
PENENTUAN BANYAKNYA GRAF TERHUBUNG BERLABEL
TITIK BERORDE LIMA DENGAN MAKSIMAL SEPULUH

GARIS 2-PARALEL

(Skripsi)

Oleh

Tika Hairun Nisa

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2019



ABSTRAK

PENENTUAN BANYAKNYA GRAF TERHUBUNG BERLABEL TITIK
BERORDE LIMA DENGAN MAKSIMAL SEPULUH GARIS 2-PARALEL

Oleh

Tika Hairun Nisa

Graf ( , ) dikatakan terhubung apabila terdapat paling sedikit satu path di
antara setiap pasang titik di . Apabila tidak ada path yang menghubungkan
sepasang titik di maka disebut graf tak terhubung. Graf berlabel adalah graf
yang setiap titik atau garisnya diberi nilai atau label. Pada penelitian ini di
diskusikan rumus untuk menghitung banyaknya graf terhubung berlabel titik
berorde lima dengan maksimal sepuluh garis 2-paralel berdasarkan jumlah ,
dengan banyaknya garis yang menghubungkan pasangan titik yang berbeda
(garis paralel yang mengubungkan dua titik yang sama dihitung satu).

Kata kunci : graf, graf berlabel, graf terhubung, garis paralel.



ABSTRACT

COUNTING THE NUMBER OF CONNECTED VERTEX LABELLED
GRAPH OF ORDER FIVE WITH MAXIMUM  TEN 2-PARALLEL

EDGES

Oleh

Tika Hairun Nisa

A graph ( , ) is connected if there exists at least one path between every pair
of vertices in . A vertex labelled graph is an assignment of values or label at
each vertex or each edge. This research discussed a formula to count the number
of connected vertex labelled graphs of order five with maximum ten 2-parallel
edges based on , is the number of edges which connect different pairs of
vertices (edges that connect the same pair of vertices are counted as one).

Keywords: graph, labelled graph, connected graph, parallel edges.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Teori Graf lahir pada tahun 1736 melalui tulisan Leonhard Euler yang

berjudul Solution problematis ad geometrian situs petinensi. Karya tulis ini

berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Konigsberg yang sangat

terkenal di Eropa. Masalah jembatan Konigsberg merupakan masalah terkait

mungkin atau tidaknya melewati tujuh jembatan yang menghubungkan empat

daratan yang dipisahkan oleh sungai Pregel di Kota Konigsberg masing-

masing tepat satu kali dan kembali ke tempat semula. Untuk memecahkan

masalah tersebut, Euler memisalkan daratan dengan titik (vertex) dan

jembatan dinyatakan dengan garis atau sisi (edge).

Menurut Sutarno, dkk. (2003) masalah jembatan Konigsberg tersebut dapat

dinyatakan dengan istilah graf dalam menentukan keempat daerah itu sebagai

titik (vertex) dan ketujuh jembatan sebagai garis (edge) yang menghubungkan

pasangan titik yang sesuai. Sejak ditemukannya konsep graf, banyak

penelitian yang berkaitan dengan graf. Agnarsson G. dan Raymond (2007)

melakukan penelitian tentang penentuan banyaknya graf sederhana.

Berdasarkan penelitian ini didapatkan rumus umum untuk menghitung jumlah
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graf sederhana. Wamiliana, dkk. (2016) melakukan penelitian penentuan

banyaknya graf tak terhubung berlabel orde lima tanpa garis paralel dan

Amanto, dkk. (2017) melakukan penelitian untuk menentukan banyaknya

graf tak terhubung berlabel titik dengan orde maksimal empat. Prayoga

(2017) berhasil menentukan banyaknya graf terhubung berlabel titik tanpa

loop dengan = 5 serta ≥ 4 dan garis paralel maksimal 5. Graf dengan

jumlah titik dan jumlah garisnya tentunya memiliki banyak bentuk yang

berbeda-beda. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan penelitian

tentang graf terhubung berlabel titik dengan garis 2-paralel maksimal

sepuluh.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menentukan banyaknya jumlah graf terhubung berlabel titik dengan garis

