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Course Note 4 : Graph Theory 

Graph Euler dan Hamilton 

 

Definisi Graph Euler dan Hamilton. 

 Suatu graph terhubung adalah graph Euler jika graph tersebut memuat trail tertutup 

yang mencakup semua sisi; beberapa trail adalah trail Euler. 

 Suatu graph terhubung adalah graph Hamilton jika graph tersebut memuat sike yang 

mencakup semua titik; beberapa sikel adalah sikel Hamilton. 

 

Contoh 1 : 

Sebagai contoh, perhatikan empat graph berikut : 

 

Graph (a) merupakan graph Euler dan Hamilton. 

Graph (b) merupakan graph Euler. Trail Eulernya adalah b c g f e g b. Akan tetapi graph (b) 

bukanlah graph Hamilton. 

Graph (c) merupakan graph Hamilton. Sikel Hamiltonnya adalah b c g e f b. Akan tetapi graph 

(c) bukanlah graph Hamilton. 

Graph (d) bukanlah graph Hamilton dan bukanlah graph Euler. 

 

Contoh 2 : 

Tentukan graph-graph manakah dari graph berikut yang merupakan graph Euler dan atau 

Hamilton. Kemudian tulislah suatu trail Euler atau Sikel Hamilton jika memungkinkan. 
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Teorema 1. 

 Misalkan G adalah graph dengan tiap-tiap titik memiliki derajat yang genap. Maka G 

dapat dibagi menjadi beberapa sikel, tidak ada sikel yang mempunyai sisi bersama. 

 

Contoh 3 : 

Tunjukkan bagaimana graph berikut ini dapat dibagi menjadi beberapa sikel, dengan tidak 

ada sikel yang mempunyai sisi bersama. 

 

Teorema 2. 

 Suatu graph tertutup adalah Graph Euler jika dan hanya jika masing-masing titik pada 

graph mempunyai derajat yang genap. 

 

Pernyataan dari teorema di atas sama halnya dengan dua pernyataan berikut: 

a. Jika G adalah graph Euler, maka tiap-tiap titik di graph G mempunyai derajat yang 

genap 

b. Jika tiap-tiap titik dari G memiliki derajat yang genap, maka G adalah graph Euler. 

 

Contoh 4 : 

Gunakan teorema 2 untuk menunjukkan graph manakah dari graph berikut yang merupakan 

graph Euler. 
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a. Graph komplit K8 

b. Graph bipartisi komplit K8, 8 

c. Graph Sikel C8 

Kombinasi dari teorema 1 dan teorema 2 menghasilkan teorema berikut. 

 

Teorema 3. 

Suatu graph Euler dapat dibagi dalam beberapa sikel, tidak ada dua dari sikel 

tersebut yang memiliki sisi bersama. 

 

Definisi Graph eemi Euler. 

 Suatu graph terhubung adalah graph semi-Euler jika ada suatu trail terbuka yang 

memuat semua sisi; beberapa trail adalah trail semi-Euler 

 

Teorema 4. 

 Suatu graph terhubung adalah graph semi-Euler jika dan hanya jika memiliki tepat 

dua titik yang berderajat ganjil. 

 

Pernyataan dari teorema 4 di atas ekuivalen dengan dua pernyataan berikut: 

a. Jika G adalah graph semi-Euler, maka G memiliki tepat dua titik yang berderajat ganjil 

b. Jika G memiliki tepat dua titik yang berderajat ganjil, maka G adalah graph semi-Euler 

 

Contoh 5 : 

Gunakan teorema 4 untuk menunjukkan manakah dari graph berikut yang merupakan graph 

semi-Euler, dan tulis trail terbuka yang berkorespondensi jika memungkinkan. 

 


