
PENDAHULUAN

Astronomi adalah ilmu yang erat kaitannya dengan ilmu Matematika dan Fisika, 
konsekuensinya untuk menguasai materi olimpiade Astronomi diperlukan dasar yang 
kuat  dari  ilmu-ilmu  tersebut.  Pengetahuan  Astronomi  umum  dan  kemampuan 
berbahasa Inggris (beberapa soal akan diberikan dalam bahasa Inggris) akan membantu 
anda,  namun  yang  lebih  utama  adalah  kemampuan  Matematika,  Fisika,  serta 
kemampuan analisis anda. 

Untuk mempelajari materi astronomi dalam diktat ini, akan lebih mudah bagi 
anda apabila telah menguasai materi-materi dibawah ini, 

Matematika : 
- Trigonometri dasar (dalam derajat dan radian)
- Logaritma 
- Lingkaran & persamaan lingkaran
- Dimensi dua dan tiga
- Grafik Y-X, Grafik Log Y-X, Grafik Y-Log X, Grafik Log Y – Log X

Fisika :
- Mekanika Dasar
- Gerak Parabola dan jatuh bebas.
- Gerak Melingkar
- Persamaan Energi
-     Momentum dan tumbukan.

Diktat ini hanya memberikan materi astronomi yang bukan bersifat pengetahuan 
umum  atau  hapalan.  Materi  pengetahuan  umum  kami  asumsikan  dapat  anda  cari 
sendiri dari literatur atau internet, meskipun nantinya dalam olimpiade anda tidak akan 
banyak  menemukan  pertanyaan  yang  bersifat  murni  hapalan  (biasanya  dibutuhkan 
analisa dan pemahaman konsep astronomi) apalagi untuk tingkat propinsi keatas.

Untuk mempersiapkan diri menghadapi olimpiade tingkat kota (OAKK) anda 
disarankan  untuk  memperdalam  pengetahuan  umum  astronomi,  serta  memperkuat 
dasar matematika dan fisika anda minimal setingkat materi kelas 3 SMU, sebab materi 
ujian juga mencakup pelajaran tersebut. Namun fisika dan matematika tidak lagi masuk 
materi ujian untuk tingkat propinsi,  sehingga anda sudah dapat berkonsentrasi pada 
materi astronomi saja terutama bab-bab awal dari diktat ini. Sedangkan untuk tingkat 
nasional,  selain  harus  sudah  menguasai  diktat  ini  (dan  mungkin  membaca  bacaan 
Astronomi tingkat lanJut),  anda harus pula mempersiapkan diri  untuk ujian praktek 
yang meliputi observasi, simulasi observasi, dan pengolahan data. Nilai uJian praktek 
dalam Astronomi cukup besar dan sangat berpengaruh dalam perolehan nilai.
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1. FENOMENA GEOSENTRIK

Bab ini  disebut  fenomena geosentrik,  sebab kita  menggunakan asumsi  bumi 
diam dan benda-benda langit lain mengitarinya.

Benda-benda  langit  terletak  pada  jarak  yang  berbeda-beda.  Namun  untuk 
memudahkan pemetaan posisi bintang bagi pengamat di Bumi, semuanya diasumsikan 
berada  pada  jarak  yang  sama  jauhnya,  seolah-olah  ditempatkan  pada  suatu  bola 
khayalan mahabesar yang menyelubungi bumi, yang disebut  bola langit. Dalam bola 
langit kita memperhitungkan arah dari suatu bintang tanpa mempedulikan jaraknya.

1.1 BOLA LANGIT
Bola langit memiliki bagian-bagian yang penting, yaitu  ekuator langit, Kutub Langit 
Utara (KLU), Kutub Langit Selatan (KLS), dimana masing-masing adalah perpanjangan 
dari saudaranya di bola Bumi.

Bagian lain yang penting ialah  ekliptika  (Bidang edar tahunan matahari)  ,  dan  titik 
aries dan titik libra(perpotongan ekuator langit-ekliptika).
Bagi pengamat di bumi (yang diam), bola langit tampak berputar (lihat tanda panah) 
dengan arah  timur ke barat  atau dilihat  dari  arah Utara  searah jarum jam,  dengan 
periode 23 jam 56 menit. Akibat dari putaran bola langit, semua bintang akan nampak 
bergerak  mengikuti  lintasan  harian  bintang.  Sementara  matahari  akan  mengikuti 
lintasan harian matahari.  Perlu diingat bahwa selama bola langit berputar, matahari 
pun  bergerak  mengikuti  lintasan  tahunan,  sehingga  membutuhkan  1  derajat  atau  4 
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menit tambahan untuk memenuhi satu putaran lintasan hariannya, sehingga periode 1 
hari matahari ialah 24 Jam.
Bola langit  akan berbeda-beda penampakannya tergantung pada posisi  pengamat  di 
permukaan bumi. 

Di ekuator (lintang 0  0  )  :
Pada pengamat yang berada di  ekuator,  Ekuator 
langit  akan  nampak  tegak  lurus  horizon,  dan 
kutub  langit  utara  akan  berimpit  dengan  arah 
utara.  Lintasan  harian  bintang  akan  tegak  lurus 
horizon. 

