
2. PENGUKURAN SUDUT DAN PARALAKS

2.1 SUDUT
Dalam  kehidupan  sehari-hari  sudut  dinyatakan  dalam  satuan 
derajat,  dimana 360 derajat sama dengan satu lingkaran penuh. 
Namun ternyata angka 360 tersebut tidak memiliki latar belakang 
ilmiah yang pasti, maka dirumuskan satuan sudut radian dimana 
1  radian  didefinisikan  sebagai  besar  sudut  yang dibentuk oleh 
busur  lingkaran  sepanjang  jari-jari  lingkaran  tersebut  (lihat 
gambar  disamping).  Maka  besar  sudut  satu  lingkaran  penuh 
(dalam radian) ialah sudut yang dibentuk oleh busur lingkaran 
sepanjang keliling lingkaran tersebut atau senilai 2π radian. 

Besar  satu  derajat  dibagi-bagi  lagi  ke  dalam  60  bagian  yang  sama  besar  untuk 
memperbesar keakuratan, dimana satu bagiannya ( 1/60 derajat) disebut satu menit busur 
(dinyatakan dengan ‘ ). Satu menit busur juga dibagi-bagi lagi kedalam 60 bagian sama 
besar yang disebut satu detik busur (“). 

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa :
1 Radian = 3600 / 2π  ≈  57,29578 0

21600’ / 2π  ≈ 3437,75 ‘
1.296.000”/ 2π  ≈ 206265 “

2.2 JARAK SUDUT
Lebar bentangan sudut suatu benda dilihat oleh pengamat pada jarak tertentu disebut 
jarak sudut. 

Besar diameter sudut benda (θ) dengan lebar r, dan berada pada 
jarak d dari pengamat, dinyatakan dengan persamaan sederhana

d
r=θtan      (2.1)

(Diameter sudut sebesar 1”didapat bila kita meletakkan tiang sepanjang 1 m pada jarak 
206.265 m atau sekitar 200 km)

Dalam pengukuran diameter sudut benda-benda langit dengan kondisi d >> r (d jauh 
lebih besar dari r), maka berlaku

θθ ≈tan
Dengan  syarat  besar  sudut  dinyatakan  dalam  radian.  Contohnya  tangen  0,01   = 
0,010000333 (gunakan kalkulator dalam mode radian).
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Maka persamaan (2.1) akan menjadi

     
d
rrad =)(θ (2.2)

 

Bila dinyatakan dalam derajat menjadi

d
r29,57)(0 =θ (2.2a)

Dalam detik busur menjadi

                       
d
r206265)(" =θ (2.2b)

Perlu diingat, untuk benda piringan (misalnya matahari), apabila faktor r ialah radius 
matahari, maka θ  akan menyatakan setengah diameter sudut matahari.

2.3 PARALAKS TRIGONOMETRI

Perhatikan gambar kedudukan bumi (B), matahari (M), 
dan  bintang  (S)  di  samping!  Pada  suatu  saat  bumi 
berada di  kedudukan B1,  maka saat  itu pengamat  di 
bumi  akan  melihat  bintang  memiliki  kedudukan  S1. 
Akibat  revolusi  bumi  mengelilingi  matahari, 
kedudukan bintang akan berubah-ubah relatif terhadap 
bintang-bintang  jauh  yang  ada  di  latar  belakangnya, 
misalnya saat bumi di B2, bintang akan nampak di S2. 
Sudut B1 – S – B2 disebut 2 sudut paralaks.  Adapun 
yang disebut sudut paralaks ialah sudut B1 – S – M. 
Besar sudut paralaks (p) ialah

MSjarak
MBjarakp 1tan =         

Persamaan di atas analog dengan persamaan (2.1) dan memenuhi syarat SM >> B1M. 
Maka sudut paralaks dalam detik busur dapat dinyatakan dengan

d
rp 206265)(" =

Dimana r adalah jarak bumi-matahari dan d adalah jarak bintang-matahari (keduanya 
harus dalam satuan yang sama, misalkan meter). Namun karena sudut p mendekati nol, 
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maka cosinus p mendekati  1 dan SB1  ≈  SM. Maka besaran d dapat dianggap sebagai 
jarak bintang ke bumi.

Bila  r  dan  d  dinyatakan dalam satuan astronomi  (SA)  atau  astronomical  unit  (AU) 
dimana 1 SA = jarak (rata-rata) bumi-matahari, maka persamaan paralaks menjadi

)(
206265)("
SAd

p =                   

Dari persamaan diatas kita bisa lihat bahwa  benda yang memiliki jarak 206265 SA akan 
memiliki sudut paralaks 1 detik busur.

Untuk  mempersingkat  persamaan,  ditetapkan  satuan  panjang  baru  yaitu  parsec 
(parallax second) dimana satu parsec didefinisikan sebagai jarak bintang yang memiliki 
sudut paralaks sebesar satu detik busur diukur dari bumi. Sehingga 1 SA = 1/206265 
parsec.  Bila  persamaan  (2.4)  kita  nyatakan  r  dan  d  dalam  satuan  parsec  kita  akan 
mendapat persamaan 

   (2.7)

Persamaan  (2.6)  memberikan  hubungan  yang  sangat  sederhana  antara  besar  sudut 
paralaks yang diamati dari bumi dengan jarak bintang tersebut terhadap bumi. Dari sini 
kita  bisa  mengukur seberapa  jauh sebuah bintang tanpa harus  meninggalkan  bumi, 
disinilah hebatnya ilmu astronomi. 

Apabila pengukuran dilakukan bukan dari bumi, maka persamaan (2.7) akan menjadi

(2.7b)

Dimana besaran r ialah jarak posisi pengamat terhadap matahari dinyatakan dalam SA.

Tentunya semakin jauh suatu bintang, sudut paralaksnya akan semakin kecil, semakin 
sulit pula untuk mengukurnya dengan tingkat keakuratan yang baik. Maka metode ini 
hanya dapat dipakai untuk menentukan jarak bintang-bintang yang tidak terlalu jauh 
dari matahari. Untuk menentukan jarak bintang-bintang yang jauh digunakan metode 
paralaks spektroskopi.

Contoh soal :
1. Berapakah sudut paralaks bintang α Centauri (jaraknya = 4,26 tahun cahaya) diukur 
dari a) bumi  

b) mars (jarak Matahari-mars = 1,52 SA)
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d
rpM =)("

Jawab :
a) Jarak α centauri = 4,26 tahun cahaya = 4,26 x 365,25 x 24 x 60 x 60 x kecepatan 

cahaya = 4,033 x 1016 m
1 parsec = 206265 SA = 206265 x 1,5 x 1011 = 3,093 x 1016 m
Maka didapat jarak α centauri  = 1,3 parsec

Maka paralaks α centauri dari bumi = 
  

             =   3,1
1

 = 0,77 detik busur

b) Paralaks α centauri dari Mars = = 3,1
52,1

= 1,17 detik busur
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