2-paralel maksimal sepuluh

2. Menentukan rumus umum graf terhubung berlabel titik dengan garis 2-

paralel maksimal sepuluh yang terbentuk bila diberikan n titik dan m

garis.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan tentang teori graf, khususnya graf terhubung.
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2. Sebagai bahan rujukan atau sumber referensi bagi pembaca apabila ingin

melakukan penelitian yang berkaitan dengan teori graf.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Graf

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa konsep dasar dari graf yang diambil dari

Deo (1989). Suatu graf adalah himpunan terurut ( ( ), ( )), dengan ( )
menyatakan himpunan titik (vertex) { , , … } dari dengan ( ) ≠ 0, dan( ) menyatakan himpunan garis (edge) { , , … } yakni pasangan tak terurut

dari ( ). Banyaknya himpunan titik ( ) disebut orde dari graf . Himpunan

tetangga (Neighborhood) dari suatu titik , dinotasikan dengan ( ) adalah

himpunan titik-titik yang bertetangga dengan . Derajat dari titik ∈ ( )
adalah banyaknya garis yang menempel pada titik dan dinotasikan dengan ( ).
Loop adalah sisi yang memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Garis paralel

adalah garis-garis yang memiliki dua titik ujung yang sama. Graf yang tidak

mempunyai garis ganda atau loop disebut graf sederhana (simple graph). Selain

itu, istilah lain yang sering muncul pada pembahasan graf adalah jalan (walk),

lintasan (path) dan sirkuit (circuit). Jalan (walk) adalah barisan berhingga dari

titik dan garis dimulai dan diakhiri dengan titik sedemikian sehingga setiap garis

menempel dengan titik sebelum atau sesudahnya. Lintasan (path) adalah jalan

yang memiliki dan melewati titik yang berbeda. Sirkuit adalah lintasan tertutup
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(closed path), yaitu lintasan yang memiliki titik awal dan titik akhir yang sama.

Sirkuit dibedakan menjadi dua macam, yaitu sirkuit genap dan sirkuit ganjil.

Sirkuit genap adalah sirkuit dengan banyaknya titik genap, dan sirkuit ganjil

adalah sirkuit dengan banyaknya titik ganjil. Berikut akan diberikan contoh graf

pada Gambar 1.

Gambar 1. Contoh graf dengan 7 titik dan 8 garis

Berdasarkan pada Gambar 1 dapat dilihat ( ) = , , , , , , dan( ) = { , , , , , , , , , , }. Garis menempel (incident)

dengan titik dan dan titik menempel pada garis dan .  Titik

bertetangga (adjacent) dengan titik karena terdapat garis-garis yang

menghubungkan dan . Demikian pula dengan titik bertetangga dengan

titik , dan titik bertetangga dengan titik , maka dapat ditulis ( ) ={ , }.
Derajat graf pada Gambar 1 adalah ( ) = 5, ( ) = 2, ( ) = 6, ( ) =2, ( ) = 3, ( ) = 3 dan ( ) = 1. Loop pada titik yaitu , sedangkan
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dan serta dan disebut garis-garis paralel pada graf yang mempunyai 2

titik ujung yang sama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa graf pada

Gambar 1 bukan merupakan graf sederhana karena pada graf tersebut memiliki

loop dan garis paralel. Contoh jalan pada Gambar 1 dapat dipilih − − −− − − − − − − − − , contoh lintasan adalah− − − − − − − − − − dan contoh sirkuit

adalah − − − − − − . Berikut ini adalah lemma dan teorema

yang menyatakan derajat dari suatu graf.