Di lintang utara (0  0  < lintang <90  0  )  :
Pada pengamat di lintang utara. Kutub langit 
utara  akan  tampak  naik  dari  arah  Utara 
sebesar lintang pengamat tersebut. Misalnya 
untuk pengamat  di  lintang 300 Utara,  maka 
KLU akan naik 300 dari  titik Utara.  Ekuator 
langit  akan  membentuk  sudut  900 terhadap 
arah KLU, dan lintasan harian bintang akan 
sejajar dengan ekuator langit.

Di 
Kutub Utara (lintang 90  0  )  :
Pengamat di kutub Utara akan melihat KLU tepat 
di atas kepala (zenith), dan ekuator langit tepat 
berimpit dengan horizon. Maka, ia dapat melihat 
semua  bintang  yang  berada  di  Utara  ekuator 
langit  (deklinasi  positif)  tidak  akan  pernah 
tenggelam  (sirkumpolar),  dan  lintasan  harian 
bintang akan sejajar horizon.

1.2 BINTANG & RASI BINTANG
Titik-titik yang berkelap-kelip di langit yang disebut bintang sebenarnya masing-

masing adalah sebuah benda serupa Matahari kita. Karena jaraknya yang sangat jauh 
cahayanya tampak sangat redup dibandingkan dengan cahaya Matahari kita. Bahkan 
pada  zaman  dahulu  orang  membedakan  antara  Matahari  dengan  bintang.  Padahal 
sesungguhnya matahari bukan suatu bintang yang spesial.  
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Menurut imajinasi manusia, bintang-bintang di langit nampak membentuk pola-
pola yang menggambarkan bentuk khusus. Oleh karena itu bintang-bintang yang dekat 
arah datang cahayanya dikelompokan dan dinamai berdasarkan figur yang terbentuk 
olehnya (rasi bintang), yang kebanyakan berdasarkan mitos dan legenda setempat.

Namun,  akibatnya  penamaan  menjadi  berbeda-beda 
bergantung  pada  tempat.  Misalnya  rasi  disamping 
dikenal sebagai rasi Scorpio (kalajengking) oleh bangsa 
Yunani,  namun oleh orang Jawa disebut  rasi  Kelapa 
Doyong,  karena  dinilai  mirip  pohon  kelapa  yang 
miring.

Di zaman modern ini,  rasi  bintang digunakan bukan hanya untuk menamai bentuk, 
namun juga untuk membagi daerah. Seluruh bola langit dibagi ke dalam 88 daerah rasi 
bintang, yang dinamakan berdasarkan tata penamaan orang Yunani.

Tiga belas diantara rasi-rasi bintang itu dilintasi oleh matahari sepanjang tahun, dan 12 
diantaranya dinamakan rasi  zodiak.  Seseorang dikatakan memiliki rasi Aries bila saat 
dia lahir matahari berada di rasi tersebut. Satu rasi lagi Ophiucus (sang pemegang ular) 
tidak diikutsertakan dalam zodiak namun letaknya berada diantara rasi  scorpio dan 
Sagittarius.

Bintang paling terang dalam satu rasi dinamakan bintang Alpha (misal Alpha cygnii 
adalah  bintang  paling  terang  dari  rasi  cygnus),  kedua  Beta,  ketiga  Gamma,  dan 
seterusnya menurut abjad Yunani.

Bintang-bintang  dalam  satu  rasi  tidak  harus 
dekat  dalam  kenyataannya,  namun  hanya 
tampak dekat dilihat dari bumi. Sebagai contoh 
bintang Alpha Centauri yang merupakan bintang 
terdekat  dengan  matahari,  berjarak  4,26  tahun 
cahaya,  sementara  Beta  Centauri  berjarak  360 
tahun  cahaya,  namun  keduanya  nampak 
bersebelahan dilihat dari bumi.
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Berikut adalah daftar beberapa rasi, dan kapan dia bisa dilihat di meridian pengamat 
(lingkaran besar yang melalui KLU, Zenith, dan KLS) saat tengah malam waktu lokal. 

Rasi Bintang terang / hal menarik Waktu
Andromeda Alpheratz  (α),  terdapat  galaksi  Andromeda,  ikut 

membentuk segiempat Pegasus 
Oktober

Aquila Altair  (α),  (Altair-Deneb-Vega  membentuk  Summer 
Triangle)

Juli

Auriga Capella (α) Desember
Bootes Arcturus(α)adalah bintang terterang diUtara ekuator langit April
Canis Major Sirius (α) adalah bintang paling terang di seluruh langit Desember
Canis Minor Procyon (α) Desember
Carina Canopus (α)  Desember
Cassiopeia Berbentuk seperti hurup M atau W September
Centaurus Rigil Kent (α), Agena/Hadar (β). Maret
Crux Acrux  (α),  Mimosa  (β),  dikenal  sebagai  rasi  salib 

selatan/layang-layang, sebagai penunjuk arah selatan.
Maret

Cygnus Deneb (α) Agustus
Eridanus Achernar (α) September
Gemini Castor  (α),  Pollux (β),  (kenyataannya Pollux lebih terang 

dari Castor), merupakan rasi zodiak paling utara.
Desember

Leo Regulus (α), Denebola (β) Februari
Lyra Vega (α) Juni
Orion Betelgeuse (α), Rigel (β),  3 bintang sabuk Orion (Alnitak, 

Alnilam, Mintaka), dikenal sebagai rasi Waluku/bajak
November

Oktans Rasi yang ada tepat di arah Kutub Langit Selatan -
Pisces Rasi tempat dimana titik Aries berada sekarang September
Sagittarius Tidak  ada  bintang  yang  menonjol,  namun  membentuk 

figure  mirip  poci  (teapot),  titik  winter  solstice  (titik 
Capricorn) berada di sini sekarang.

