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ABSTRAK

Tugas akhir ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk umum trace matriks ketetanggaan
berpangkat empat dan negatif satu dari graf roda. Untuk mendapatkan bentuk umum tersebut,
terlebih dahulu ditentukan bentuk umum matriks ketetanggaan
menggunakan pembuktian
langsung. Selanjutnya, diperoleh bentuk umum
dengan pembuktian langsung. Kemudian
bentuk umum
ditentukan dengan menggunakan aturan invers. Terakhir, diperoleh bentuk
umum
dengan pembuktian langsung. Aplikasi dari keempat bentuk umum tersebut
diberikan dalam bentuk contoh soal.
Kata Kunci: graf roda, matriks ketetanggaan, trace, invers.
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ABSTRACT

This final assigment aims to obtain the general form of trace of adjacency matrix
with the
power of four and negative one from the wheel graph. To obtain the general form, begin by
determining the general form of the adjacency matrix
using direct verification. The general
form of
is proven using direct verification. Furthermore, the general form of
is
determined using the inverse rule. The general form of
is proven using direct
verification. Applications of the four general forms are given in form of examples.
Keywords: wheel graph, adjacency matrix, trace, inverse.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Matriks dapat terbentuk dari sebuah graf terhubung, contohnya yaitu matriks
ketetanggaan dan matriks bersisian (Rosen, 2007). Menurut Bapat (2014) matriks
ketetanggaan dari G dinotasikan oleh
kolomnya diberi indeks oleh

dan berukuran

. Jika

. Baris dan

maka entri ke-

dari

bernilai 0 untuk simpul dan yang tidak bertetangga dan bernilai 1 untuk dan
yang bertetangga. Dari matriks ketetanggaan bisa dilakukan pengkajian mengenai
determinan, invers dan trace.
Jika

adalah matriks persegi, maka trace dari

didefinisikan

sebagai penjumlahan entri-entri yang terdapat di diagonal utama
Rorres, 2013). Trace

tidak akan terdefinisi jika

(Anton dan

bukanlah matriks persegi.

Penghitungan trace matriks telah banyak menjadi perhatian peneliti. Hal ini
dibuktikan dengan banyaknya penelitian yang dilakukan untuk mengkaji lebih
dalam mengenai trace matriks.
Pahade dan Jha merupakan contoh peneliti yang melakukan penelitian
mengenai trace matriks. Pada tahun 2015 mereka mengkaji mengenai trace
matriks real berordo

dengan pangkat bilangan bulat positif. Pahade dan Jha

menggunakan matriks

*

+,

. Bentuk umum trace matriks

yang didapatkan yaitu:
∑

untuk

[

(

)]

(

)

,

]

[

(

)]

(

)

,

bilangan genap dan
∑

untuk

]

bilangan ganjil.
Pada tahun 2017 Aryani dan Solihin melakukan penelitian mengenai

bentuk umum trace matriks real berordo
Matriks yang digunakan yaitu

*

berpangkat bilangan bulat negatif.
+

dengan

memiliki

invers atau

. Hasil yang didapatkan adalah bentuk umum trace matriks

berpangkat bilangan bulat negatif untuk n genap dan n ganjil. Bentuk umum
tersebut sebagai berikut:
(

)
∑

]

} [

(

)]

(

)

]

} [

(

)]

(

)

, untuk n

ganjil dan
(

)
∑

, untuk n

genap.
Pada tahun 2018 Aryani dan Yulianis juga melakukan penelitian mengenai
trace matriks berbentuk khusus
yang digunakan yaitu *

berpangkat bilangan bulat negatif. Matriks
+

. Yulianis menggunakan induksi

matematika untuk membuktikan bentuk umum
untuk bentuk umum
umum

dan pembuktian langsung

. Dari pembuktian langsung tersebut didapat bentuk

untuk n bilangan genap dan n bilangan ganjil sebagai berikut:
{

Pada tahun 2017 Pahade dan Jha melakukan kembali penelitian mengenai
trace matriks. Penelitian yang dilakukan mengkaji trace matriks ketetanggaan
berpangkat bilangan bulat positif dari graf lengkap dengan n simpul. Matriks
ketetanggaan dari graf lengkap yaitu:

[

]
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Dari matriks ketetanggaan tersebut didapatkan 2 bentuk umum trace yaitu untuk
bilangan bulat positif genap dan bilangan bulat positif ganjil sebagai berikut:
∑

, untuk k bilangan bulat positif genap dan
∑

, untuk k bilangan bulat positif ganjil.

adalah bilangan yang bergantung pada k dan r yang didefinisikan oleh:
(

)

(

)

.

