
3 

 

         

   

   

      

         

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Graf 

Teori graf dikenal bersamaan dengan diterbitkannya artikel pertama karya 

Leonhard Euler, mengenai pemecahan masalah jembatan Konigsberg. Yaitu 

mungkin tidaknya melewati tujuh jembatan yang ada di kota Konigsberg masing-

masing tepat satu kali dan kembali lagi ke posisi semula. 

Definisi 2.1.1. Graf   didefinisikan sebagai himpunan berhingga      yang 

tidak kosong dengan elemen-elemennya disebut titik (vertex) dan himpunan      (mungkin kosong) yang elemen-elemennya merupakan pasangan tak 

terurut dua elemen yang berbeda dari      dan disebut garis (edge). Suatu 

garis   =       dikatakan menghubungkan titik   dan  , jika         

adalah garis pada graf   maka   dan   disebut bertetangga            

sedangkan   dan   disebut terkait           . 

(Chartrand dan Oellerman,1993) 

 

 

 

Gambar 2.1 Graf   

Contoh: Pada Gambar 2.1, Graf   terdiri dari                       dan                      . Titik    bertetangga dengan    tapi titik    tidak 

bertetangga dengan   . Titik    dan    terkait dengan garis   .  
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Definisi 2.1.2.  Derajat dari titik   di graf   adalah banyaknya garis di graf   

yang terkait dengan  , dinotasikan       atau      .Titik yang berderajat 0 

disebut titik terasing dan titik yang berderajat 1 disebut titik ujung. 

(Chartrand dan Oellerman,1993) 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Graf   

Contoh: Pada Gambar 2.2 graf   

Titik    mempunyai derajat 2,         ; 

Titik    mempunyai derajat 3,         ; 

Titik    mempunyai derajat 0,         ; 

Definisi 2.1.3. Sebuah jalan            pada graf   adalah barisan bergantian 

antar titik dan garis                               dimulai dengan 

titik   dan diakhiri dengan titik  , sehingga setiap garis          dengan dua 

titik terdekat sebelum dan sesudah garis tersebut. Banyaknya garis pada jalan 

disebut panjang          dari jalan.  

(Chartrand dan Oellerman,1993) 

Definisi 2.1.4. Lintasan        adalah jalan yang setiap titiknya berbeda. 

Lintasan dari titik   ke   dinotasikan dengan    . 

  (Chartrand dan Oellerman,1993) 
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Gambar 2.3 Graf   

Contoh: Jalan (walk)       pada graf   pada Gambar 2.3 adalah                                 . 

 Lintasan (Path)       pada graf   pada Gambar 2.3 adalah                      dan               . 

Definisi 2.1.5. Graf lintasan adalah graf yang merupakan sebuah lintasan. Graf 

lintasan dengan order   dinotasikan dengan   . 

(Chartrand dan Oellerman,1993) 

 

Gambar 2.4. Graf    

Contoh: Gambar 2.4  merupakan  graf  lintasan yang  memuat empat titik, 

dinotasikan   . 

Definisi 2.1.6. Siklus         adalah jalan             dengan           

dan setiap             berbeda. 

(Chartrand dan Oellerman,1993) 

Definisi 2.1.7. Misalkan   dan   titik yang berbeda pada graf  . Titik   dan   

dikatakan terhubung (connected), jika terdapat lintasan     di  . Graf   

disebut graf terhubung jika setiap dua titik di   terhubung. 

(Chartrand dan Oellerman,1993) 
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Contoh: Pada Gambar 2.3 Graf   merupakan graf terhubung dan Gambar 2.2 

Graf   merupakan graf tidak terhubung. 

Definisi 2.1.8. Graf   disebut graf lengkap (complete graph) jika setiap dua 

titiknya bertetangga. Graf lengkap dengan   titik dinotasikan dengan   .  

(Chartrand dan Oellerman,1993) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Graf lengkap dan bukan graf lengkap 

Contoh: Pada Gambar 2.5, graf   merupakan graf lengkap dengan 5 titik 

dinotasikan dengan    karena setiap dua titik pada   bertetangga. Sedangkan 

graf   bukan graf lengkap karena titik    dan    di graf   tidak bertetangga. 

Definisi 2.1.9. Graf Siklus adalah graf dengan order     yang merupakan 

sebuah siklus. Graf siklus dengan order   dinotasikan dengan   . 