Juni

Scorpio Antares (α), merupakan rasi zodiak paling selatan. Mei
Taurus Aldebaran (α), ciri : huruf V taurus, terdapat gugus bintang 

Pleiades  yang  terkenal  sebagai  ekor  dari  banteng,  titik 
summer solstice (titik cancer) berada di sini sekarang.

November

Ursa Major Dubhe(α),Merak(β),dikenal  sebagai  rasi  biduk/gayung 
sebagai penunjuk arah utara.

Maret

Ursa Minor Polaris (α), bintang yang berada di arah Kutub langit Utara - 
Virgo Spica (α), titik dimana titik libra berada sekarang. Maret
15 bintang paling terang di langit dan magnitudo tampak (skala keterangan) masing-
masing ialah:
1.Sirius (-1,46) 5. Vega (0,03) 9. Achernar (0,46) 13. Aldebaran(0,85)
2.Canopus (-0,72)    6. Capella (0,08) 10. Betelgeuse(0,50)    14. Acrux (0,87)
3.Rigil Kent (-0,27)  7. Rigel (0,12) 11. Agena (0,60) 15. Antares (0,96)
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4. Arcturus (-0,04) 8. Procyon (0,34) 12. Altair (0,77)

1.3  MATAHARI
Ketika siang hari tiba, langit yang penuh bintang akan tertutupi oleh cahaya Matahari 
yang mendominasi langit.  Sebenarnya langit berwarna biru karena adanya fenomena 
penyebaran cahaya matahari (scattering) oleh atmosfer Bumi, dimana cahaya dengan 
panjang gelombang terpendek (biru) akan paling efisien disebarkan.

Di  bola  langit,  Matahari  memiliki  lintasan  tahunan  yaitu  bidang  ekliptika.  Dimana 
Matahari akan menempuh lintasan tersebut dengan periode satu Tahun. Apabila kita 
mengambil acuan bintang tertentu, periode tersebut bernilai 365,25636 hari atau 1 tahun 
sideris.  Namun  apabila  kita  mengambil  acuan  titik  Aries,  periode  tersebut  bernilai 
365,2422  hari  atau  1 tahun tropis. Mengapa terdapat  perbedaan dalam dua periode 
tersebut ?

Akibat lintasan ekliptika yang berinklinasi terhadap ekuator, deklinasi Matahari (jarak 
sudut Matahari terhadap ekuator langit) akan berubah-ubah dari +23,5 0 hingga –23,50. 
Deklinasi Matahari juga berhubungan dengan panjang siang, perubahan musim, dan 
titik  terbit  Matahari  di  suatu  tempat  (problem  yang  sering  keluar  ialah  mengenai 
panjang bayangan tongkat di suatu tempat, prinsip dasar yang harus anda ingat ialah 
panjang bayangan tongkat akan nol pada pukul 12 waktu local hanya saat deklinasi 
matahari = lintang pengamat) . 

Dari gambar diatas, keadaan yang tercapai bila Matahari berada pada titik-titik tersebut 
ialah,

KEADAAN  A  (Titik  Aries,  deklinasi  00,  bujur  ekliptika  00)  dicapai  saat  21  Maret. 
Disebut titik  Vernal equinox (equinox = sama), karena  panjang siang sama di semua 
tempat di muka bumi yaitu 12 jam. Titik ini adalah titik awal musim Semi bagi lintang 
sedang Utara. Matahari akan terbit tepat di titik timur dan tenggelam tepat di titik barat 
di semua tempat di Bumi.
KEADAAN B  (Titik Cancer, deklinasi +23,50, bujur ekliptika 900 ) dicapai saat 22 Juni. 
Disebut titik  Summer solstice (sol stice =  berhentinya matahari), karena pada saat ini 
Matahari berhenti menambah deklinasinya ke Utara dan mulai berbalik ke Selatan. Saat 

8

A

B

C

D

Ekliptika 

Ekuator langit

23,50



itu, tercapai lama siang terpanjang (lebih dari 12 jam) bagi belahan bumi Utara, dan 
lama siang terpendek bagi  belahan Bumi selatan.  Titik  ini  adalah  titik awal  musim 
Panas bagi lintang sedang Utara. Matahari akan terbit  di  titik terbit  paling jauh ke 
Utara dari titik Timur, dan akan terbenam di titik terbenam paling jauh ke Utara dari 
titik Barat. Apabila dilihat dari Ekuator, Matahari akan terbit 23,50 ke Utara dari Titik 
Timur, dan terbenam 23,50 di Utara titik Barat.