Penelitian Pahade dan Jha juga dikembangkan oleh Nugraha pada 2019
dengan mengganti perpangkatan menjadi pangkat negatif dua. Digunakan matriks
ketetanggaan yang merupakan representasi dari graf lengkap sederhana. Hasil
yang diperoleh dari penelitian bentuk umum trace matriks ketetanggaan
berukuran

berpangkat negatif dua yaitu:
(

)

Selain graf lengkap juga terdapat graf roda yang bisa direpresentasikan ke
dalam matriks ketetanggaan. Graf roda
simpul ke graf lingkaran
setiap simpul di

, untuk

roda

, dan menghubungkan simpul baru ini ke

, oleh sisi baru (Rosen, 2007). Jadi untuk setiap graf roda

memiliki simpul sebanyak
ketetanggaan

didapatkan dari penambahan sebuah

berukuran

dan dapat direpresentasikan ke dalam matriks
. Bentuk umum matriks ketetanggaan dari graf

ditunjukkan pada Persamaan (1.2) sebagai berikut:

[

]

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang telah ditemukan mengenai trace
matriks tersebut, maka penulis berkeinginan untuk mengembangkan penelitian
Pahade dan Jha pada tahun 2017. Penelitian yang membahas mengenai trace
matriks ketetanggaan berpangkat bilangan bulat positif dikembangkan dengan

I-3

pangkat dan graf yang berbeda yaitu berpangkat empat dan negatif satu,
sedangkan graf yang digunakan adalah graf roda. Sehingga Tugas Akhir ini diberi
judul “Trace Matriks Ketetanggaan

Berpangkat Empat dan Negatif

Satu dari Graf Roda”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah
dalam Tugas Akhir ini adalah: Bagaimana bentuk umum trace matriks
ketetanggaan

berpangkat empat dan negatif satu dari graf roda?

1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah yang digunakan pada penelitian Tugas Akhir ini yaitu:
1. Matriks ketetanggaan dari graf roda

yang digunakan adalah matriks yang

diberikan pada Persamaan
2. Menentukan

menggunakan adjoin

3. Bentuk umum matriks ketetanggaan
roda hanya dibuktikan untuk

berpangkat negatif satu dari graf
dan

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mendapatkan bentuk umum
trace matriks ketetanggaan

berpangkat empat dan negatif satu dari graf

roda.

1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat dilakukannya penelitian Tugas Akhir ini yaitu:
1.

Menambah pengetahuan dan informasi mengenai matriks dan trace

2.

Memberikan kontribusi penelitian di bidang matematika murni

3.

Rumusan umum yang diperoleh diharapkan dapat digunakan untuk sumber
informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan.
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1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Tugas Akhir ini mencakup 5 bab yaitu :
BAB I

Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan.

BAB II

Landasan Teori
Bab ini berisi tentang hal-hal yang dijadikan sebagai dasar teori untuk
mengembangkan penulisan Tugas Akhir.

BAB III

Metodologi Penelitian
Bab ini berisi tentang metode-metode yang dilakukan untuk
memperoleh rumus umum

trace

matriks ketetanggaan

berpangkat empat dan negatif satu dari graf roda.
BAB IV

Pembahasan
Bab ini berisikan pengaplikasian teori-teori yang telah dipaparkan
pada Bab II dan menggunakan metodologi yang sesuai sehingga
didapatkan bentuk umum trace matriks ketetanggaan
berpangkat empat dan negatif satu dari graf roda.

BAB V

Penutup
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk pembaca.