Graf tak berarah G disebut graf terhubung (connected graph) jika untuk tiap

pasangan titik , ∈ terdapat lintasan yang menghubungkan dan , jika tidak

maka disebut graf tak terhubung (Munir, 2005). Pada graf terhubung , jarak di

antara dua titik dan adalah panjang lintasan terpendek di antara kedua titik

tersebut, yang dinotasikan dengan ( , ).
Lemma 2.1

Jumlah derajat semua titik pada graf adalah genap, yaitu dua kali jumlah garis

pada graf tersebut. Dengan kata lain jika ( , ) maka∑ ( ) = 2 (2.1.1)

(Deo, 1989).

Contoh dari jumlah derajat seluruh titik pada graf Gambar 1 adalah ( ) +( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) = 5 + 2 + 6 + 2 + 3 + 3 +1 = 22 = dua kali jumlah garis.
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Teorema 2.1

Untuk sembarang graf , banyaknya titik yang berderajat ganjil, selalu genap

(Deo, 1989).

Bukti : Jika titik-titik berderajat ganjil dan genap dipandang secara terpisah,

jumlah ruas kiri Persamaan (2.1.1) dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua

bilangan. Pertama diperoleh dari titik-titik berderajat ganjil dan kedua dari titik-

titik berderajat genap. Jadi,

∑ ( ) = ∑ + ∑ ( ) (2.1.2)

dengan ∑ dari titik-titik genap dan ∑ ( ) dari titik-titik ganjil. Pada ruas

kiri Persamaan (2.1.2) genap, dan suku pertama dari ruas kanan adalah genap,

maka suku kedua ruas kanan juga pasti genap.

∑ ( ) = bilangan genap (2.1.3)

Pada Persamaan (2.1.3) tiap ( ) adalah bilangan ganjil, maka jumlah

keseluruhannya pasti genap.

2.2 Pelabelan pada Graf

Graf berlabel adalah graf yang setiap titik atau garisnya diberi nilai atau label.

Label yang diberikan pada titik disebut sebagai pelabelan titik, label yang

diberikan pada tiap garis disebut pelabelan garis, dan jika label diberikan pada tiap
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garis dan titik disebut sebagai pelabelan total (Munir, 2005). Berikut akan

diberikan contoh graf pada Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4.

Gambar 2. Contoh graf dengan pelabelan titik

Gambar 3. Contoh graf dengan pelabelan garis

Gambar 4. Contoh graf dengan pelabelan total
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2.3 Konsep Dasar Teknik Pencacahan

1.Faktorial

Misalkan adalah bilangan bulat positif.  Besaran ! (dibaca n faktorial)

didefinisikan sebagai hasil kali semua bilangan bulat antara hingga 1, dan

dinotasikan dengan ! = ( − 1)( − 2)…1
(Ayres dan Schmidt, 2004).

2.Kombinasi

Misalkan himpunan S memiliki | | = elemen.  Banyaknya himpunan S

yang terdiri dari r ( ≤ ) disebut kombinasi objek yang diambil

sebanyak r objek sekaligus.  Simbol dari kombinasi adalah atau ( , )
atau .  Banyaknya kombinasi yang dimaksud dapat dinyatakan dalam

persamaan = !! ( )!
Dalam himpunan bagian yang dipilih, urutan kemunculan anggotanya

tidaklah diperhatikan.  Hal yang diperhatikan adalah objek yang muncul

(Siang, 2002).

3.Permutasi

Permutasi adalah sebaran pengaturan dari sekumpulan objek dalam suatu

urutan tertentu.  Banyaknya permutasi dari objek dengan menggunakan

objek dalam setiap pengaturan dinotasikan dengan ≤ .  Secara
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umum, permutasi objek dari buah objek dapat dihitung dengan

persamaan = !( )!
Pada permutasi tidak diperbolehkan ada pengulangan, sehingga objek yang

sudah dipilih tidak dapat dipilih kembali (Munir, 2005).