KEADAAN C (Titik Libra)dicapai saat 23 September. Disebut titik Autumnal Equinox. 
Panjang siang sama untuk semua bagian Bumi. Titik ini adalah titik awal musim gugur 
bagi lintang sedang Utara. Matahari akan terbit di titik Timur di semua bagian Bumi.

KEADAAN D (Titik  Capricornus) dicapai tanggal  22 Desember.  Disebut titik  Winter 
solstice. Lama siang terpendek bagi belahan bumi Utara. Merupakan titik awal musim 
dingin bagi lintang sedang Utara. Matahari akan terbit di  titik terbit paling jauh ke 
selatan dari titik Timur.

Sebelum terbenam atau sesudah terbit Matahari tidak berbentuk bulat sempurna (saat 
jauh dari horizon diameter sudut matahari sekitar 0,50)  namun akan berbentuk agak 
benjol.  Ini  disebabkan karena efek  refraksi atmosfer  yang menyebabkan kedudukan 
benda langit nampak lebih tinggi dari sebenarnya, dan efek ini berdampak paling kuat 
bagi benda langit di dekat horizon, sehingga bagian piringan matahari yang lebih dekat 
ke horizon akan naik. 

1.4  PLANET
Para astronom sejak zaman dahulu telah menyadari bahwa tidak semua benda melekat 
di  bola  langit.  Ada  beberapa  objek  yang  tidak  tunduk  pada  gerakan  bola  langit, 
misalnya matahari. Selain itu termasuk planet-planet yang artinya pengembara, sebab 
planet tampak bergerak terhadap latar belakang bintang-bintang. 

Di  langit,  planet-planet  dapat  dibedakan dari  bintang,  karena cahayanya yang tidak 
berkelap-kelip. Hal tersebut disebabkan oleh dekatnya jarak planet dengan bumi. Selain 
itu,  diameter  sudut  planet  akan jauh lebih besar  dari  diameter  sudut  bintang (yang 
berupa benda titik) dan dari teleskop akan tampak seperti piringan.
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Planet-planet tidak akan ditemui terlalu jauh dari  ekliptika bumi sebab bidang orbit 
semua planet  hanya  membentuk sudut  kecil  terhadap ekliptika.  Maka  planet-planet 
bisasanya ditemui berada pada rasi zodiak.

Planet-planet yang dapat dilihat oleh mata telanjang hanya Merkurius, Venus,  Mars, 
Jupiter,  dan  Saturnus.  Astronom  terlatih  dan  beberapa  orang  dengan  kemempuan 
khusus  dapat  melihat  planet  Uranus,  yang  sangat  redup  dan  berada  pada  batas 
penglihatan manusia normal.

Planet-planet juga memiliki fase (seperti layaknya bulan) yang tergantung pada posisi 
matahari, planet, dan bumi. Akibatnya terang (magnitudo) semu akan berubah-ubah. 
Sudut  pisah  antara  suatu  planet  dengan  matahari  dilihat  dari  bumi  disebut  sudut 
elongasi. 

Diamati dari Bumi dari hari ke hari, planet akan terlihat bergerak dengan latar belakang 
bintang-bintang, dengan arah barat ke timur (berlawanan arah bola langit). Gerakan ini 
disebut  gerak direct dan menggambarkan  arah yang benar dari arah revolusi planet 
inferior mengitari Matahari.  Namun ada kalanya planet tampak bergerak dari timur ke 
barat dan disebut gerak retrograd.

Gambar disamping menunjukkan konfigurasi 
planet inferior. Gerak retrograd terjadi ketika 
planet  melintas diantara Bumi dan Matahari 
(saat  bergerak  dari  B  ke  F).  Namun  karena 
kebanyakan  planet  inferior  hanya  dapat 
diamati saat senja/fajar maka gerak retrograd 
ini tidak teramati.

Posisi Planet inferior :
C – Elongasi Timur Maksimum (ETM)- senja
D – Konjungsi Inferior
E – Elongasi Barat Maksimum (EBM)- fajar
A – Konjungsi Superior

Perlu diingat bahwa keadaan C dan E terjadi 
saat sudut Matahari-planet inferior-Bumi 900.

Sekarang perhatikan kembali gambar diatas, dan sekarang tukar Bumi menjadi yang di 
orbit dalam, sehingga gambar di atas menunjukkan konfigurasi planet superior.
Posisi Planet superior, saat Bumi di posisi..
A – Konjungsi ( Elongasi 0 )
C – Kuadratur Barat ( Elongasi 900) 
D – Oposisi (Elongasi 1800 –maks-)
E – Kuadratur Timur ( Elongasi 900) 
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Gerak  retrograd  bagi  planet  superior  terjadi  karena 
semakin  dekat  suatu  planet  ke  Matahari,  semakin 
cepat  kecepatan  orbitnya,  maka  akan  ada  periode 
ketika  Bumi  melintas  diantara  planet  superior  dan 
Matahari, planet akan “tersusul” oleh bumi, sehingga 
tampak  bergerak  mundur,  seperti  diilustrasikan 
gambar  disamping.  Gerak  retrograd  selalu  terjadi 
beberapa waktu sebelum dan sesudah planet superior 
mencapai fase oposisi.