I-5

BAB II
LANDASAN TEORI
Pada Bab II ini dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan untuk
membantu penelitian. Teori-teori tersebut berkaitan dengan matriks, graf, matriks
ketetanggaan, perkalian matriks, determinan matriks, invers matriks, trace
matriks, dan trace matriks ketetanggaan dari graf lengkap berpangkat negatif dua.

2.1 Matriks
Definisi 2.1 (Anton dan Rorres, 2013) Matriks adalah bilangan-bilangan dalam
suatu jajaran berbentuk segi empat siku-siku. Bentuk umum dari matriks
berukuran

yaitu sebagai berikut:
[

]

Apabila suatu matriks memiliki banyak baris dan kolom sama
matriks disebut matriks bujur sangkar
sangkar yang memuat entri

. Diagonal dalam matriks bujur
disebut diagonal utama matriks.

[

]

Definisi 2.2 (Anton dan Rorres, 2013) Suatu matriks persegi
simetris jika

.

Contoh 2.1 Jika diberikan

[

maka
[

sehingga

, maka

]

disebut matriks simetris.

]

dikatakan

2.2 Graf
Definisi 2.3 (Rosen, 2007) Suatu graf
tak kosong dari simpul-simpul dan

terdiri dari , suatu himpunan
, suatu himpunan dari sisi-sisi. Setiap sisi

memiliki satu atau dua simpul yang terkait dengannya yang disebut titik ujung.

Definisi 2.4 (Khairani, 2018) Suatu graf
dua simpul

dan

di

terdapat lintasan di

simpul tersebut. Sebaliknya, graf
setiap dua simpul

dikatakan terhubung jika untuk setiap

dan

di

yang menghubungkan kedua

dikatakan graf tidak terhubung jika untuk

tidak terdapat lintasan di

yang menghubungkan

kedua simpul tersebut

Definisi 2.5 (Rosen, 2007) Dua simpul
disebut bertetangga di

jika

dan

dan

dalam sebuah graf tidak berarah

adalah titik ujung dari sisi pada .

Beberapa contoh graf sederhana:
1.

Graf lengkap
Graf lengkap dengan

simpul, dinotasikan dengan

, adalah graf sederhana

yang terdiri atas satu sisi diantara setiap pasang simpul berbeda. Graf
untuk

ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Graf

2.

,

untuk

Graf lingkaran
Graf lingkaran
]

, terdiri atas
]

] dan

simpul
]. Graf lingkaran

dan sisi
dan

ditunjukkan pada Gambar 2.2.
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Gambar 2.2 Graf lingkaran
3.

dan

Graf roda
Graf roda

didapatkan dari penambahan sebuah simpul ke graf lingkaran

, untuk

, dan menghubungkan simpul baru ini ke setiap

, oleh sisi baru. Graf roda

,

,

, dan

simpul di

ditunjukkan pada Gambar

2.3.

Gambar 2.3 Graf roda

dan

2.3 Matriks Ketetanggaan
Definisi 2.6 (Rosen, 2007) Misalkan
| |

. Misalkan simpul dari

ketetanggaan
entri ke-

(atau

dari

ketika

ketika

dan

dan

tersusun secara acak yaitu
adalah matriks

. Matriks

nol-satu dimana 1 milik

adalah bertetangga, dan 0 dimiliki oleh entri ke-

tidak bertetangga.

Dengan kata lain, jika matriks ketetanggaan
{

adalah graf sederhana dimana

{

], maka

}

Contoh 2.2 Misalkan terdapat graf roda sebagai berikut:

A

B
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maka dengan menggunakan Persamaan
Semua simpul pada
untuk

dapat dilihat bahwa:

saling bertetangga sehingga semua entri ke-

dan bernilai 0 untuk entri ke-

akan bernilai 0 untuk

dengan

bernilai 1

. Entri-entri pada

karena simpul-simpul yang terkait tidak

saling bertetangga, begitu juga untuk semua entri pada diagonal utama
yang juga bernilai 0 dan selainnya bernilai 1.
Sehingga matriks ketetanggaannya menjadi:
[

]

dan
[

]

2.4 Perkalian Matriks
2.4.1 Perkalian Matriks dengan Skalar
Definisi 2.7 (Anton dan Rorres, 2013) Jika
adalah sebarang skalar, maka hasil perkalian
diperoleh dari perkalian setiap entri dari

adalah sebarang matriks dan
adalah suatu matriks yang

dengan . Matriks

disebut perkalian

skalar dari .

