘daerah terhubung sederhana’ atau
daerah 2-sel itu?
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14) Apakah yang dimaksud dengan ‘homeomorphik’ dua atau lebih
permukaan?
15) Apakah genus suatu permukaan itu? Apa pula genus graph G?
16) Apakah graph dual dari graph G?
Petunjuk Jawaban Latihan
1) Seperti Gambar 5.20, tetapi setiap kali berbelok melewati dua baris atau
kolom. Titik-titik pada baris dan kolom menjadi berderajat 4.
2) Seperti Gambar 5.20, tetapi setiap kali berbelok melewati satu baris/atau
kolom.
3) Seperti contoh penguraian ke dalam dua garis hamilton, bedanya dengan
loncat ‘dua’.
4) Berupa bujur sangkar berisi 1 atau 2 atau 4 dan umumnya 4t dengan t
bilangan cacah.
5) Tidak ada bujur sangkar berisi 4t yang kelilingnya 6 (t bilangan cacah)
6) Seperti Gambar 5.20, dengan bagian-bagian 1, 2, 3, dan seterusnya.
7) a. Dengan melukis dua garis hamilton.
b. Dengan melukis 3 garis hamilton.
8) Benar.
9) Benar.
10) Penggambaran suatu graph pada permukaan bidang datar atau
permukaan bola dengan syarat tidak ada dua rusuk berpotongan
(terkecuali pada simpul).
11) Graph bola adalah graph-graph yang dapat dipancangkan pada
permukaan sebuah bola tanpa ada dua rusuk yang berpotongan.
12) Permukaan berbentuk kue donat atau bola berpegangan satu. Graph
terhubung yang dapat dipancangkan pada torus.
13) Daerah pada pemancangan graph pada permukaan dengan sifat setiap
kurva tertutup sederhana dapat disusut menjadi sebuah titik yang berada
di titik itu.
14) Dua permukaan yang secara topologik ekuivalen.
15) Banyaknya pegangan pada suatu permukaan. Banyaknya pegangan
minimal suatu permukaan sehingga G dapat dipancangkan pada
permukaan itu.
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16) Graph G* sedemikian rupa sehingga setiap daerah di G bersesuaian
dengan setiap simpul G*, setiap dua daerah berdekatan pada G
bersesuaian dengan dua simpul berdekatan pada G* dan sebaliknya.
RA NG K UM A N
Graph infinit atau latis infinit adalah graph sebidang dengan banyak
simpul infinit atau takhingga. Definisi lintasan, jalur, sikel dan sirkuit
untuk graph infinit ada sedikit perubahan dari yang didefinisikan pada
graph finit.
Setiap graph sebidang dapat dipancangkan pada permukaan sebuah
bola. Bidang datar dan permukaan bola adalah homeomorphik. Graphgraph nonplanar tak dapat dipancangkan pada permukaan bola, akan
tetapi dapat dipancangkan pada permukaan bola yang diberi ‘pegangan’.
Banyaknya pegangan pada permukaan bola disebut genus permukaan
itu. Jadi permukaan bola dan bidang datar adalah permukaan genus 0
(nol). Torus adalah permukaan berbentuk kue donat dan permukaan ini
homeomorphik dengan permukaan bergenus 1. Genus graph terhubung
G adalah banyaknya pegangan minimal sedemikian rupa sehingga graph
G dapat dipancangkan di permukaan itu. Graph bipartit K3,3, graph-graph
lengkap K5, K6, dan K7 adalah graph bergenus 1, jadi dapat
dipancangkan pada torus atau pada permukaan bola berpegangan 1.