Seandainya kita mengetahui waktu antara satu oposisi 
ke oposisi berikutnya atau satu fase ke fase yang sama 

lagi  (Periode Sinodis) yang dapat diamati  dengan mudah dari bumi,  dapatkah anda 
menghitung  periode  revolusi  planet  tersebut  terhadap  matahari  ?  (Perhitungan  ini 
dipakai Astronom purba untuk menghitung secara kasar periode revolusi suatu planet, 
dan nantinya berujung pada jarak planet ke Matahari)

a. Merkurius
Merkurius sangat sulit untuk dilihat, karena sebagai planet inferior dan terdekat dengan 
Matahari, sudut elongasi Venus tidak pernah lebih besar dari 280. Saat terbaik melihat 
Merkurius  adalah  sekitar  40  menit  sebelum  Matahari  terbit  atau  setelah  Matahari 
terbenam.  Merkurius  akan  tampak  seperti  bintang  yang  sangat  terang  (magnitudo 
tampak saat elongasi maksimal, bervariasi sekitar –0,2), terletak  6 – 18 derajat diatas 
horizon di daerah yang terpendarkan oleh cahaya matahari yang tersembunyi. 

Merkurius akan mencapai elongasi maksimum timur (tampak senja) berikutnya tanggal 
2 Juni 2007, 28 September 2007. Dan akan mencapai elongasi maksimum barat (tampak 
pagi) berikutnya tanggal 22 Maret 2007, 21 Juli 2007, 9 November 2007. Dari satu  ETM 
ke ETM berikutnya dibutuhkan waktu sekitar  4  bulan (periode sinodis  115,88  hari). 
Sementara dari ETM ke EBM hanya butuh 45 hari, sementara dari EBM ke ETM butuh 
sekitar 75 hari. 

b. Venus
Venus  adalah  benda  paling  terang  ketiga  di  langit  dengan  magnitudo  tampak  saat 
elongasi bervariasi disekitar –4,2 (sekitar 15 kali lebih terang dari Sirius). Seperti halnya 
Merkurius, Venus tidak akan jauh dari Matahari. Saat elongasi maksimum (sekitar 460), 
untuk mata telanjang Venus akan tampak seperti bintang, namun dengan binokular / 
teleskop akan terlihat seperti sabit.

Venus akan mencapai ETM (saat senja) berikutnya tanggal 10 Juni 2007 dan 14 Januari 
2009. Mencapai EBM (saat fajar) berikutnya tanggal 29 Oktober 2007, dan 9 Juni 2009. 
Periode Sinodis planet Venus sekitar 19 Bulan (583,92 hari). Dari ETM ke EBM butuh 20 
minggu dan dari EBM ke ETM butuh 63 minggu.
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c.Mars
Seperti  halnya semua planet  superior,  1-2  bulan  setelah  fase  konjungsi,  planet  akan 
tampak mulai pagi hari di sebelah timur, setiap harinya lalu Planet akan terbit lebih 
awal. Saat kuadratur barat,  planet akan terbit  tengah malam dan mencapai meridian 
saat  fajar.  Ketika  fase  oposisi  dimana  planet  akan  mencapai  kecerlangan  maksimal, 
(untuk Mars  dengan magnitudo sekitar  –1  sampai  –2.8),  dia  akan terbit  sekitar  saat 
matahari terbenam (senja), melintas meridian saat tengah malam, dan tenggelam saat 
fajar.  Mars  akan  terlihat  seperti  bintang  berwarna  merah  yang  sangat  terang  dan 
sepintas  mirip  dengan bintang  Antares,  yang  dinamakan dengan nama dari  lawan-
lawan dewa perang Yunani/Romawi (Mars = Ares) yaitu Antares atau anti-Ares.

Dari  satu  oposisi  ke  oposisi  berikutnya  membutuhkan  sekitar  780  hari,  dan  gerak 
retrograd akan dimulai sekitar lima minggu sebelum setiap oposisi dan berlangsung 10 
minggu, mencakup jarak 150 di langit. Oposisi Mars berikutnya akan terjadi tanggal 24 
Desember 2007, dan 29 Januari 2010.

d. Jupiter
Jupiter akan nampak oleh mata telanjang saat oposisi dengan magnitudo sekitar –2,5; 
akan  lebih  terang  dari  bintang  manapun.  Dengan  teleskop  kecil,  kita  bahkan  bisa 
melihat  satelit-satelit  Jupiter  yang  terbesar  (Bulan  Galilean)  bergerak  mengitarinya. 
Oposisi Jupiter akan berlangsung sekitar satu bulan lebih lambat setiap tahun, dengan 
setiap  oposisi  akan  berlangsung  sekitar  30  0  lebih  timur  dari  sebelumnya.  Gerak 
Retrograd  akan  berlangsung  selama  8  minggu  sebelum  dan  sesudah  oposisi,  dan 
mencakup jarak 100. oposisi Jupiter berikutnya ialah tanggal 5 Juni 2007 dan 9 Juli 2008.