Contoh 2.3 Jika terdapat matriks

[

] dan skalar

maka

[

]

2.4.2 Perkalian Matriks dengan Matriks
Definisi 2.8 (Anton dan Rorres, 2013) Jika
dan

adalah matriks berukuran

berukuran

adalah matriks berukuran

maka hasil kali

adalah matriks

yang entri-entrinya ditentukan sebagai berikut: untuk

menemukan entri-entri pada baris

dan kolom

dari

, keluarkan baris

dari
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matriks

dan kolom

dari matriks

. Kalikan entri-entri dari baris dan kolom

yang bersesuaian secara bersamaan kemudian jumlahkan hasil kalinya.

[

Contoh 2.4 Jika terdapat

] dan

[

]

maka
[

][

]

[

]

2.4.3 Perpangkatan Matriks
Definisi 2.9 (Anton dan Rorres, 2013) Jika
perpangkatan bilangan bulat non-negatif dari
dan
dan jika

adalah matriks persegi, maka

didefinisikan sebagai:

[ faktor]

invertible, maka perpangkatan bilangan bulat negatif dari

didefinisikan sebagai:
[ faktor]

Teorema 2.1 (Anton dan Rorres, 2013) Jika

adalah invertible dan

adalah

bilangan bulat non-negatif, maka
(a)

adalah invertible dan

(b)

adalah invertible dan

(c)

adalah invertible untuk setiap skalar

yang bukan nol dan

Contoh 2.5
Misalkan

dan

*

+ dan

adalah matriks berukuran
*

sebagai berikut:

+

maka
*

+*

+*

+

*

+
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kemudian dengan menggunakan Teorema 2.1 (b) maka
*

+*

+*

+

*

+

2.5 Determinan Matriks
Definisi 2.10 (Marsudi dan Marjono, 2012) Misalkan

adalah matriks bujur
atau | | yang

sangkar. Fungsi determinan dinotasikan dengan

didefinisikan sebagai jumlah dari hasil kali elementer (bertanda) dari entri-entri
sehingga disebut determinan .

*

Definisi 2.11 (Marsudi dan Marjono, 2012) Jika terdapat

+ maka

| |

Contoh 2.6 Dengan menggunakan Persamaan

dan

*

+

maka

Definisi 2.12 (Anton dan Rorres, 2013) Jika
minor dari entri

dinotasikan oleh

dan didefinisikan menjadi determinan

dari sub-matriks yang tetap setelah baris ke
Bilangan

dinotasikan oleh

[

Contoh 2.7 Jika terdapat
maka minor dari entri
|

dan kofaktor dari

|

adalah matriks persegi, maka

dan kolom ke

dihapus dari

dan disebut kofaktor dari entri

.

.

]

adalah
|

|

adalah

II-6

Definisi 2.13 (Anton dan Rorres, 2013) Jika

adalah matriks berukuran

,

maka bilangan yang dihasilkan dari perkalian entri-entri di setiap baris atau kolom
oleh kofaktor yang bersesuaian lalu menjumlahkan hasil perkalian tersebut
dikatakan determinan
kofaktor dari

. Jumlah-jumlah dari keseluruhannya disebut ekspansi

yang dituliskan sebagai berikut:

ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke– :
d
ekspansi kofaktor sepanjang baris ke– :
d

[

Contoh 2.8 Jika terdapat

]

maka ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama sesuai dengan Persamaan
yaitu:
| |

|

|

|

|

|

|

|

|

2.6 Invers Matriks
Definisi 2.14 (Anton dan Rorres, 2013) Jika
dan

adalah kofaktor dari
[

adalah matriks berukuran

, maka matriks
]

disebut matriks kofaktor dari . Transpose dari matriks ini disebut dengan adjoin
dan dinotasikan oleh

.