T ES FO R M AT IF 2
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1) Jika K5 dipancangkan pada sebuah torus, berapakah banyak daerah
terhubung sederhana?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
2) Jika K3,3 dipancangkan pada permukaan bola dengan genus 1, maka
banyaknya daerah terhubung sederhana adalah ....
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
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3) Jika K3,3 dipancangkan pada permukaan bola genus 2, maka banyaknya
daerah terhubung sederhana adalah ....
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
4) Misalkan G adalah graph planar terhubung. Banyaknya daerah yang
diperoleh jika G dipancangkan pada permukaan dan banyaknya daerah
jika G dipancangkan pada suatu torus adalah ....
A. sama banyak
B. tidak sama
C. lebih banyak pada bola
D. lebih sedikit pada bola
5) Jika G(p,q) adalah graph terhubung dapat dipancangkan pada sebuah
bidang dan banyaknya daerah yang terjadi adalah r, maka p - q + r = 2.
Jika G(p,q) adalah graph terhubung dan dapat dipancangkan pada sebuah
torus sedemikian rupa sehingga setiap daerah dari r daerah yang terjadi
adalah terhubung tunggal, berapakah nilai p + q - r?
A. 3
B. 2
C. 1
D. 0
6) Jika graph lengkap K6 dipancangkan pada sebuah torus, banyak daerah
terubung tunggal yang terjadi adalah ....
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
7) Menurut Teorema 1, jika G(p, q) adalah graph terhubung yang dapat
dipancangkan pada permukaan bola, dan mempunyai daerah sebanyak r,
maka nilai p - q + r adalah ....
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

5.69

 PAMA4208/MODUL 5

8) Menurut Teorema 5, genus graph lengkap K3 adalah ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
9) Menurut Teorema 6, genus graph bipartit K6,6 adalah ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
10) Menurut Teorema 3 dan 6, banyaknya daerah jika graph bipartit lengkap
K5,5 dipancangkan pada permukaan bergenus adalah ....
A. 11
B. 10
C. 9
D. 8
Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

Tingkat penguasaan =

Jumlah Jawaban yang Benar
×100%
Jumlah Soal

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang
belum dikuasai.
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Kunci Jawaban Tes Formatif
Tes Formatif 1
1) D. 5 simpul, 6 rusuk. Rusuk yang ke dalam dihitung dua kali.
2) A. G dan H.
3) B. p = 4, q = 6, ada dua rusuk yang dihitung dua kali.
4) C. banyaknya sama, yakni r = 2 - p + q.
5) D. 2 ‘segitiga’ dan 2 ‘segiempat’.
6) A. 1.
7) B. Kedua-duanya.
8) C. 36. Dalam ikosahedron, r = 20, setiap daerah (sisi) merupakan
‘segitiga’ sehingga q = 20.3/2 = 30, p = 12. Banyaknya garis
diagonal = 66 - 30 = 36. Cara lain. Sebuah simpul berdekatan
dengan 5 simpul yang merupakan ‘rusuk’, jadi yang ‘berjauhan’
(merupakan rusuk = 12 - 1 - 5 = 6. Karena ada 12 titik maka
banyaknya diagonal = 12.6/2 = 36.
9) D. 100. Dalam dodekahedron, r = 12, setiap daerah (sisi) merupakan
‘segilima’ sehingga q = 12.5/2 = 30, p = 2 + q - r = 20. Banyaknya
garis hubung antara dua titik = 20.19/2 = 19/2 = 190. Setiap sisi
mempunyai (5 - 3).5/2 = 5 diagonal sisi. Banyaknya diagonal sisi
= 12.5 = 60. Jadi banyaknya diagonal ruang = 190 - 30 - 60 = 100.
Cara lain. Setiap titik ‘berdekatan dengan 9 titik lain (ini menjadi
rusuk atau diagonal sisi. Jadi setiap titik ‘berjauhan’ dengan 10 titik
lainnya (merupakan diagonal ruang). Banyaknya diagonal ruang
= 10.20/2 = 100.
10) A. 10. Diagonal terpanjang diperoleh dari dua titik yang ‘berhadapan’.
Karena banyaknya titik = 20, jadi yang berhadapan = 10 pasang.
Tes Formatif 2
1) C 5. Yang melekat pada bola. (Gambar 5.27 (a).
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2) B. 3. Lihat daerah yang melekat pada bola Gambar 5.27(b).
3) B. 2. Lihat gambar 5.28.

4) A. Sama banyak, sebab ‘planar’ terhubung.
5) D. 0. Teorema 3, dan G(p,q) bergenus 1.
6) B. 5 Lihat Gambar di bawah ini (Gb. 5.29)

7)
8)
9)
10)

C.
B.
D.
A.

2. Teorema yang bersangkutan.
2. Teorema yang bersangkutan.
4. Hitung dengan rumus yang bersangkutan (pembulatan).
11. Hitung dulu γ (K5,5) dengan Teorema 6, kemudian dengan
Teorema 3, r = 2 - p + r - γ (K5,5).
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