e. Saturnus
Magnitudo semu dari Saturnus saat oposisi akan sekitar 0,7; tidak terlalu terang dan 
akan tampak seperti bintang biasa namun kita dapat membedakannya dengan mudah. 
Dengan teleskop kita dapat  mengamati  cincin Saturnus yang anggun, dan cincin ini 
akan berbeda-beda penampakannya dari  bumi tergantung posisi  Bumi-Saturnus saat 
itu. Saturnus akan kembali ke oposisi dua minggu lebih lambat setiap tahun, dengan 
setiap oposisi  berlangsung kurang lebih 130 lebih ke timur dari  oposisi  sebelumnya. 
Gerak retrograd akan berlangsung 10  minggu sebelum oposisi, berlangsung selama 20 
minggu dan mencakup 70 di langit.  Oposisi  berikutnya akan berlangsung tanggal 24 
Februari 2008 dan 8 Maret 2009.

f. Uranus & Neptunus
Bagi  pengamat  biasa,  Uranus tidak  akan terlihat  lewat  mata  telanjang.  Namun bagi 
pengamat yang berpengalaman akan dapat mengamati Uranus saat cuaca bagus dan di 
tempat  sangat  terpencil  dari  lampu kota.  Uranus  akan terlihat  seperti  bintang yang 
sangat  redup  sehingga  sulit  dibedakan,  sehingga  lebih  mudah  dengan  bantuan 
binokuler dan peta bintang yang akurat, sebab magnitudonya saat oposisi hanya sekitar 
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+5,5 yang sangat dekat dengan batas penglihatan manusia. Maka tidak heran Uranus 
adalah planet  pertama yang memiliki  “penemu”,  yaitu oleh William Herschel  tahun 
1781. Herschel adalah orang pertama yang menyatakan cahaya redup Uranus sebagai 
cahaya sebuah Planet. 

Neptunus akan memiliki magnitudo 7,9 dan jauh dibawah batas penglihatan manusia, 
sehingga hanya dapat diamati melalui teleskop.

1.5 PERIODE SINODIS PLANET
Astronom  purba  mengetahui  periode  orbit  planet  mengelingi  matahari  dengan 
mengamati periode dari satu oposisi planet ke oposisi berikutnya. Bagaimana metoda 
perhitungan mereka ? 

Perhatikan gambar diatas yang menunjukan orbit 2 planet A dan B yang dilihat dari 
kutubnya dan diasumsikan orbitnya berbentuk lingkaran. Menurut pengamat di planet 
A, oposisi planet B terjadi pada posisi 1. Setelah oposisi, kedua planet akan bergerak 
dengan  kecepatan  sudut  masing-masing,  dimana  planet  A  akan  bergerak  dengan 

kecepatan sudut  
TsidAA

360=ω  , yaitu 360 derajat dibagi dengan periode sideris/orbit A.

Lalu, Kecepatan sudut planet B 
TsidBB

360=ω . 

Karena periode orbit kedua planet berbeda, maka kecepatan sudut kedua planet pun 
berbeda,  sehingga  akan  membuat  perbedaan  sudut  setiap  satuan  waktu.  Karena 
kecepatan sudut planet A lebih besar, maka perbedaan sudut per satuan waktu kedua 
planet ialah

TsidBTsidABA

 360360 −=−ωω
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Oposisi berikutnya (keadaan 3) akan tercapai apabila perbedaan sudut mencapai 3600, 
sehingga  akan  satu  garis  kembali.  Dimana  waktu  yang  diperlukan  disebut  periode 

sinodis, atau 
BA

T
ωω −

=
360sin ,       

Dengan menggabungkan dua persamaan di atas didapat persamaan

TsidBTsidAT
11

sin
1 −=      (1.1)

Persamaan diatas berlaku bagi semua planet atau benda lain yang mengelilingi matahari 
dengan orbit mendekati lingkaran. Bila pengamat berada di bumi dan mengamati planet 
Mars, maka bumi menjadi planet A dan Mars menjadi planet B. Keadaan harus ditukar 
dalam kasus pengamat di bumi mengamati planet Venus.

Contoh soal :
Seorang  pengamat  mengamati  bahwa  dari  satu  oposisi  ke  oposisi  berikutnya  Mars 
membutuhkan waktu 2,14 tahun bumi. Berapakah periode revolusi Mars ?
Jawab :
Periode orbit bumi = 1 tahun
Periode sinodis Mars = 2,14 tahun.

Maka, 
TsidMarsTsidBumiT

11
sin
1 −=

Atau
sin
111
TTsidBumiTsidMars

−=

14,2
1

1
11 −=

TsidMars = 0,5327

Maka Tsid Mars = 1,88 tahun  

1.6 BULAN
Bulan  adalah  satelit  alami  Bumi  satu-satunya.  Dan  Bulan 
memiliki  periode  revolusi  yang  sama  dengan  periode  rotasi 
sebesar 27,32  hari,  akibatnya Bulan akan selalu menampakan 
bagian  yang  (nyaris)  sama  kepada  bumi.  Periode  Revolusi 
diukur  dengan acuan posisi  Bulan terhadap bintang tertentu. 
Orbit bulan memiliki kemiringan sekitar 50 terhadap ekliptika, 
sehingga akan nampak memiliki kemiringan 18,50 hingga 28,50 

terhadap  ekuator  langit.  Setiap  hari,  bulan  terbit  terlambat 
sekitar 48-56 menit.

