
MATRIKS REPRESENTASI CUT-SET PADA GRAF REGULER, GRAF 

PETERSEN, DAN GRAF TRIPARTIT 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

Oleh 

 

OLIVIA SWASTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN MATEMATIKA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2017 



 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

MATRIKS REPRESENTASI CUT-SET PADA GRAF REGULER, GRAF 

PETERSEN, DAN GRAF TRIPARTIT 

 

 

Oleh 

 

 

OLIVIA SWASTI 

 

 

 

Salah satu topik yang menarik pada teori graf adalah menentukan hubungan 

antara graf dengan suatu matriks. Pada penelitian ini akan didiskusikan tentang 

hubungan antara cut-set dengan bentuk matriks dari cut-set tersebut. Graf yang 

akan didiskusikan adalah graf r-reguler (r = 2,3,4), graf Petersen 𝑃𝑛,𝑘, dan graf 

tripartit. Dari penelitian ini didapat hasil sebagai berikut:  

1. Banyaknya himpunan cut-set untuk graf r-reguler dengan n titik adalah: 

a. 𝑁𝑐(𝐺2−𝑟) =
1

2
𝑟(𝑟 − 1), dengan 𝑟 = 𝑛. 

b. 𝑁𝑐(𝐺3−𝑟) = 𝑟(2𝑟 − 1), dengan 𝑟 =
𝑛

2
. 

c. 𝑁𝑐(𝐺4−𝑟) =
1

2
𝑟(𝑟 − 1), dengan 𝑟 = 𝑛. 

2. Banyaknya himpunan cut-set untuk graf Petersen 𝑃𝑛,𝑘 adalah:  

a. 𝑁𝑐(𝑃𝑛,1) =
1

2
𝑟(𝑟 + 1), dengan 𝑟 = 𝑛. 

b. 𝑁𝑐(𝑃𝑛,2); 𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑗𝑖𝑙 = 2𝑟(𝑟 + 1), dengan 𝑟 =
𝑛−1

2
 

c. 𝑁𝑐(𝑃𝑛,2); 𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑎𝑝 = 𝑟(4𝑟 − 3), dengan 𝑟 =
𝑛

2
 

3. Banyaknya himpunan cut-set untuk graf tripartit 𝐾𝑚,𝑛,𝑜 adalah : 

𝑁𝑐(𝐾𝑚,𝑛,𝑜) =
3

2
𝑟(3𝑟 − 1) , dengan 𝑟 = 𝑛; 𝑛 = 0 𝑚𝑜𝑑 (3). 
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ABSTRACT 

 

 

REPRESENTATION OF CUT-SET MATRIX ON REGULAR GRAPH, 

PETERSEN GRAPH, AND TRIPARTITE GRAPH 

 

By 

 

 

OLIVIA SWASTI 

 

 

 

One of the interesting topics in graph theory is the relation between graph  and 

matrix. In this research we focus on determining the cut-set matrices of regular 

graph r-regular (with r = 2,3,4), Petersen graph 𝑃𝑛,𝑘, and tripartite graph 𝐾𝑚,𝑛,𝑜. 

The result are: 

1. The number of cut-set for r-regular with n vertices are : 

a. 𝑁𝑐(𝐺2−𝑟) =
1

2
𝑟(𝑟 − 1), with  𝑟 = 𝑛. 

b. 𝑁𝑐(𝐺3−𝑟) = 𝑟(2𝑟 − 1), with  𝑟 =
𝑛

2
. 

c. 𝑁𝑐(𝐺4−𝑟) =
1

2
𝑟(𝑟 − 1), with  𝑟 = 𝑛. 

2. The number of cut-set for Petersen graph 𝑃𝑛,𝑘 are:  

a. 𝑁𝑐(𝑃𝑛,1) =
1

2
𝑟(𝑟 + 1), with  𝑟 = 𝑛. 

b. 𝑁𝑐(𝑃𝑛,2); 𝑛 𝑜𝑑𝑑 = 2𝑟(𝑟 + 1), with  𝑟 =
𝑛−1

2
. 

c. 𝑁𝑐(𝑃𝑛,2); 𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑛 = 𝑟(4𝑟 − 3), with 𝑟 =
𝑛

2
. 

