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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1 Latar Belakang  

Teori graf merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari sifat-

sifat graf. Graf pertama kali digunakan untuk memecahkan suatu masalah pada 

jembatan yang terletak di kota Konigsberg. Ilustrasi permasalahan tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 1.1  sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1. 1 Jembatan Konigsberg. 

Sumber :http://news.unair.ac.id   

 

Pada Gambar 1.1 diatas, terdapat tujuh jembatan yang menghubungkan daratan 

yang terpisah oleh sungai Pregal dengan memunculkan suatu masalah yaitu 

“apakah mungkin seseorang melalui tujuh jembatan tersebut dengan masing-

masing yang dilalui tepat satu kali dan kembali ketempat semula?”. Seorang ahli 

matematikawan bernama Leonhard Euler dapat memecahkan masalah jembatan 

Konigsberg dengan mengungkapkan bahwa tidak mungkin seseorang dapat 

melalui tujuh jembatan tepat satu kali dan kembali lagi ketempat semula jika 

derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap [3]. 

 

Suatu graf   adalah himpunan yang terdiri dari simpul dan sisi (   ), dengan 

simpul merupakan himpunan yang tidak kosong dan berhingga yang 

dilambangkan  , sedangkan sisi menyatakan himpunan (yang mungkin kosong) 
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pasangan tak berurutan dari titik-titik yang berbeda di   yang dilambangkan  . 

Graf dapat direpresentasikan ke dalam bentuk matriks, salah satunya matriks 

ketetanggaan. Matriks ketetanggan merupakan matriks bujursangkar dengan entri 

1 jika    dan    bersisian dan entri 0 jika simpulnya tidak bersisian. 

 

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait matriks ketetanggaan dari suatu graf. 

Determinan pada graf              telah dikemukakan dalam [7]. Sedangkan 

determinan dari graf siklus pangkat dua (  
 ) telah dikemukakan dalam [1]. Serta 

determinan dari graf dengan tepat dua siklus secara berturut-turut telah 

dikemukakan dalam [2]. 

 

Graf lolipop diperoleh dari menggabungkan graf lengkap    dengan graf lintasan 

   yang dihubungkan oleh suatu jembatan. Secara umum, graf lolipop memiliki 

ukuran     dengan      . Jika ukuran matriks ketetanggaan pada graf 

lolipop cukup besar, nilai determinan akan sulit untuk ditentukan. Oleh karena itu, 

penulis akan berfokus pada bagaimana nilai determinan matriks  ketetanggan dari 

graf lolipop  (   ) dan  (   )  

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah 

bagaimana nilai determinan dari matriks ketetanggaan pada graf lolipop (   ) dan 

 (   )? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini ialah untuk menentukan determinan 

matriks ketetanggaan dari graf lolipop  (   ) dan  (   ). 
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1.4 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan  

Bagian ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II   Tinjauan Pustaka  

Bagian ini memuat tentang definisi graf, terminologi dasar graf, 

macam-macam graf khusus, matriks ketetanggaan, fungsi 

determinan dan teorema matriks blok.  

BAB III   Determinan Matriks Ketetanggan dari Graf Lolipop  (   ) dan 

 (   )  

Bagian yang memuat hasil dari determinan matriks ketetanggan 

dari graf lollipop  (   ) dan  (   ) 

BAB IV  Penutup  

Bagian ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

determinan matriks ketetanggan dari graf lolipop serta saran-saran 

dari penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


