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Definisi Graph. 

 Suatu graph G berisi himpunan tak kosong titik-titik yang dinotasikan dengan V(G), 

himpunan hingga sisi-sisi yang dinotasikan dengan E(G) dan suatu fungsi ᆖG yang 

menghubungkan titik-titik dengan sisi dalam pasangan tak berurutan. Jika v1 dan v2 

adalah titik, e1 adalah sisi yang menghubungkan titik v1 dan v2, maka ᆖG (e1) = v1v2. 

 Notasi dari graph G adalah G = {V(G), E(G), ᆖG} 

Contoh 1.  

Diberikan Graph G={V(G), E(G), ᆖG} dengan V(G)={v1, v2, v3, v4, v5}, E(G)={e1, e2, e3, e4} dan 

ᆖG(e1)= v1v2,  ᆖG(e2)= v1v3,   ᆖG(e3)=v2v3,  ᆖG(e4)= v3v4. Gambarlah graph tersebut. 

Jawab : 

Salah satu gambar graph dari definisi di atas adalah  

 
Note : gambar graph dari definisi pada contoh 1 bisa bermacam-macam. Dalam beberapa 

buku, penulisan graph pada contoh 1 dapat disederhanakan menjadi G={V(G), E(G)} dengan 

V(G)={v1, v2, v3, v4, v5} dan E(G) = {v1v2, v1v3, v2v3, v3v4). 

 

Contoh 2: 

Diberikan gambar graph G sebagai berikut. Tulislah notasi graphnya. 

 

Jawab :  

G={V(G), E(G), ᆖG}, dengan  

V(G) = { v1, v2, v3, v4, v5} 

E(G) = {a, b, c, d, e, f} 

ᆖG(a) = v1v2 ᆖG(b) = v2v4 ᆖG(c) = v1v4 

ᆖG(d) = v1v3 ᆖG(e) = v3v4 ᆖG(f) = v4v4 
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Contoh 3 : 

Nyatakan graph-graph berikut dengan notasi graph. 

   
                G            H 

 

Contoh 4: 

Gambarlah graph dari notasi graph berikut. 

a. G = (V(G), E(G), ᆖG)    b. H = (V(H), E(H), ᆖH) 

   V(G)={v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7}               V(H)={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 

   E(G)={e1, e2, e3, e4, e5, e6}       E(H)={a, b, c, d, e, f, g, h} 

   ᆖG(e1) =v1v2     ᆖG(e2) = v2v3      ᆖH(a) =12    ᆖH(b) =22     ᆖH(c) =23 

   ᆖG(e3) = v3v4    ᆖG(e4) =v4v5      ᆖH(d) =34    ᆖH(e) =35     ᆖH(f) =67 

   ᆖG(e5) =v2v6     ᆖG(e6) =v3v7       ᆖH(g) =68   ᆖH(h) =78 

 

 

Sisi Ganda, Loop, dan Graph Sederhana 

 Dalam suatu graph, dua atau lebih sisi menghubungkan pasangan titik yang sama 

disebut sisi ganda(multiple edge). Suatu sisi yang mengubungkan titik dengan dirinya 

sendiri disebut loop. Graph yang tidak memiliki sisi ganda dan loop disebut graph 

sederhana. 

 

Contoh 5: 

 

Graph c adalah graph sederhana, karena tidak mempunyai sisi ganda dan loop. 
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Subgraph 

Suatu subgraph dari graph G adalah graph yang semua titik-titiknya ada di G dan 

semua sisi-sisinya juga ada di G.  

Dari definisi tersebut G adalah subgraph dengan dirinya sediri. 

 

Contoh 6 : 

 
 

Contoh 7 : 

Manakah dari graph berikut yang merupakan subgraph dari G? 

 
 

Ide dari subgraph dapat diperluas ke graph tanpa label. Sebagai contoh, graph berikut 

adalah subgraph dari graph H tanpa label.  
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Keterhubungan dan Insidensi 

  
 Titik v dan w dari graph disebut titik yang terhubung jika titik ada suatu sisi e yang 

mengubungkan titik v dan w. Titik v dan w insidensi dengan sisi e, dan sisi e insidensi 

dengan titik v dan w (e insidensi dengan  v dan w, berarti e mumuat titik v  dan w). 

 

Derajat Titik 

 Dalam suatu graph derajat dari suatu titik v adalah banyaknya sisi insidensi dengan v 

(memuat v). Dengan loop dihitung dua kali. Dinotasikan sebagai deg(v). 

 

Contoh 8 : 

 
Graph (a) memiliki derajat titik-titik:  

deg(u) = 2 deg(v) = 1 deg(w) = 4 deg(x) = 3 deg(y) = 0 

Graph (b) memiliki derajat titik-titik: 

deg(u) = 2 deg(v) = 5 deg(w) = 4 deg(x) = 5 deg(y) = 0 

 

Isomorfisma 

Dari definisi graph diperoleh bahwa graph dapat ditentukan jika diketahui titik dan sisi. Dua 

graph adalah sama jika kedua graph mempunyai titik dan sisi yang sama. Diketahui juga 

bahwa dengan titik dan sisi yang sama, dapat dibuat gambar graph dengan bermacam 

bentuk. Perhatikan contoh graph berikut: 

 



Course Note Graph Theory 

Masing-masing graph memiliki titik dan sisi yang sama, tetapi digambar dengan bentuk yang 

berbeda. Dilain pihak, struktur dua graph mungkin tampak serupa, tetapi merepresentasi 

kan graph yang berbeda. Sebagai contoh, struktur graph berikut serupa, tetapi bukan 

merupakan graph yang sama. 

  
                   G                                                             H 

V(G) = {A, B, C, g, w, e}      V(H) = {A, B, C, g, w, e} 

E(G) ={Ag, Bg, Cg, Aw, Bw, Cw, Ae, Be, Ce}    E(H) ={Ag, wg, Cg, AB, Bw, BC, Ae, we, Ce} 

Graph G dan H memiliki struktur yang sama tetapi G dan H bukanlah graph yang sama. Jika 

kita mengganti label w dengan B atau berlaku sebaliknya, maka graph G dan H adalah grap 

yang sama. Ide inilah yang melatarbelakangi definisi Isomorfisma 

 

Definisi Isomorfisma 

 Dua graph G dan H isomorfis jika H dapat diperoleh dengan melabeli ulang titik-titik 

di G. Yang berarti bahwa, jika ada korespondensi satu-satu antara titik-titik di G dan 

titik-titik di H sedemikian sehingga banyaknya sisi yang menghubungkan pasangan 

titik di G sama dengan banyaknya sisi yang menghubungkan pasangan titik di H. 

Korespondensi semacam ini yang dinamakan isomorfisma. 

 

Contoh 9 : 
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Graph G dan H di atas bukanlah graph yang sama, tetapi graph G dan H isomorfik. Graph G 

dan H isomorfik karena kita dapat melabeli ulang titik-titk di graph G untuk mendapatkan 

graph H atau sebaliknya dengan menggunakan korespondensi satu-satu berikut: 

 
 

Contoh 10 : 

Dengan melabeli ulang titik-titik pada graph, tunjukkan bahwa pasangan graph berikut 

isomorfik. 

 
  

 

 

 