3. The number of cut-set for tripartite graph  𝐾𝑚,𝑛,𝑜 is: 

𝑁𝑐(𝐾𝑚,𝑛,𝑜) =
3

2
𝑟(3𝑟 − 1), with  𝑟 = 𝑛; 𝑛 = 0 𝑚𝑜𝑑 (3). 

 

 

 

Keywords : Cut-set, regular graph, Petersen graph, tripartite graph  
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I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang dan Masalah 

Matematika memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Persoalan- persoalan yang terjadi dalam kehidupan dapat diterapkan dalam 

pemodelan matematika. Salah satu pokok bahasan yang menarik dalam ilmu 

matematika untuk dikaji lebih dalam adalah teori graf.  Permasalahan yang sering 

menggunakan teori graf sebagai solusi penyelesaiannya adalah: pencarian lintasan 

terpendek, optimisasi penjadwalan, dan lain-lain. 

 

Teori graf adalah salah satu bidang ilmu matematika yang penerapannya banyak 

diterapkan pada kehidupan sehari-hari saat ini. Pada tahun 1736, seorang ahli 

matematika asal Swiss, Leonard Euler memperkenalkan teori graf pertama kali 

sewaktu menyelesaikan permasalahan jembatan Konigsberg dengan cara 

merepresentasikan permasalahan Jembatan Konigsberg kedalam bentuk graf.  

Sejak saat itu, beberapa ahli matematika tertarik terhadap konsep graf. 

 

Salah satu topik yang menarik pada teori graf adalah melihat hubungan antara graf 

dengan suatu matriks. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

matriks representasi dari suatu graf cut-set (himpunan garis yang jika garis 

tersebut di hilangkan, menyebabkan graf menjadi tidak terhubung), sehingga 

dapat dilihat hal-hal yang mungkin menjadi pengetahuan tambahan.  
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1.2. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, pembahasan masalah dibatasi pada: 

1. Cut-set dari graf reguler sederhana, dengan 𝑛 ≤ 4 

2. Cut-set dari graf Petersen 𝑃(𝑛,𝑚) dengan 𝑛 < 10 dan 𝑚 = 1,2 

3. Cut-set dari graf tripartit 𝐾(𝑚, 𝑛, 𝑜), dengan 𝑚 = 𝑛 = 𝑜 ≤ 4 

 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:  

a.  Menentukan banyaknya matriks cut-set yang terbentuk pada graf reguler 

sederhana dengan 𝑛 titik dan 𝑒 garis. 

b. Menentukan banyaknya matriks cut-set yang terbentuk pada graf Petersen 

𝑃(𝑛,𝑚) dengan 𝑛 < 10 dan 𝑚 = 1,2. 

c.  Menentukan banyaknya matriks cut-set yang terbentuk pada graf tripartit 

𝐾(𝑚, 𝑛, 𝑜), dengan 𝑚 = 𝑛 = 𝑜 ≤ 4. 

d. Menentukan pola yang terbentuk dari matriks cut-set pada graf reguler 

sederhana. 

e.  Menentukan pola yang terbentuk dari matriks cut-set pada graf Petersen 

𝑃(𝑛,𝑚) dengan 𝑛 < 10 dan 𝑚 = 1,2.  

f.  Menentukan pola yang terbentuk dari matriks cut-set pada graf tripartit 

𝐾(𝑚, 𝑛, 𝑜), dengan 𝑚 = 𝑛 = 𝑜 ≤ 4. 

g.  Menganalisis pola yang terbentuk pada matriks cut-set. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah: 

a.   Mengetahui banyaknya matriks cut-set dan pola yang terbentuk dari matriks cut-

set  pada graf reguler sederhana dengan 𝑛 titik dan 𝑒 garis. 

b. Mengetahui banyaknya matriks cut-set dan pola yang terbentuk dari matriks cut-

set pada graf Petersen 𝑃(𝑛,𝑚) dengan 𝑛 < 10 dan 𝑚 = 1,2. 

c. Mengetahui banyaknya matriks cut-set dan pola yang terbentuk dari matriks cut-

set pada graf tripartit 𝐾(𝑚, 𝑛, 𝑜), dengan 𝑚 = 𝑛 = 𝑜 ≤ 4. 

