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Course Note |  Graph Hamilton

 

 

Pada catatan sebelumnya telah dijelaskan tentang definisi graph Hamilton. Suatu graph 

terhubung adalah graph Hamilton jika graph tersebut memuat sikel yang mencakup semua 

titik dalam graph. Suatu graph terhubung  G adalah graph semi Hamilton jika ada lintasan, 

tetapi bukan sikel , yang melewati setiap titik. Gambar 1 menunjukkan graph Hamilton, 

Gambar 2 menunjukkan graph semi Hamilton dan Gambar 3 bukanlah graph Hamilton. 

                            

        Gambar 1                Gambar 2            Gambar 3 

 

 

Teorema Pada Graph Hamilton 

Teorema 1. Teorema Ore 

Misalkan G adalah graph terhubung sederhana dengan n titik, dengan n ≥ 3 dan  

deg v + deg w ≥ n 

untuk tiap-tiap pasangan titik yang tidak tidak berdekatan v dan w, maka G adalah graph 

Hamilton. 

 

Contoh : 

Untuk graph yang ditunjukkan pada gambar berikut, deg v + deg w ≥ 5 untuk masing, masing 

titik yang tidak berdekatan v dan w. jadi menurut teorema ore graph ini adalah graph 

Hamilton. 
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Teorema Akibat 1. Teorema Dirac. 

Jika G adalah graph sederhana dengan n ≥ 3 titik, dan jika deg v ≥ 
2

n
 untuk tiap-tiap titik v, 

maka G adalah graph Hamilton. 

 

Teorema 3. 

Misalkan G adalah graph sederhana dengan n titik. Jika jumlah dari derajat masing-masing 

titik di G paling sedikit n – 1, maka ada lintasan Hamilton di G. 

 

Aplikasi Graph Euler dan Graph Hamilton. 

Teori graph dapat diaplikasikan dalam kehidupan, karena graph muncul dari masalah real 

dalam kehidupan. Dalam bahasan ini, akan dibahas beberapa aplikasi teori graph yang 

meliputi Lintasan terpendek (shortest path), masalah Pak Pos Cina (Chinese postman 

problem) dan masalah traveling salesman (travelling salesman problem). 

 

Sortest Path Problem 

Anggap kita mempunyai suatu peta yang ditunjukkan pada gambar berikut. Misalkan 

tiap kota dinotasikan dengan huruf A sampai L yang dihubungkan dengan garis sebagai 

representasi dari jalan yang menghubungkan kota. Masing-masing jalan diberi bobot sebagai 

representasi dari jarak kota ke kota. Carilah lintasan terpendek yang menghubungkan kota A 

dengan kota L. 

 

 

Lintasan terpendek dari masalah di atas adalah : ABEHFIKL  
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The Chinese Postman Problem 

Masalah Pak Pos Cina didiskusikan dengan matematikawan Cina Mei-Ku Kwan. Seorang 

tukang pos berkeinginan untuk mengantarkan surat, dengan total jarak terkeci yang paling 

mungkin dan kembali ke titik awal dimana Ia mengantarkan surat. Tukang Pos tersebut jelas 

harus melintasi jalan setiap rute setidaknya sekali, tetapi jalan yang dilewatinya hanya sekali. 

Masalah ini dapat dirumuskan dalam bentuk graph berbobot. Dalam graph tersebut titik 

menyatakan tempat tujuan tukang pos, dengan sisi menyatakan jalan yang dapat dilalui 

tukang pos dengan bobot menyatakan jarak antara tempat satu dengan yang lain. Dari 

massalah ini, tujuannya adalah untuk menemukan jalan tertutup 

Dengan total jarak minimum. Jika graph adalah Eulerian, maka setiap trail Eulerian 

merupakan solusi dari masalah tukang pos. Perhatikan graph di bawah yang 

merepresentasikan masalah tukang pos dalam mengantar surat. Carilah solusi untuk 

masalah tukang pos cina. 

 

The Travelling Salesman Problem 

Pada masalah ini, seorang sales berharap untuk mengunjungi beberapa kota dan kembali 

pada titik awal dengan catatan bahwa setiap kota dilewati dan total jarak yang ditempuh 

adalah terpendek. Pada graph berikut diberikan peta yang harus dikunjungi oleh sales. Titik 

dalam graph menyatakan kota, sisi menyatakan jalan dan bobot menyatakan jarak. 
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Soal Latihan 

1. Tunjukkan manakah dari graph berikut yang merupakan graph semi Hamilton, dan 

tulis lintasan semi-Hamilton jika memungkinkan. 

    

2. Dengan menggunakan teorema Ore, periksalah apakah graph berikut merupakan 

graph Hamilton atau bukan Hamilton. 

 

3. Misalkan G adalah graph  terhubung sederhana dengan n titik dan 
1

( 1)( 2) 2
2

n n    

sisi. Gunakan teorema Ore untuk membuktikan bahwa G adalah graph Hamilton. 

4. Berikan suatu contoh graph terhubung sederhana yang bukan merupakan graph 

Hamilton dengan n titik dan 
1

( 1)( 2) 1
2

n n    sisi. 

5. Graph Euler berikut dapat dipisah menjadi beberapa sikel, tidak ada dua sikel yang 

mempunyai sisi yang digunakan bersama. Tulislah sikel-sikelnya. 

6. Selidiki apakah graph berikut merupakan grapj Euler atau tidak. Berikan alasan dari 

jawaban Anda. 

   

7. Gunakan algoritma lintasan terpendek untuk mencarai lintasan terpendek dari A ke G 

dari graph berbobot berikut. 
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8. Selesaikan masalah tukang pos cina berikut untuk graph berbobot di bawah 

 

9. Selesaikan masalah perjalanan sales untuk graph berbobot berikut. 

 

10. Dengan melabeli titik, tunjukkan apakah dua pasang graph berikut isomorfik atau 

bukan isomorfik? 

 

                        Gambar a                Gambar b 
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11. Deskripsikan graph berikut  

 

12. Selidiki apakah graph berikut merupakan graph Hamilton atau Graph Euler atau 

bukan graph keduanya. Beri alasan dari jawaban Anda. 

     

13. Buktikan bahwa jika G adalah graph bipartisi dengan jumlah titik ganjil, maka G 

adalah graph Hamilton. 

 