Definisi 2.15 (Anton dan Rorres, 2013) Jika
matriks

adalah matriks persegi dan jika

yang berukuran sama dapat ditemukan sedemikian sehingga
maka

dikatakan matriks yang dapat dibalik (non-singular) dan

II-7

disebut invers dari

. Jika matriks

tidak dapat ditemukan, maka

dikatakan

singular.

*

Contoh 2.9 Misalkan

+ dan

*

+

maka
*
*

Jadi,

+*
+*

dan

+

*

+

+

*

+

dapat dibalik dan masing-masingnya adalah kebalikan dari yang

lain.

Teorema 2.2 (Anton dan Rorres, 2004) Jika

adalah suatu matriks yang dapat

dibalik maka

|

Contoh 2.10 Misalkan

|

maka dengan menggunakan ekspansi sepanjang baris pertama
|

kofaktor dari

|

|

|

|

|

yaitu
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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|

|

|

|

[

]

untuk menghitung adjoin didapat
([

])

[

[

]

]

Teorema 2.3 (Marsudi dan Marjono 2012) Matriks bujur sangkar

dikatakan

invertible (nonsingular) jika dan hanya jika

Bukti:
Misalkan

sehingga | ||

Maka
|

|

invertible
|

| |. Karena | |

, maka | |

atau

. Jadi terbukti

Misalkan
Dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan maka terdapat matriks
berbentuk eselon baris yang ekivalen baris dengan
eselon baris, maka

adalah

entrinya adalah nol. Karena | |
maka

yang artinya

. Dikarenakan

yang

berbentuk

atau minimal memiliki satu baris dengan semua
maka | |

. Karena diketahui

,

ekivalen baris dengan matriks identitas. Jadi terbukti

invertible.

Teorema 2.4 (Anton dan Rorres, 2013) Jika
dapat dibalik, maka

adalah matriks simetris yang

juga simetris.

Bukti
Asumsikan
sehingga

simetris dan dapat dibalik maka berdasarkan teorema
Jadi terbukti

simetris.
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2.7 Trace Matriks
Definisi 2.16 (Anton dan Rorres, 2013) Jika
dinotasikan dengan
diagonal utama . Trace

matriks persegi, maka trace

yang didefinisikan sebagai jumlah entri-entri pada
tidak terdefinisi jika

bukan matriks persegi.

Contoh 2.11 Jika terdapat
[

]

maka

] dan

Teorema 2.5 (Banerjee dan Roy, 2014) Jika
matriks-matriks kuadrat

dan

] adalah

adalah suatu skalar, maka

a.
b.
c.
d.
Bukti:
a.

Misalkan

[

]

∑

b.

Misalkan

[

([

([

]

dan

]

[

[

],

maka

])

])
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c.

[

Misalkan

],

[

]

( [

])

([

d.

maka

])

[

Misalkan

]

([

] )

([

])

maka

Contoh 2.12 Jika terdapat

dan
[

]

. Buktikan
[

]

.

Dengan menggunakan Teorema 2.5 (b) maka
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([

]

[

([

])

])

2.8 Trace Matriks Ketetanggaan dari Graf Lengkap Berpangkat Bilangan
Bulat Negatif Dua
Nugraha pada tahun 2019 melakukan penelitian untuk mendapatkan bentuk
umum dari trace matriks ketetanggaan graf lengkap berpangkat bilangan bulat
negatif dua. Matriks ketetanggaan dari graf lengkap terdapat pada Persamaan
yang sudah ditemukan oleh Pahade dan Jha pada tahun 2017.
Di dalam penelitiannya Pahade dan Jha juga telah mendapatkan bentuk umum
dari matriks ketetanggaan graf lengkap berpangkat positif dua. Bentuk umum
dinyatakan dalam Teorema 2.6 sebagai berikut:

Teorema 2.6 Bentuk umum

dari matriks ketetanggaan pada Persamaan

yaitu:

,
[

]
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Bukti:
Membuktikan bentuk umum perpangkatan matriks

dengan menggunakan aturan

. Sesuai dengan Persamaan

maka

[

][
⏟
⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟
⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟
[