4. Barisan

Suatu fungsi yang domainnya merupakan semua bilangan bulat disebut

barisan dan dinotasikan dengan { } (Rosen, 2012). Secara umum, barisan

dapat direpresentasikan sebagai berikut, , , … ,
Contoh

3, 6, 9, 12, 15, …

Barisan dibagi menjadi dua yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri.

Barisan yang terbentuk , , , … , , … , dengan dan adalah

bilangan riil serta merupakan rasio (beda) disebut sebagai barisan

geometri.

Contoh

3, 6, 12, 24, … , dengan = 3 dan = 2
Barisan yang terbentuk , + , + 2 ,… , + ,… ,dengan dan

adalah bilangan riil serta merupakan beda disebut barisan aritmatika.

Contoh
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5, 8, 11, 14, … , dengan = 5 dan = 3
5. Matriks

Sebuah Matriks adalah susunan segi empat siku-siku dari bilangan-

bilangan. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut dinamakan entri

dalam matriks (Anton and Rorres, 2004). Sehingga dengan kata lain

matriks merupakan susunan dari bilangan-bilangan yang diatur dalam

baris dan kolom yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Bilangan-

bilangan tersebut dinamakan elemen penyusun matriks dan diapit oleh

tanda kurung siku atau kurung biasa. Ukuran dari matriks dijelaskan

dengan menyatakan banyaknya jumlah baris dan banyaknya jumlah kolom

atau biasa disebut dengan Ordo dan nama matriks ditulis dengan huruf

kapital.

Bentuk umum dari suatu matriks adalah

= ⋯⋮ ⋱ ⋮⋯
dan dapat dituliskan dengan × yaitu matriks berukuran × .

6. Determinan Matriks

Determinan adalah suatu skalar (angka) yang diturunkan dari suatu matriks

kuadrat melalui operasi khusus. Disebut operasi khusus karena dalam

proses penurunan determinan dilakukan perkalian sesuai dengan aljabar

matriks. Suatu matriks yang memiliki determinan disebut matriks singular,

sedanghkan matriks yang tidak memiliki determinan ( determinan = 0)

disebut matriks non-singular.
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Misalkan adalah matriks kuadrat. Fungsi determinan dari matriks

dituliskan dengan det( ) atau | | sebagai jumlah semua hasil perkalian

elementer bertanda dari . Sebagai hasil perkalian elementer bertanda dari

suatu matriks adalah sebuah hasil kali perkalian elementer pada suatu

kolom dengan +1 atau −1.
a. Determinan Matriks 2 × 2

Determinan dari × = didefinisikan sebagai

det( ) = | | = −
b. Determinan Matriks 3 × 3

Determinan dari × = didefinisikan sebagai

Det( ) = | | = + + −− −
c. Matriks Minor

Diberikan matriks × , minor dari , ditulis =
didefinisikan sebagai determinan dari submatriks yang didapatkan

dengan cara menghilangkan baris ke− dan kolom ke− .

d. Matriks Kofaktor

Diberikan matriks × , Kofaktor dari dinyatakan dengan ,

didefinisikan sebagai (−1) .

Matriks

⋯⋮ ⋯⋮ ⋮⋯ dinamakan matriks kofaktor.
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e. Matriks Adjoint

Matriks adjoint dari , ditulis ( ), didefinisikan sebagai transpos

dari matriks kofaktor dari .

Contoh :

Misalkan = 2 −1 34 0 23 6 1
Minor adalah= | | = | | = | |= | | = | | = | |= | | = | | = | |
Kofaktor adalah= (−1) | | = 1 0 26 1 = −12

= (−1) | | = −1 4 23 1 = 2
= (−1) | | = 1 4 03 6 = 24
= (−1) | | = 1 −1 36 1 = 19
= (−1) | | = 1 2 33 1 = −7
= (−1) | | = 1 2 −13 6 = −15
= (−1) | | = 1 −1 30 2 = −2
= (−1) | | = 1 2 34 2 = 8
= (−1) | | = 1 2 −14 0 = 4