(Chartrand dan Oellerman,1993) 

 

 

 

Gambar 2.6 Graf    

Contoh: Gambar 2.6 merupakan graf siklus dengan order 5, dinotasikan   . 
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Definisi 2.1.10. Jarak dari titik   ke titik   pada graf  , yang dinotasikan dengan        adalah panjang lintasan terpendek dari   ke  . Jika tidak ada lintasan 

antara   dan   maka         , sedangkan         . 

(Chartrand dan Oellerman,1993) 

Contoh: Jarak antara dua titik pada Gambar 2.2 adalah sebagai berikut :                                             

2.2. Graf       

Dalam teori graf terdapat beberapa operasi graf untuk membentuk graf yang 

baru, misalnya operasi penjumlahan, penggabungan dan hasil kali kartesian. 

Dalam penelitian ini operasi graf yang digunakan adalah penjumlahan dan hasil 

kali kartesian. 

Definisi 2.2.1. Jumlah (Join) dari    dan    dinotasikan         adalah graf 

dengan                                                                 dan                                                                . 
(Chartrand dan Oellerman,1993) 

 

 

Gambar 2.7. Graf   ,    dan         

Contoh: Gambar 2.7 menunjukan graf    ,    dan         yang merupakan 

penjumlahan dari graf    dengan graf   . 
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Definisi 2.2.2. Misalkan    dan    adalah dua buah graf. Hasil kali kartesian 

(cartesian product)         adalah graf yang memuat himpunan titik              . Dua titik      dan      bertetangga            di         jika dan hanya jika memenuhi syarat sebagai berikut: 

1.       dan            , atau 

2.       dan             

(Chartrand dan Oellerman,1993) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Graf   ,    dan         

Contoh: Gambar 2.8 menunjukan graf    ,    dan         yang merupakan hasil 

kali kartesian graf    dengan graf   . 

Definisi 2.2.3. Graf roda (wheel)    adalah graf yang diperoleh dari operasi join 

antara graf    dengan graf   , untuk    . 

(Buckley dan Lewinter  dalam Supriyo, 2009) 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Graf          
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Contoh: Gambar 2.9 merupakan graf    hasil penjumlahan dari graf    dengan 

graf   . 

Pada penelitian ini, graf yang dikaji adalah graf       yang merupakan 

hasil kartesian graf    berorder     dan graf    berorder  . Banyaknya titik 

yang terdapat pada graf        adalah        dan banyaknya sisi adalah               . Penggambaran secara umum graf       seperti di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Graf       

2.3. Dimensi Metrik 

Berikut penjelasan mengenai dimensi metrik, himpunan pembeda, 

penjumlahan dan perkalian dua buah graf yang digunakan sebagai rujukan 

penelitian. 

Definisi 2.3.1. Diberikan graf terhubung  . Misalkan terdapat himpunan terurut                        dan   adalah sebuah titik pada graf  , 

maka representasi dari   terhadap   adalah pasangan terurut  -tuple,        (                                 ) 
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Himpunan   disebut himpunan pembeda dari   jika setiap titik di    

memiliki representasi yang berbeda. Himpunan pembeda yang mempunyai 

kardinalitas minimum disebut himpunan pembeda minimum atau basis dari  . 

Banyaknya titik pada basis dari graf   disebut dimensi metrik dan 

dinotasikan       . 

(Chartrand, dkk., 2000) 

Contoh: Pada Gambar 2.9 Graf  , misalkan dipilih           , representasi 

setiap titik pada graf   terhadap    adalah:                                                                                       

Karena                         maka            bukan himpunan 

pembeda dari graf  . 

Misal diambil            , representasi setiap titik pada graf   terhadap    adalah:                                                                                       
Karena  representasi  setiap  titik  pada graf   terhadap    berbeda, maka            adalah himpunan pembeda pada graf  . Selanjutnya diselidiki 

apakah    merupakan basis dari graf   dengan menentukan representasi semua 

titik di graf   terhadap    yang memiliki kardinalitas kurang dari     . Misalkan         , representasi setiap titik pada graf   terhadap    adalah:                                                                          
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Representasi setiap titik pada graf   terhadap    berbeda, sehingga          
adalah himpunan pembeda pada graf  . Karena           maka    bukan 

basis dari graf  . Himpunan    adalah himpunan pembeda dari graf   dan 

merupakan calon basis. Kemudian diselidiki  apakah    merupakan himpunan 

pembeda dengan kardinalitas minimum, yaitu dengan mencari representasi semua 

himpunan bagian dari      yang mempunyai satu anggota, tertera pada tabel 

berikut. 