 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berikut ini akan diberikan beberapa definisi, istilah-istilah yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

 

2.1. Konsep Dasar Teori Graf 

Beberapa istilah dan definisi yang digunakan dalam subbab ini diambil dari 

Deo(1989). 

Suatu graf G terdiri dari dua struktur V(G) dan E(G) dengan V(G) adalah 

himpunan tak kosong yang elemen-elemennya berupa titik dan E(G) adalah 

himpunan pasangan tak terurut dari titik-titik di V(G) yang disebut sebagai garis.  

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Contoh graf dengan 3 titik dan 5 garis 

 

 

Perjalanan (walk) pada graf G adalah barisan berhingga dari titik dan garis, 

dimulai dan diakhiri oleh titik, sedemikian sehingga setiap garis menempel 

dengan titik sebelum dan sesudahnya.  Tidak ada garis yang muncul lebih dari 

sekali dalam suatu walk. 
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Gambar 2. Contoh walk dari graf di atas adalah 𝑣1, 𝑒1, 𝑣2, 𝑒4, 𝑣4, 𝑒3, 𝑣5 

 

 

Lintasan (path) adalah suatu walk yang titiknya berbeda. 

Pada Gambar 2, v1, e2, v5, e3, v4, e4, v2, e6, v3 merupakan contoh dari path. 

Derajat d(v) dari suatu titik v adalah jumlah garis yang menempel dengan titik v. 

Pada Gambar 2, 𝑑(𝑣1) = 𝑑(𝑣3) = 𝑑(𝑣5) = 2 , 𝑑(𝑣3) = 𝑑(𝑣4) = 3. 

Dua titik dikatakan bertetangga jika ada garis yang menghubungkan keduanya. 

Suatu garis dikatakan menempel dengan suatu titik u, jika titik u merupakan salah 

satu dari ujung garis tersebut. 

Suatu graf dikatakan terhubung jika untuk setiap pasangan titik u  dan v di dalam 

himpunan V terdapat lintasan dari u ke v, jika tidak maka graf tersebut dikatakan 

graf tak terhubung. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Contoh graf terhubung 

e6 

e5 

e3 

e2 

e1 V2 

V3 

V4 V5 

V1 

 
e4 
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Cut-set dari suatu graf terhubung G adalah himpunan garis yang jika dibuang dari 

G menyebabkan G tidak terhubung. 

 
Gambar 4. Contoh graf cut-set 

Pada graf tersebut, {(𝑣1, 𝑣4), (𝑣1, 𝑣5), (𝑣1, 𝑣2)} adalah cut-set. Terdapat banyak 

cut-set pada sebuah graf terhubung. Himpunan {(𝑣1, 𝑣5), (𝑣4, 𝑣5)} juga cut-set. 

 

2.2. Beberapa Bentuk Graf 

Beberapa istilah dan definisi yang digunakan dalam subbab ini diambil dari Deo 

(1989). 

Graf Sederhana 

Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung garis paralel dan loop. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Contoh graf sederhana 

 

Graf Reguler 

Suatu graf dikatakan graf reguler (teratur) jika setiap titik pada graf tersebut 

mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat setiap titik adalah r, maka graf 

tersebut disebut sebagai graf reguler derajat r atau graf r-reguler. 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Contoh graf 2-reguler  

Graf Petersen 

Graf Petersen umum 𝑃(𝑛. 𝑚) adalah graf yang setiap titiknya berderajat tiga, 

memiliki 2n titik dan 3n garis. Graf ini terdiri dari graf poligon bintang (graf 

sirkuit {m}) di dalam dan poligon beraturan (graf siklus) diluar dengan simpul 

terkait (terhubung). Titik pada poligon luar dan poligon dalam terhubung oleh 

garis (Anonim, 2016). 