Akibat konfigurasi Bulan-Bumi-Matahari yang berubah-ubah, bulan tampak memiliki 
fase-fase. Namun waktu yang dibutuhkan dari satu purnama ke purnama berikutnya 
tidak sama dengan periode revolusinya,  yaitu sekitar 29,53 hari  dan disebut periode 
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sinodis. Bagaimana kita membedakan fase  awal (waxing) dengan fase akhir (waning) ? 
Pertama waktu terbit bulan akan berbeda-beda sesuai fasenya. Kedua, jika bagian barat 
dari  Bulan yang tersinari  matahari,  maka ia sedang berada dalam fase awal,  seperti 
gambar sabit awal diatas.

Mengapa bulan membutuhkan waktu lebih lama dari kuartir awal ke kuartir akhir 
dibanding dari kuartir akhir ke kuartir awal ?

1.7 GERHANA, TRANSIT, DAN OKULTASI
Inklinasi orbit bulan terhadap ekliptika membuat tidak setiap konjungsi/oposisi terjadi 
gerhana. Gerhana hanya akan terjadi  apabila bulan,bumi,  dan matahari  berada pada 
satu garis DAN satu bidang. Keadaan itu hanya akan terjadi bila saat konjungsi/oposisi 
bulan berada pada titik simpul bidang orbit bulan dan ekliptika (analogi titik simpul 
ialah  serupa  dengan  titik  aries  dan  libra  untuk  bidang  ekuator  dengan  ekliptika). 
Gerhana total hanya akan terjadi apabila saat terjadi gerhana, Bumi/Bulan memasuki 
Umbra.  Gerhana  Matahari  cincin  terjadi  apabila 
hanya  perpanjangan  kerucut  Umbra  (antumbra) 
yang  sampai  ke  bumi.  Saat  gerhana  bulan,  bulan 
tidak  akan gelap total,  melainkan agak kemerahan 
karena  adanya  refraksi  cahaya  matahari  oleh 
atmosfer bumi, yang jatuh di permukaan bulan.

Besar  kerucut  Umbra akan maksimal  apabila  jarak 
benda penghalang dengan pengamat minimal,  dan 
jarak sumber cahaya maksimal.

Diameter  benda  penghalang  juga  berpengaruh, 
misalnya besar kerucut umbra bumi jauh lebih besar 
dari besar kerucut umbra bulan.

Bagian piringan matahari sebelah mana (barat atau timur) yang akan tertutup Bulan 
duluan ketika gerhana matahari Total ?

Saat  Venus  /  Merkurius  berada  pada  Konjungsi  Inferior,  ada  kemungkinan  terjadi 
transit, Yaitu lewatnya planet di depan matahari, layaknya gerhana, namun diameter 
sudut benda penghalang jauh lebih kecil dari benda yang dihalangi. Transit tidak terjadi 
di  setiap  kunjungsi  Inferior  karena  orbit  Venus  memiliki  inklinasi  3,40 terhadap 
ekliptika.  Apabila  diameter  benda  penghalang  jauh  lebih  besar  dari  benda  yang 
dihalangi, disebut okultasi, misalnya bulan lewat didepan planet Saturnus.
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1.8    PRESESI & NUTASI
Saat  ini,  sumbu  rotasi  Bumi  memiliki  kemiringan 
23,50 terhadap  ekliptika,  dan  arah  sumbu  Rotasi 
(hampir)  ke  arah  bintang  polaris.  Namun  ternyata 
dari  catatan  peradaban  dulu,  arah  sumbu  rotasi 
bukan ke arah polaris, tapi ke arah Thuban (α Draco). 
Ternyata  fenomena  yang  menyebabkannya  ialah 
presesi  sumbu  Bumi.  Yaitu  peristiwa  berubahnya 
arah  kemiringan  sumbu  rotasi  bumi  (dengan 
mempertahankan besar kemiringan) , dengan periode 
sekitar 26.000 tahun. Pada gambar di samping, garis 
tebal  menunjukan kemiringan sumbu bumi saat  ini 
(mengarah  ke  titik  P),  dan  garis  putus-putus 
menunjukkan  kemiringan  bumi  13.000  tahun 
mendatang  (arah  titik  P’).  Akibat  presesi,  bintang 
terang  (yang  terdekat  dengan)  kutub  Utara  Langit 

berubah-ubah diantaranya 
Thuban-Polaris-Er  Rai  (γ Cepheus)-Alderamin  (α Cepheus)-Vega  (α Lyra).Penyebab 
presesi ialah pengaruh gravitasi Bulan dan matahari terhadap bentuk bumi yang tidak 
bulat  sempurna.  Seperti  gasing  yang berputar  mengalami  gangguan.  Selain  bintang 
kutub, Presesi menyebabkan titik Aries bergerak, dahulu ada di rasi Aries, dan sekarang 
berada di rasi Pisces. Begitu pula titik Libra, yang sekarang ada di rasi Virgo saat ini. 
Presesi juga menyebabkan asensio rekta dan deklinasi bintang berubah.