Tabel 2.1. Hasil representasi titik-titik  graf   terhadap himpunan   dengan satu 
anggota 

                                          (0) (1) (1) (1) (1)       (1) (0) (1) (2) (1)       (1) (1) (0) (1) (2)       (1) (2) (1) (0) (1)       (1) (1) (2) (1) (0) 
 

Dari Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa himpunan bagian dari      yang 

mempunyai satu anggota bukan  merupakan himpunan pembeda karena setiap 

titik pada graf   mempunyai representasi yang sama terhadap  . Jadi    

merupakan himpunan pembeda graf   yang mempunyai kardinalitas minimum 

sehingga          merupakan basis pada graf   dan         . 

Lema 2.3.2. Misalkan   graf terhubung dengan          . Jika    adalah 

himpunan pembeda maka   juga merupakan himpunan pembeda. 

 (Iswadi, dkk., 2010) 

Bukti: Misalkan                      adalah himpunan pembeda dari graf   dan himpunan terurut     , dengan                                . 
Karena representasi setiap titik   pada graf   terhadap                 sudah 
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berbeda, maka representasi setiap titik pada graf   terhadap himpunan   juga 

berbeda. Sehingga himpunan                                  juga 

merupakan himpunan pembeda dari graf  .   

Kontraposisi dari Lemma 2.3.2 di atas adalah misalkan   graf terhubung 

dengan          . Jika   bukan himpunan pembeda maka    juga bukan 

himpunan pembeda. 

Contoh: Berdasarkan graf pada Gambar 2.9,            adalah himpunan 

pembeda pada graf   sehingga representasi setiap titik pada graf   terhadap    

berbeda, yaitu:                                                                                       

Jika elemen dari    ditambahkan dengan titik        sehingga menjadi              , maka representasi titiknya adalah:                                                                                                     

Karena representasi setiap titik pada graf   terhadap               berbeda 

maka     juga merupakan himpuan pembeda pada graf  . 

Sebaliknya, pada Gambar 2.9, telah diketahui bahwa            bukan 

himpunan pembeda pada graf   karena                        . Jika 

diambil satu titik pada    yaitu titik     sehingga menjadi          , maka 

representasi titiknya adalah:                                                                             
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Karena                         maka           juga bukan merupakan 

himpunan pembeda pada graf  . 

Lema 2.3.3. Misal          untuk sebarang graf   dan  .   merupakan 

himpunan pembeda di     jika dan hanya jika representasi   terhadap   

mengakibatkan   himpunan pembeda di  . Dengan cara yang sama,   

merupakan himpunan pembeda di     jika dan hanya jika   merupakan 

himpunan pembeda di  . 

Akibat 2.3.4. Untuk sebarang graf   dan  ,                             . 
(Caceres, dkk., 2006) 

Lema 2.3.5. Misalkan   adalah graf terhubung dengan order  . Graf   

mempunyai dimensi metrik 1 jika dan hanya jika graf   adalah    .  

(Chartrand, dkk., 2000) 

Bukti: Misalkan   adalah graf terhubung dengan order   dan   bukan graf    

maka ada jalan pada graf   yang memuat titik   yang sama. Akibatnya, titik   

dan   di   yang terhubung langsung dengan titik   akan mempunyai jarak yang 

sama terhadap suatu titik   di  . Hal tersebut menyebabkan representasi titik   

terhadap suatu     di   sama dengan representasi titik   terhadap suatu     di  . 

Karena ada representasi suatu titik   di   terhadap     yang sama maka {y} 

bukan basis dari   dan         . Jadi terbukti bahwa jika graf   mempunyai 

dimensi metrik 1 maka graf   adalah    . 
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 Sebaliknya, misalkan   adalah graf terhubung dengan order   dan   

adalah graf    dengan                  . Akan ditunjukkan bahwa         . Diambil sebarang titik ujung dari  , misalkan titik   , representasi 

setiap titik   di   terhadap      adalah sebagai berikut:                                                      

                                     

Karena representasi setiap titik   di   terhadap      berbeda maka      adalah 

himpunan pembeda di  . Jelas bahwa himpunan pembeda      adalah himpunan 

pembeda minimum maka      adalah basis di   dan         . Terbukti bahwa 

jika graf   adalah    maka         .   

Teorema 2.3.6. Misal    adalah graf roda dengan order    ,          , 

untuk      . 

(S. Khuller, dkk. dalam Caceres, dkk., 2005) 

Teorema 2.3.7. Misal    adalah graf roda dengan order    ,         崘     嵌 untuk        . 
(                                     ) 

(Shanmukha, dkk. dalam Caceres, dkk., 2005) 
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