 

Gambar 7. Contoh graf Petersen 
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Graf Bipartit Lengkap 

Suatu graf G dikatakan bipartit jika himpunan titik V dapat dipartisi menjadi 2 

himpunan bagian 𝑉1dan 𝑉2sedemikian sehingga 𝑉1 ∩ 𝑉2 = ∅, 𝑉1 ∪ 𝑉2 = 𝑉, dan 

setiap garis dari G menghubungkan satu titik dari 𝑉1 ke satu titik ke 𝑉2. Graf 

bipartit yang setiap titik di 𝑉1 dihubungkan ke setiap titik dari 𝑉2 dinotasikan 

dengan 𝐾𝑚,𝑛, dengan 𝑚 adalah titik di 𝑉1 dan 𝑛 adalah jumlah titik dari 𝑉2, 𝑚 ≤ 𝑛 

(Lipschutz and Lipson,2002). 

 

Gambar 8. Contoh graf bipartit 

Graf Tripartit 

 

Graf tripartit adalah graf yang himpunan titiknya dapat dipartisi menjadi tiga 

bagian sehingga tidak ada dua titik graf dalam himpunan yang sama bertetangga, 

sehingga setiap titik pada masing-masing himpunan titik menempel dengan titik di 

dua himpunan lainnya (Anonim,2016). 

 

Gambar 9. Contoh graf Tripartit 
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2.3. Beberapa Bentuk Matriks Graf 

Istilah dan definisi yang digunakan dalam subbab ini diambil dari Siang (2006). 

Matriks Ketetanggaan 

Misalkan graf G adalah graf tak berarah dengan titik-titik 𝑣1, 𝑣2, …  , 𝑣𝑛 (n 

berhingga).  Matriks ketetanggaan yang sesuai dengan graf G adalah matriks 𝐴 =

(𝑎𝑖𝑗) dengan 𝑎𝑖𝑗 = jumlah garis yang menghubungkan 𝑣𝑖 dengan 𝑣𝑗 . Selain itu, 

jumlah garis ini juga sama seperti yang menghubungkan titik 𝑣𝑗  dengan titik 𝑣𝑖, 

sehingga jelas bahwa matriks ketetanggaan selalu merupakan matriks yang 

simetris (𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑗𝑖 untuk setiap i dan j).  

v1 v1

e1

e1

v2

v2

e2

e2

e6

e6

e7

e5

e5e8

v3

v3

e3

e3v4 v4

e4

e4

(a) (b)  
Gambar 10. Contoh graf direpresentasikan ke dalam matriks 𝑀𝑎 dan 𝑀𝑏 

Untuk mempermudah pemahaman, tiap-tiap baris dan kolom matriks diberi indeks 

𝑣𝑖 yang sesuai dengan titik grafnya.  Sel perpotongan baris 𝑣𝑖 dan kolom 𝑣𝑗  

menyatakan garis yang menghubungkan 𝑣𝑖 dan 𝑣𝑗 . 

Sehingga, didapat matriks sebagai berikut : 

𝑀𝑎 =

𝑣1 𝑣2 𝑣3 𝑣4

𝑣1
𝑣2

𝑣3

𝑣4

[

0 1 2
1 0 1
2 1 1

   0
   1
   2

 0 1 2 0

]
 𝑀𝑏 =

𝑣1 𝑣2 𝑣3 𝑣4

𝑣1
𝑣2

𝑣3

𝑣4

[

0 1 1
1 0 1
1 1 0

     1
     1
     1

1  1 1 0

]
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Ada beberapa hal yang dapat dicatat dalam merepresentasikan graf dengan 

matriks ketetanggaan : 

a) Graf tidak mempunyai loop jika dan hanya jika semua elemen diagonal utamanya 

= 0. 

b) Matriks ketetanggaan dapat dipakai untuk mendeteksi graf yang tidak terhubung 

secara mudah.  Suatu graf tidak terhubung terdiri dari k komponen jika dan hanya 

jika matriksnya berbentuk  

[

𝐴1 𝑂 …
𝑂 𝐴2 …
… … …

   
  𝑂
  𝑂
…

𝑂    𝑂   … 𝐴𝑘

] 