Dalam presesi, ternyata sumbu rotasi tidak bergerak mulus dan agak “bergoyang” yang 
disebut Nutasi. Nutasi menyebabkan sumbu rotasi bergoyang dari lintasan presesinya 
dengan amplitudo sekitar 9 detik busur.

1.9  OBJEK LANGIT LAINNYA
a. Galaksi, Nebula, Kluster Bola

Apabila kita mengamati langit di tempat yang jauh dari polusi cahaya kota, dan 
di malam tanpa Bulan, maka kita akan mendapati di langit terdapat kabut putih tipis 
yang membentang luas seperti sungai di angkasa, namun bentuknya tidak berubah, dan 
tampak  bergerak  mengikuti  bola  langit.  Sebenarnya  itu  adalah  bagian  galaksi  bima 
sakti (milky way) galaksi dimana matahari berada. Terlihat seperti kabut karena terlalu 
jauhnya bintang-bintang tersebut sehingga mata kita tidak bisa membedakan satu sama 
lain, dan hanya menangkap energi cahaya redup gabungannya.

Arah pusat galaksi bima sakti kira-kira sekitar arah rasi  Sagittarius,  dan arah 
berlawanan arah pusat galaksi ialah arah rasi Auriga. Sehingga kita bisa melihat kabut 
putih tersebut sangat pekat di daerah dekat Sagittarius.Galaksi diluar Bima Sakti karena 
jaraknya yang sangat jauh tidak akan tampak oleh mata telanjang kecuali 4 galaksi : 
Awan Magellan besar  di  rasi  Dorado,  Awan Magellan  kecil  di  rasi  Tucana,  Galaksi 
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Andromeda(M31)  di  rasi  Andromeda,  dan  galaksi  Triangulum  (M33)  di  rasi 
Triangulum.

Galaksi, Nebula, dan Globular Cluster didaftar oleh Astronom Perancis Charles 
Messier dalam katalog yang dinamakan atas namanya. Benda-benda itu diberi  kode 
M1, M2, M3 dan seterusnya hingga M110. Hingga kini penamaan Messier masih dipakai 
meskipun  perkembangan  teleskop  menunjukkan  ada  lebih  dari  110  benda-benda 
tersebut. Dalam keperluan pendataan objek redup langit modern dibuat katalog baru 
misalnya NGC, HIP, TYC, dan lain lain.

b. Komet
Komet atau bintang berekor ialah anggota tata surya yang dari  bumi terlihat 

gerakannya sangat tidak tunduk terhadap gerakan bola langit, dan terlihat hanya saat 
tertentu  lalu  menghilang.  Masyarakat  zaman  dahulu  belum  bisa  memprediksi  dan 
menghitung gerakan dan posisi komet, ketidaktahuan tersebut menimbulkan ketakutan 
pada  masyarakat  zaman  dahulu  bahwa  komet  adalah  pembawa  pesan  khusus  dari 
langit  atau  bencana.  Barulah  setelah  ilmu pengetahuan  astronomi  berkembang,  dan 
Edmund Halley (teman dari  Isaac Newton) berhasil  memprediksi kedatangan komet 
dan posisinya di langit, masyarakat mulai percaya bahwa komet hanyalah salah satu 
anggota  tata  surya  yang  mengelilingi  matahari  dan  tunduk  pada  hukum-hukum 
Newton.

Bagi pengamat dengan mata telanjang, beberapa Komet akan tampak cemerlang 
dan  memiliki  ekor  yang  panjang  dan  selalu  melawan  arah  dari  Matahari,  dengan 
magnitudo bervariasi dan maksimal saat paling dekat dengan matahari.  Kebanyakan 
komet hanya dapat dilihat dengan bantuan alat.  Komet yang memiliki lintasan elips 
(biasanya  memiliki  eksentrisitas  elips  mendekati  1,  artinya  sangat  lonjong)  disebut 
komet  periodic,  karena  akan  mengitari  matahari  dengan  suatu  periode  tertentu. 
Misalnya komet Halley dengan periode 76 tahun bumi.  Komet-komet yang memiliki 
lintasan parabola hanya akan mendekati Matahari sekali dan tidak akan kembali lagi.

c. Planet Kerdil dan Asteroid
Planet kerdil di tata surya ada 3 : Pluto, Ceres, dan Eris. Ketiganya hanya akan 

terlihat dengan bantuan teleskop. Begitu pula dengan Asteroid dan benda-benda kecil 
tata surya lainnya.

d. Meteoroid
Meteoroid adalah  benda-benda  serpihan  yang  berada  di  Tata  surya.  Karena 

massanya kecil, kadangkala ia tertarik oleh gravitasi suatu planet dan jatuh ke planet 
tersebut.  Saat  memasuki  bumi,  akibat  gesekannya  dengan atmosfer  ia  akan tampak 
seperti  bintang jatuh/bintang beralih,  disebut  meteor.  Apabila  Meteor  tidak terbakar 
habis di atmosfer dan mencapai permukaan bumi disebut meteorit. 
Mengapa Meteor  akan terlihat  paling banyak di  langit  setelah tengah malam 
menjelang pagi ?
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