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟
⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟
⏟

⏟

⏟

⏟
⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

[

]

⏟

⏟
⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟

⏟
⏟

]

]
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[

]

Berdasarkan pembuktian di atas maka Teorema 2.6 terbukti

Selanjutnya ditentukan

dengan aturan

. Tahapan diawali dengan melakukan pendugaan mulai dari

sehingga bentuk umum

didapatkan. Bentuk umum tersebut dibuktikan pada Teorema 2.7 sebagai berikut:

Teorema 2.7 Diberikan matriks ketetanggaan pada Persamaan

[

Teorema ini dibuktikan dengan aturan

sampai

maka

]

.
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Teorema 2.8 Berdasarkan matriks ketetanggaan pada Persamaan
(

maka

)

Bukti:
Berdasarkan Teorema 2.7, maka

(

[

])

[(

Karena (

)

(

) dijumlahkan sebanyak
[(
(

)

maka

(

)]

dapat disederhanakan menjadi:

) ]
)

Berdasarkan pembuktian di atas maka Teorema 2.8 terbukti.
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Contoh 2.13 Jika diberikan

.

[

]

Tentukan

.

Penyelesaian:
Diketahui

dengan menggunakan Teorema 2.6 maka

[

]

dengan menggunakan Teorema 2.7 maka

[

]

dengan menggunakan Teorema 2.8 maka
(

)

(

)

2.9 Aritmatika Modulo
Definisi 2.17 (Mahmudah dan Triyana, 2018) Misalkan
dan

adalah bilangan bulat positif, operasi

memberikan sisa jika
Notasi:

mod

mod

adalah bilangan bulat

(dibaca “ modulo

”)

dibagi dengan m.
sedemikian sehingga

, dengan

.
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Definisi 2.18 (Mahmudah dan Triyana, 2018) Misalkan
bilangan bulat. Jika
modulo

jika

|

suatu bilangan positif, maka

dan

adalah suatu

dikatakan kongruen dengan

dan ditulis

(mod m).
dengan kata lain
dibagi oleh

(mod m) jika

dan

memberikan sisa yang sama bila

.

Contoh 2.14
1. 38 mod

dan 13 mod

, maka dikatakan

(mod 5) dibaca 38

kongruen dengan 13 dalam modulo 5.
2.
3.

(mod 3) artinya 3 habis membagi
(mod 10) artinya 10 habis membagi
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Tugas Akhir ini diselesaikan menggunakan metode studi literatur dengan bantuan
dari buku dan jurnal terkait. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam
penelitian ini yaitu:
1.

Diberikan matriks ketetanggaan dari graf roda

2.

Menentukan perpangkatan empat

3.

Menduga bentuk umum

4.

Membuktikan bentuk umum

5.

Membuktikan

6.

Menentukan perpangkatan negatif

7.

Menduga bentuk umum

8.

Membuktikan

9.

Membuktikan

10. Mengaplikasikan

mulai dari

pada Persamaan (1.2)
sampai

dengan menggunakan aturan

dengan pembuktian langsung
mulai dari

sampai

dengan aturan
dengan menggunakan pembuktian langsung
dan

dengan beberapa contoh terkait

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab IV mengenai trace matriks ketetanggaan
negatif satu dari graf roda dengan matriks ketetanggaan
1. Bentuk umum matriks ketetanggaan

[

diberikan pada Persamaan

berpangkat empat dan
, maka diperoleh:

yaitu:

]

Dalam bentuk lain

{

2. Bentuk umum tr

yaitu:
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3. Bentuk umum matriks ketetanggaan

yaitu:

,

a.

[

]

,

b.

[

]
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4. Bentuk umum

yaitu:

a.

,

dan
b.

,

5.2 Saran
Tugas akhir ini membahas mengenai trace matriks ketetanggaan
berpangkat empat dan negatif satu dari graf roda. Untuk pembaca yang tertarik
dengan pembahasan ini dapat melanjutkan pembahasan dengan graf dan pangkat
yang berbeda.
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