Matriks O adalah matriks yang semua elemennya = 0 dan 𝐴𝑖 adalah matriks bujur 

sangkar yang merupakan matriks dari graf terhubung yang merupakan komponen 

ke-i dari graf. 

c) Derajat titik 𝑣𝑖 adalah jumlah semua komponen matriks baris / kolom ke- i 

𝑑(𝑣𝑖) = ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

= 𝑑(𝑣𝑗) 

Derajat graf G adalah jumlah semua komponen matriks = ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗𝑖  

d) Graf G adalah graf bipartit (𝐾𝑚,𝑛) jika dan hanya jika matriks dari graf terhubung 

berbentuk [
𝑂 𝐼𝑚

𝐼𝑛 𝑂
] dengan: 

O  =  matriks yang semua elemennya = 0 

𝐼𝑚=  matriks berukuran 𝑚×𝑛 yang semua elemennya = 1 

𝐼𝑛=  matriks berukuran 𝑛×𝑚 yang semua elemennya = 1 

e) Graf G adalah graf lengkap jika dan hanya jika semua elemen dalam diagonal 

utama = 0 dan semua elemen diluar diagonal utama = 1. 
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Matriks bersisian 

Misalkan G adalah graf tanpa loop dengan 𝑛 titik 𝑣1, 𝑣2, …  , 𝑣𝑛 dan 𝑘garis 

𝑒1, 𝑒2, …  , 𝑒𝑘.  Matriks bersisian yang sesuai dengan graf G adalah matriks A 

berukuran 𝑛×𝑘 yang elemennya adalah: 

𝑎𝑖𝑗 = {
1; 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑒𝑗  𝑚𝑒𝑛𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑣𝑖

0; 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
 

Gambar 10 dapat direpresentasikan kedalam matriks bersisian sebagai berikut:  

    
e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 

 

  
v1   1 0 1 1 0 0 0 0   

Ma =  v2   1 1 0 0 1 0 0 0   

  
v3   0 1 1 1 0 1 1 1   

  
v4   0 0 0 0 1 1 1 0   

   
e1 e2 e3 e4 e5 e6   

  

  
v1   1 1 0 0 1 0   

  Mb =  v2   1 0 0 1 0 1   
  

  
v3   0 1 1 0 0 1   

  

  
v4   0 0 1 1 1 0   

   

Ada beberapa hal yang bisa dicatat sehubungan dengan penggunaan matriks 

bersisian untuk menyatakan suatu graf : 

a) Setiap garis berhubungan dengan 2 titik (karena G tidak mempunyai loop), 

maka dalam matriks binernya, setiap kolom mempunyai tepat 2 buah elemen 

1 dan sisanya adalah elemen 0. 

b) Jumlah elemen pada baris ke-i adalah derajat titik 𝑣𝑖, sedangkan derajat total 

graf G adalah jumlah semua elemen dalam matriks binernya. 

c) Jika semua elemen pada baris ke-i adalah 0, maka titik 𝑣𝑖 merupakan titik 

terasing. 

d) Dua kolom yang semua elemennya sama menyatakan garis yang parallel. 
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Matriks cut-set 

Misalkan graf G adalah graf tak berarah dengan titik-titik 𝑣1, 𝑣2, …  , 𝑣𝑛 (n 

berhingga).  Matriks cut-set yang sesuai dengan graf G adalah matriks C= [𝑐𝑖𝑗] 

dengan baris ke-i adalah cut set ke-i  dan kolom ke-j  mendefinisikan garis ke-j 

dari graf tersebut. 

𝑐𝑖𝑗 = {
1;  𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑐𝑢𝑡 𝑠𝑒𝑡 𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑢𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑒𝑗

0; 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
 

Untuk mempermudah pemahaman, akan diberikan contoh sebagai berikut:  

 

Gambar 11. Contoh cut-set 

 Graf G pada gambar 11, dibagian kanan memuat beberapa himpunan cut-set. Cut-

set  1 memuat sisi a dan sisi c, cut-set  2 memuat sisi c dan sisi d, cut-set  3 

memuat sisi b dan sisi d, cut-set 4 memuat sisi a,b,c, dan d, cut-set 5 memuat sisi 

b dan c, cut-set 6 memuat sisi a dan d.  Sehingga, didapat matriks sebagai berikut : 

 
  

a b c d 
 

 
1   1 0 1 0   

 
2   0 0 1 1   

Mc= 3   0 1 0 1   

 
4   1 1 1 1   

 
5   0 1 1 0   

 
6   1 0 0 1   



 

III. METODE PENELITIAN 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung 

pada tahun ajaran 2016. 

