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Course Note : Pewarnaan Pada Graph 

 

Definisi 

 Misalkan G adalah graph sederhana. Suatu k-pewarnaan dari graph adalah 

pewarnaan dari sebanyak k warna pada titik-titik di G sedemikian sehingga, titik-

titik yang berdekatan(adjacent) diwarnai dengan warna yang berbeda. Jika G 

mempunyai pewarnaan-k, maka G disebut k-colourable. 

 Bilangan kromatik dari G, dinotasikan χ(G), adalah bilangan terkecil k, sehingga G k-

colourable. 

 

Kita biasa menunjukkan suatu k-pewarnaan dengan menulis bilangan 1, 2, 3, …, k pada 

titik yang bersesuaian. Sebagai contoh, graph (a) dan (b) dibawah memiliki 4-

pewarnaan dan 3-pewarnaan dari graph yang terdiri dari 5 titik. Perhatikan bahwa 

graph (c) bukanlah graph dengan 3-pewarnaan, karena dua titik yang berdekatan 

diwarnai dengan warna yang sama. 

 

Dari graph (a), (b), dan (c) di atas, mempunyai minimum 3-pewarnaan, sehingga 

bilangan kromatikk dari graph di atas adalah χ(G) = 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 1. 

Tentukan bilangan kromatik, χ(G) untuk tiap-tiap graph G berikut ini. 
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Teorema 

 Misalkan G adalah graph sederhana dengan derajat titik maksimum adalah d, maka 

 Χ(G) ≤ d + 1. 

Bukti : 

 Untuk membuktikan teorema di atas digunakan induksi matematika. 

 Misalkan graph G memiliki n titik. 

 Langkah Basis. 

 Pernyataan benar untuk K1, graph sederhana dengan satu titik, karena χ(G) = 1 dan 

deg(K1) = 0. 

 Langkah Induksi. 

 Anggap benar χ(H) ≤ d + 1 untuk semua graph sederhana H dengan jumlah titik 

kurang dari n. Akan ditunjukkan bahwa χ(G) ≤ d + 1 untuk semua graph sederhana 

G dengan n titik. 

Masalah 2. 

Apa yang dapat Anda katakana tentang graph G berikut. 

a. χ(G) = 1      b. χ(G) = 2 

Masalah 3. 

Tuliskan bilangan kromatik dari masing-masing graph berikut ini. 

a. Graph komplit Kn 

b. Graph komplit bipartisi Kr, s 

c. Graph Sikel Cn (n ≥ 3) 

d. Suatu pohon. 

Masalah 4. 

Tentukan apakah masing-masing dari pernyataan berikut tentang graph G adalah 

benar atau salah. Dan berikan bukti atau contoh penyangkal yang tepat. 

a. Jika G memuat graph komplit Kr sebagai subgraph, maka χ(G) ≥ r. 

b. Jika χ(G) ≥ r, maka G memuat graph komplit Kr, sebagai subgraph 
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 Misalkan G adalah graph sederhana dengan n titik dan derajat maksimum d dan 

misalkan H adalah sebarang graph yang diperoleh dari G dengan menghilangkan 

suatu titik v dan sisi yang insidensi dengan v. 

  menghilangkan v  

 Graph H memiliki jumlah titik kurang dari n dan derajat maksimumnya ≤ d. 

 Jadi dengan asumsi bahwa χ(G) ≤ d + 1, berati bahwa graph H (d+1) colourable. 

Sekarang diperoleh  suatu (d + 1)-pewarnaan dari G dengan mewarnai c dengan 

sebarang warna yang tidak sama dengan titik yang berdekatan dengan v, karena 

titik v dapat diwarnai dengan sebanyak d warna. Diperoleh bahwa χ(G) ≤ d + 1. Jadi 

jika pernyataan benar untuk semua graph sederhana dengan titik kurang dari n, 

maka benar untuk semua graph sederhana dengan n titik. 

 

Teorema Brooks 

 Misalkan G adalah graph terhubung sederhana dengan derajat maksimum d. jika G 

bukanlah graph sikel dengan jumlah titik ganjil, atau G bukanlah graph komplit, 

maka χ(G) ≤ d. 

 

Sekarang dengan melakukan pewarnaan secara manual, tentukan bilangan kromatik 

dari graph G di bawah ini : 

 

  
                     Graph G 
 
Sebagai ilustrasi penggunaan teorema Brooks, perhatikan lagi graph G di atas. Jika 

diamati, χ(G) ≥ 4, karena G memuat graph komplit K4. Selain itu, G memenuhi kondisi 



Course Note : Coloring Graph  4 

teorema Brooks dengan d = 4, jadi dengan teorema Brooks diperoleh χ(G) ≤ 4. Oleh 

karena χ(G) ≥ 4 dan χ(G) ≤ 4, maka disimpulkan χ(G) = 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari masalah 5 di atas, kita dapat merangkum hasilnya sebagai berikut : 

Untuk mencari bilangan kromatik χ(G) dari graph sederhana G. 

 Cobalah untuk mencari batas atas dan batas bawah yang keduanya sama, maka χ(G) 

sama dengan nilai yang sama ini  

Kemungkinan batas atas untuk χ(G) 

 Banyaknya warna dalam pewarnaan titik dari G 

 Jumlah titik di G 

 d + 1, dengan d adalah derajat maksimum di G (Teorema) 

 d, dengan d adalah derajat maksimum di G dengan G bukanlah graph sikle 

dengan jumlah titik ganjil atau G bukanlah graph komplit n (Teorema Brooks) 

Kemungkinan batas bawah untuk χ(G) 

 jumlah titik di subgraph komplit terbesar di G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 5. 

Untuk masing-masing graph G berikut ini tulislah : 

a. Batas bawah untuk χ(G) yang diberikaan dengan ukuran terbesar dari subgraph 

komplit di G.  

b. Batas atas untuk χ(G) yang diberikan dengan menggunakan Teorema Brooks. 

c.  Nilai sebenarnya dari χ(G), dan suatu pewarnaan dengan warna sebanyak χ(G). 

Algoritma Greedy untuk Pewarnaan Titik 

 Start Graph G dengan daftar warna 1, 2, 3, … 

 Step 1 Labeli titik a, b, c, … dalam sebarang cara 

 Step 2 identifikasi titik yang tidak diwarnai dengan huruf yang paling awal 

dari alfabet : warnai titik ini dengan warna pertama di daftar warna 

yang tidak digunakan untuk sebarang titik yang berdekatan. 

Ulangi langkah 2 untuk semua titik sampai semua titik diwarnai, kemudian Berhenti. 

Pewarnaan tititk di G telah diperoleh. Banyaknya warna yang digunakan bergantung 

dari pelabelan yang dipilih untuk titik-titik di Step 1. 
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Sebagai Ilustrasi. 

Carilah pewarnaan titik dari graph G berikut. 

 

Dengan menggunakan algoritma Greedy 

Step 1 Kita labeli tititk dengan a, b, c, d, e, f sebagai berikut  

  

Step 2 Kita berikan warna berurutan sebagai berikut  

 Titik a dengan warna 1 

 Titik b dengan warna 2 

 Titik c dengan warna 1 

 Titik d dengan warna 2 

 Titik e dengan warna 3 

 Titik f dengan warna 4. 

Semua titik telah diwarnai, maka kita berhenti. Dari langkah di atas digunakan 4 warna. 

 Masalah 6. 

Gunakan algoritma Greedy untuk mewarnai titik dari graph berikut, gunakan masing 

masing label yang diberikan. 

 

Tentukan nilai dari χ(G) dari graph di atas. 


