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Graph Bipartisi 

 Suatu graph G=(V, E) adalah graph bipartisi jika himpunan titik-titik V dapat dipartisi 

kedalam dua subset yang terpisah, V1 dan V2 sedemikian sehingga tiap sisi di E 

menghubungkan suatu titik di V1 dan suatu titik di V2 (sehingga tidak ada sisi di G yang 

menghubungkan dua titik di V1 atau dua titik di V2).  

 

Contoh 1 : 

    

        
 

Untuk memudahkan, kita dapat membedakan titik di A dari titik di B dengan menggambat satu 

himpunan dengan titik berwarna hitam dan satu himpunan titik berwarna putih. Dua contoh 

berikut merupakan graph bipartisi. 

 

Contoh 2 : 

 

Dapat digambar menjadi  

Dapat digambar menjadi  
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Graphh Bipartisi Komplit 

 Graph bipartisi komplit adalah graph bipartisi dengan tiap titik di A dihubungkan dengan 

tiap titik di B dengan hanya satu sisi. 

 

Contoh 3: 

Berikut beberapa graph bipartisi komplit. 

         
 

 

Pohon (Tree) 

 Pohon adalah graph terhubung yang tidak memiliki cycle. 

 Di dalam pohon, hanya ada satu lintasan antara tiap tiap pasangan titik. 

 

Contoh 4 : 

Berikut adalah beberapa contoh dari pohon 

 

 

Graph Lintasan (Path Graph) 

 Graph lintasan adalah pohon yang terdiri dari lintasan tunggal yang melalui semua titik. 

 Graph lintasan dengan n titik dinotasikan sebagai Pn. Graph Pn memiliki (n – 1) sisi, dan 

diperoleh dari Graph sikel Cn dengan mengilangkan sebarang sisi. 

 

Contoh 5 :  
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Teorema Pada Graph 

Teorema 1. Handshaking Lemma (lemma jabat tangan). 

 Dalam sebarang graph, jumlah dari semua derajat titik-titik sama dengan dua kali 

jumlah sisi-sisinya. 

 Bukti :  

 Dalam sebarang graph, masing-masing sisi menghubungkan dua titik, sehingga setiap 

sisi menyumbangkan tepat 2 untuk jumlah derajat titik. 

 

Teorema Akibat. 

 Dalam sebarang graph G, banyaknya titik yang berderajat ganjil adalah genap. 

 Bukti : 

 Misalkan V1 dan V2 secara berturut-turut adalah himpunan titik titik yang berderajat 

ganjil dan genap di G. Maka  
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 Berdasarkan lemma jabat tangan, maka diperoleh ( )
v V

d v

  genap. Karena 

2

( )
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  genap, 

maka 
1
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 haruslah genap. Jadi |V1| genap. 

 

Teorema 2. 

 Misalkan G adalah graph beraturan-r dengan n titik, maka G memiliki sisi sebanyak 
2
nr . 

 Bukti :  

 Misalkan G adalah graph dengan n titik, dengan tiap-tiap titik berderajat r. Maka jumlah 

dari derajatnya adalah nr. Menurut lemma jabat tangan, jumlah semua derajat titik 

adalah 2 kali dari jumlah semua sisi, sehingga jumlah sisi dalam graph beraturan adalah 

1
2

nr 

 

Teorema 3. Teorema Tentang Pohon 

 Misal T adalah graph dengan n titik dengan n ≥ 2. Maka pernyataan berikut ekuivalen: 

 (i).  T adalah suatu pohon. 

 (ii).  T tidak memuat cycle dan memiliki (n – 1) sisi. 



Course Note Graph Theory 

 (iii). T terhubung dan memiliki (n – 1) sisi. 

 (iv). T graph yang terhubung, dan tiap-tiap sisi adalah jembatan. 

 (v).  Sebarang dua titik dari T terhubung dengan tepat satu lintasan. 

 (vi). T tidak memuat cycle, tetapi dengan penambahan sebarang titik baru terbentuk 

tepat satu cycle. 

 