 

 

3.2.  Metode Penelitian 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Mengumpulkan bahan literatur serta studi kepustakaan yang berhubungan 

dengan graf. 

b) Menentukan banyaknya titik dan garis yang akan dicari, banyaknya graf yang 

terbentuk dari titik dan garis tersebut. 

c) Menggambar cut-set dari setiap graf. 

d) Menghitung jumlah cut-set yang terbentuk dari setiap graf. 

e) Menentukan matriks dari cut-set  yang terbentuk. 

f) Melihat pola cut-set dari matriks yang terbentuk. 

g) Menarik kesimpulan. 
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Diagram Alir 

 

 

Mengumpulkan bahan literatur 

Menentukan banyaknya titik dan 

garis yang akan di observasi 

Menggambar 

cut-set graf 

reguler 

Menggambar 

cut-set graf 

Petersen 

Menggambar 

cut-set graf 

tripartit 

Menentukan 

Matriks dan 

jumlah cut-set 

graf reguler 

Menentukan 

Matriks dan 

jumlah cut-set 

graf Petersen 

Menentukan 

Matriks dan 

jumlah cut-set 

graf tripartit 

Melihat pola yang terbentuk dari 

setiap graf 

Menentukan rumus umum matriks 

cut-set graf yang di observasi 

Kesimpulan 

Mulai 

Akhir 



 
 

 

V. KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

 Banyaknya cut-set pada graf 2-reguler sederhana dengan 𝑛  titik yaitu : 

1

2
𝑟(𝑟 − 1); 𝑟 = 𝑛 ;  𝑛 ≥ 3; 𝑛 ∈ ℤ+. 

 Banyaknya cut-set pada graf 3-reguler sederhana dengan 𝑛  titik yaitu : 

𝑟(2𝑟 − 1);𝑟 =
𝑛

2
;  𝑟 ≥ 2 dan 𝑛 ≥ 4; 𝑛, 𝑟 ∈ ℤ+;  𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑎𝑝 

 Banyaknya cut-set pada graf 4-reguler sederhana 𝑛 titik yaitu  : 
1

2
𝑟(𝑟 − 1);  

𝑟 = 𝑛 ;  𝑛 ≥ 5; 𝑛 ∈ ℤ+. 

 Banyaknya cut-set pada graf Petersen 𝑃𝑛,1 yaitu : 
1

2
𝑟(𝑟 + 1); 𝑟 =

𝑛

2
;  𝑟 ≥

3 , 𝑟 = 𝑛, dan 𝑛 ≥ 6 ; 𝑛, 𝑟 𝜖 ℤ+. 

 Banyaknya cut-set pada graf Petersen 𝑃𝑛,2  dengan 𝑛  ganjil yaitu : 

2𝑟(2𝑟 + 1); 𝑟 =
𝑛−1

2
 ; 𝑟 ≥ 2  dan 𝑛 ≥ 5, 𝑛 ganjil ; 𝑛, 𝑟 𝜖 ℤ+. 

 Banyaknya cut-set pada graf Petersen 𝑃𝑛,2  dengan n genap yaitu :  

 𝑟(4𝑟 − 3) ;  𝑟 =
𝑛

2
;  𝑟 ≥ 3  dan 𝑛 ≥ 6, n genap; 𝑛, 𝑟 ∈ ℤ+. 

 Banyaknya cut-set pada graf tripartit dengan 𝑛titik yaitu :  
3

2
𝑟(3𝑟 − 1); 

𝑟 ≥ 1, 𝑟 = 𝑛, dan 𝑛 ≥ 3; 𝑛 = 𝑜 𝑚𝑜𝑑 (3). 
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