13

f. Determinan Matriks ×
Teorema 2 :

Determinan matriks yang berukuran × dapat dihitung dengan

mengalikan entri-entri dalam suatu baris (atau kolom) dengan

kofaktor-kofaktornya dan menambahkan hasil-hasil kali yang

dihasilkan, yakni untuk setiap 1 ≤ ≤ dan 1 ≤ ≤ , makadet( ) = + +⋯+ (ekspansi kofaktor di

sepanjang baris ke − ), dandet( ) = + +⋯+ (ekspansi kofaktor di

sepanjang kolom ke − ) (Anton and Rorres, 2004).

7. Cramer’s Rule

Metode berikut memberikan rumus untuk solusi dari sistem linear tertentu

dengan n persamaan dan n faktor yang tidak diketahui. Jika = adalah

suatu sistem dari persamaan linear dengan faktor yang tidak diketahui

sedemikian rupa sehingga ( ) ≠ 0, maka sistem ini memiliki solusi

yang unik. Solusinya adalah:

= ( )( ) , = ( )( ) , … … , = ( )( )
dimana adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti entri-entri

pada kolom ke-j dari dengan entri-entri pada matriks = 12…3 , dengan

= 1, 2, … , (Anton and Rorres, 2004).
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Penelitian yang Telah Dilakukan

Diberikan , dengan 0 ≤ ≤ , ,
a. Graf merupakan graf sederhana dengan titik.  Banyaknya graf

adalah = 2
b. Graf ( ) merupakan graf sederhana dengan titik dan garis.

Banyaknya graf ( ) adalah ( ) =
(Agnarsson dan Raymond, 2007).

Wamiliana, dkk. (2016) melakukan penelitian tentang graf tak terhubung berlabel

tanpa garis paralel dengan = 5 dan ≥ 1. Hasil penelitian ini dapat

dirumuskan secara umum, yaitu

, = , + , ,
= + 44 + , , + , , + , , + , ,+ , , + , ,= + 44 + 10 + 34 + 45 × + 24 + 120 × + 14 + 85 × 4
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+30 × − 14 + 5 × − 24
dengan

, = Jumlah graf tak terhubung berlabel tanpa garis paralel untuk= 5 dan ≥ 1.
Pada tahun (2017), Amanto dkk., melakukan penelitian untuk menentukan

banyaknya graf tak terhubung berlabel titik berorde maksimal empat dengan hasil

sebagai berikut

, , = , , + , , + , , + , ,
, , = + 33 + 32 + 33 + 15 + 35 + 4 + 36

dengan ketentuan

n = banyaknya titik

m = banyaknya garis

= banyaknya garis bukan loop pada G dengan garis paralel dihitung

satu; = 0,1,2,3
, , = graf tak terhubung berlabel dengan garis paralel atau loop dengan

n titik, m garis, dan = banyaknya garis bukan loop pada G

dengan garis paralel dihitung satu.
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Selanjutnya Efendi (2018) melakukan penelitian untuk menentukan graf-graf tak

terhubung berlabel berorde lima tanpa loop serta banyaknya garis 3-paralel

maksimal enam dengan n=5, 1 ≤ m ≤ 18 dengan hasil sebagai berikut :

1. N( , , ) = 10 ; 1 ≤ ≤ 3
2. N( , , ) = 45( − 1) ; 2 ≤ ≤ 4−45( − 7) ; 4 ≤ ≤ 6
3. N( , , ) = −60 ( − 13 + 50 − 62) ; 3 ≤ ≤ 660 ( − 23 + 170 − 394) ; 6 ≤ ≤ 9
4. N( , , ) = −51012 ( 3 − 18 2 + 95 − 10658) ; 4 ≤ ≤ 851012 3 − 15300012 2 + 17637012 − 54878550012 ; 8 ≤ ≤ 12
5. N( , , ) =−5 ( − 25 + 215 − 785 + 1044) ; 5 ≤ ≤ 10−5 ( − 55 + 1115 − 9815 + 31344 ) ; 10 ≤ ≤ 15
6. N( , , ) =
⎩⎪⎨
⎪⎧ 75720 6− 53 5 + 1141 4 − 12803 3 + 79402 2 − 259160 + 348720 ;6 ≤ ≤ 1275720 6 − 91 5+3421 4−67933 3 + 750802 2 − 4376392 + 10516080 ;2 ≤ ≤ 18

