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COURSE NOTE : Graph Theory. 
By : Syaiful Hamzah Nasution 

 

Representasi Matriks untuk Graph. 

Defini Matriks Keterhubungan 

 Misalkan G adalah graph dengan label titik 1, 2, 3, ..., n, Matriks keterhubungan 

(Adjacency) dari G (disimbolkan A(G)) adalah matriks berukuran n x n dengan entry 

dalam baris i dan kolom j adalah banyaknya sisi yang mengubungkan titik i dan j. 

 

Contoh 1. Tentukan matriks keterhubungan dari graph berikut.  

 

 
 

Contoh 2 : Gambarlah graph yang direpresentasikan oleh matriks keterhubungan berikut : 
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Definisi Matriks Insidensi 

 Misalkan G adalah graph tanpa loop, dengan n titik yang dilabeli v1, v2, v3, ..., vn dan 

m sisi yang dilabeli e1, e2, e3, ..., em. Matriks Insidensi, I(G) dari G adalah matriks 

berukuran n x m dengan entry baris ke i dan kolom ke j didefinisikan  

 sebagai : 
1,Jika titik i  insiden dengan sisi j

0, Jika titik i tidak insiden dengan sisi j




 

 

Contoh 3 : 

 
 

Contoh 4 : Tulislah matriks isidensi dari masing-masing graph berikut ini : 

  
 

Path (lintasan) dan Cycles (sikel) 

 

Definisi Walk (jalan) 

 Walk (jalan) dengan panjang k di dalam graph didefinisikan sebagai urutan dari k sisi 

dengan bentuk : uv, vw, wx, ..., yz. Notasi tersebut dapat dinyatakan sebagai uvwx ... 

yz yang berarti jalan antara u dan z. Didalam walk titik dan sisi boleh berulang. 
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Definisi Trail (Jejak) dan Path (lintasan) 

 Suatu trail adalah walk dimana semua sisinya berbeda (tetapi tidak perlu semua 

titiknya berbeda). 

 Suatu Path adalah jalan dimana semua sisi dan semua titik berbeda. 

 

Contoh 5 :  

 
 

Contoh 6 : 

Tulislah semua lintasan antara s dan y dari graph berikut : 

 
 

Definisi Graph Terhubung (Connected Graph) Dan Jembatan (Bridge) 

 Suatu graph G adalah terhubung (connected) jika ada suatu path (lintasan) yang 

menghubungkan tiap pasangan  titik dalam graph. Jika tidak ada path yang 

menghubungkan tiap pasangan  titik pada graph, maka graph G tidak terhubung 

(disconnected graph).  Suatu sisi dalam graph terhubung adalah jembatan (bridge), 

apabila sisi tersebut dihilangkan, maka graph G menjadi graph tidak terhubung. 

 

Contoh 7 : 

Gambarkan : (i) suatu graph terhubung dengan 8 titik, (ii) graph tidak terhubung dengan 8 

titik dan 2 komponen, (iii) graph tidak terhubung dengan 8 titik dan 3 komponen . 

Pada Graph di samping, walk vzzywxy adalah 

suatu trail tetapi bukan suatu path, karena 

kedua titik y dan z muncul dua kali. Walk 

vwxyz mempunyai titik dan sisi yang berbeda, 

sehingga vwxyz adalah path. 
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Closed Trail dan Closed Cycle 

Definisi Closed Walk, Close Trail, dan Closed Cycle 

  
 Closed Walk (Jalan tertutup) dalam graph G adalah urutan sisi dengan bentuk uv, vw, 

wx, ..., yz, zu. Yang berarti dimulai dan diakhiri di titik yang sama. 

 Trail tertutup (closed trail) adalah closed walk dengan semua sisinya berbeda. 

 Suatu Cycle (sikel) adalah jalan tertutup (closed walk), dimana semua sisinya 

berbeda dan semua titiknya berbeda. 

 Suatu walk atau trail adalah terbuka jika walk atau trail dimulai dan diakhiri dii titik 

yang berbeda. 

 

Contoh 8 : 

Perhatikan graph berikut ini 

 
Jalan tertutup vywxyzv adalah trail tertutup tetapi bukanlah suatu sikel. Trail tertutup zz, 

vwxyv dan vwxyzv adalah sikel. Sikel vwyv atau wxyw adalah sikel dengan panjang 3. 

 

Contoh 9 : 

Untuk graph di samping tulislah 

a. Closed walk yang bukan merupakan trail tertutup  

b. Trail tertutup tetapi bukan suatu sikel 

c. Sikel dengan panjang 1, 2, 3, dan 4. 
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Definis Graph Beraturan 

 Suatu graph G adalah graph reguler jika semua titiknya memiliki derajat yang sama 

 Suatu grap beraturan dinotasikan sebagai beraturan-r. 

 

Contoh 10 : 

Dalam diagram berikut disajikan beberapa graph beraturan untuk berbagai nilai r. 

 
 

Definisi Graph Komplit 

 Suatu graph komplit adalah graph dimana masing-masing titik di hubungkan ke 

masing masing titik yang lain dengan tepat satu sisi. Graph komplit dengan n titik 

dinotasikan dengan Kn. 

 

Contoh 11 : 

 
Definisi Graph Null 

 Graph null adalah graph tanpa sisi. Graph null dengan n titik dinotasikan dengan Nn  

 Graph Nn adalah graph beraturan dengan derajat 0 
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Contoh 12 : 

 
 

 

Definisi Graph Sikel  

 Graph Sikel adalah graph yang terdiri dari sikel tunggal dari titik-titik dan Sisi-sisi. 

Graph sikel dengan n titik dinotasikan dengan Cn 

 

Contoh 13 : 

 

 

Contoh 14 : 

Gambarlah graph K7, N7 dan C7 

 