dengan

N( , , ) = banyaknya graf tak terhubung berlabel titik tanpa loop berorde n

dengan m garis dan t adalah banyaknya garis yang menghubungkan

pasangan titik yang berbeda.
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3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2018/2019 di Jurusan Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

3.3 Metode Penelitian

Langkah – langkah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Mengumpulkan bahan literatur serta studi pustaka yang berhubungan

dengan graf.

2. Menentukan banyaknya titik dan garis yang akan dicari banyaknya graf

terhubung berlabel titik dengan garis 2-paralel maksimal sepuluh.

3. Menggambar graf terhubung dengan garis 2-paralel maksimal sepuluh,

dengan n adalah banyaknya titik dan m adalah banyaknya garis.

4. Mengelompokkan graf terhubung untuk n titik dan m garis yang sama.

5. Menghitung jumlah graf terhubung untuk setiap n titik dan m garis.

6. Menentukan pola yang terbentuk dari banyaknya graf yang dapat

dibentuk dari n titik dan m garis.

7. Menentukan rumus secara umum untuk menghitung jumlah graf

terhubung berlabel titik dengan garis 2-paralel maksimal sepuluh untuk

n titik dan m garis.

8. Membuktikan rumus yang terbentuk.

9. Menarik kesimpulan.
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V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil konstruksi graf terhubung berlabel titik berorde lima

dengan maksimal sepuluh garis 2-paralel berdasarkan jumlah diperoleh

kesimpulan sebagai berikut

Diberikan graf ( , ), | | = , | | = , adalah banyaknya garis yang

menghubungkan pasangan titik yang berbeda (garis paralel dihitung satu),

untuk = 5, 4 ≤ ≤ 20, maka

a. , , = − ( − 15 + 42) ; = 4,5,6− ( − 9 + 6) ; = 6,7,8
b. , , = 111( − 3 + 8) ; = 5,6,7111( − 27 + 172) ; = 8,9,10
c. , , = − (4 − 90 + 647 − 1509) ; = 6,7,8,9(4 − 126 + 1295 − 4305) ; = 9,10,11,12
d. , , = − (4 − 108 + 926 − 2565) ; = 7,8,9,10(4 − 144 + 1682 − 6297) ; = 11,12,13,14
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e. , , =
⎩⎪⎨
⎪⎧ − (68 − 2504 + 33868 − 200680 + 441312) ;= 8,9,10,11,12− (68 − 4024 + 88588 − 858200 + 3078432) ;= 12,13,14,15,16

f. , , =
⎩⎪⎨
⎪⎧ − (87 − 3678 + 57369 − 393042 + 1000872) ;= 9,10,11,12,13− (87 − 5718 + 139989 − 15100782 + 6052032) ;= 14,15,16,17,18

g. , , =
⎩⎪⎨
⎪⎧ ( − 255 + 10685 − 179025 + 1346274 − 3795120) ;= 10,11,12,13,14,15− ( + 105 − 10915 + 324375 − 4035726 + 18284400) ;= 15,16,17,18,19,20

dengan:

, , = banyaknya graf terhubung berlabel titik berorde dengan

garis dan adalah banyaknya garis yang menghubungkan

pasangan titik yang berbeda.

5.2 Saran

Penelitian ini dapat di lanjutkan untuk menentukan rumus umum jumlah graf

terhubung berlabel garis 2-paralel untuk ≥ 6.
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