
3. ASTROFISIKA  1

3.1 GELOMBANG

Dalam penelitian bintang, satu-satunya informasi yang bisa didapat ialah cahaya dari 
bintang tersebut. Cahaya adalah gelombang elektromagnet, yang merambat tegak lurus 
arah getarannya (transversal). Dalam perambatannya, jarak yang ditempuh cahaya per 
detik yaitu panjang gelombang ( λ ) dikalikan banyak gelombang dalam satu detik ( f ), 
selalu konstan (disebut c), dinyatakan dengan

fc λ=         ……………………………….(3.1)
Dimana besar c dalam ruang vakum ialah = 299.792 km/s, atau mendekati 3x108 m/s.

Karena banyak gelombang dalam satu detik (frekuensi)  ialah kebalikan dari  periode 
gelombang (T ), maka bentuk lain dari persamaan (3.1) ialah 

T
c λ= ……………………………………..(3.1 b)

Apabila c dalam m/s, maka λ  harus dalam meter dan T dalam detik.

Contoh soal :
Berapakah waktu yang dibutuhkan cahaya dengan panjang gelombang 4500 Angstrom 
(Å)  untuk menempuh jarak sebesar satu panjang gelombangnya?
Jawab :

c
T λ= =

smx
mx

/103
104500
8

10−

= 1,5x10-15 detik.

Berdasarkan panjang gelombangnya, cahaya dibedakan menjadi :
Gelombang Radio 1 mm < λ

Inframerah 7500 Å – 1 mm
Visual 3800-7500 Å

Ultraviolet 100-3800 Å
Sinar X 1 – 100 Å

Sinar Gamma λ < 1 Å
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Mata manusia normal hanya mampu melihat cahaya dengan panjang gelombang visual, 
sementara untuk panjang gelombang lainnya, perlu digunakan detektor lain.

Gelombang visual dibagi lagi menjadi daerah warna-warna :
Merah 6300-7500 Å

Merah-Oranye 6000-6300 Å
Oranye 5900-6000 Å
Kuning 5700-5900 Å

Kuning-hijau 5500-5900 Å
Hijau 5100-5500 Å

Hijau-biru 4800-5100 Å
Biru 4500-4800 Å

Biru-Violet 4200-4500 Å
Violet 3800-4200 Å

3.2 HUKUM PANCARAN
Sifat-sifat  pemancaran  cahaya  bintang  ternyata  mendekati  sifat-sifat  pancaran  benda  
hitam (benda  ideal  yang  menyerap  semua  energi  cahaya  yang  diterimanya),  yaitu 
bintang  memancarkan  cahaya  pada  seluruh  panjang  gelombang,  mulai  dari  sinar 
gamma  hingga  gelombang  radio,  namun  intensitas  (kekuatan)  pancarannya  tidak 
merata  untuk  semua  panjang  gelombang,  artinya  ada  panjang  gelombang  tertentu 
dimana bintang akan paling kuat memancarkan cahaya. 

Secara  matematis,  panjang  gelombang  dimana  intensitas  mencapai  maksimum 
berbanding terbalik dengan suhu efektif  benda. Hal tersebut dinyatakan oleh  hukum 
pergeseran Wien,

efT
maks 2898,0=λ  ........................................(3.2)

Dimana λ  dinyatakan dalam cm, dan temperatur dalam Kelvin.

Contoh Soal :
Apabila  matahari  memiliki  suhu 5880  K,  maka  pada  panjang gelombang berapakah 
matahari akan memancarkan intensitas terbesar ?
Jawab :

efT
maks 2898,0=λ = 492810928,4

5880
2898,0 5 == − cmx  Å.

Matahari memancarkan cahaya dengan intensitas maksimum pada bagian Hijau-biru 
dari gelombang visual.

Dari  hukum  Wien,  kita  dapat  menjelaskan mengapa  bintang-bintang  berwarna  biru 
lebih tinggi temperaturnya dari bintang-bintang berwarna merah atau kuning.
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Besaran-besaran yang penting untuk diketahui dalam penyebaran cahaya bintang yaitu:
1.  Energi  yang  melewati  satu  satuan  luas  permukaan  bintang  untuk  satu  panjang 
gelombang  secara  tegak  lurus  disebut  intensitas  spesifik atau )(TBλ .  Dinyatakan 

dengan  persamaan  
1

12)( /5

2

−
= kThce

hcTB λλ λ
 Dimana  h  =  konstanta  planck,  k  = 

konstanta Boltzmann, c = kecepatan cahaya, dan T = temperatur benda

2. Energi yang melewati satu satuan luas permukaan bintang untuk seluruh panjang 
gelombang secara tegak lurus disebut intensitas atau )(TB . Yaitu merupakan integrasi 
persamaan intensitas spesifik, untuk seluruh panjang gelombang. Dinyatakan dengan 

persamaan 4)( TTB
π
σ=  Denganσ adalah konstanta stefan-boltzmann=5,67x10-8 W/m2K4.

3.  Energi yang melewati satu satuan luas permukaan bintang ke segala arah disebut 
radiance (ℜ ), dinyatakan dengan persamaan  )(. TBπ=ℜ = 4Tσ

4. Energi yang melewati seluruh permukaan bintang ke segala arah disebut luminositas 
(L). Luminositas ini juga menyatakan daya yang dipancarkan bintang dan menentukan 
kecerlangan  asli  sebuah  bintang.  Didapat  dari  mengalikan  radiance  dengan  luas 
permukaan bintang, atau dinyatakan oleh 

424 TrL σπ=   .................................................  (3.3)
Dimana r adalah radius permukaan bintang (m)dan luminositas memiliki satuan Watt 
(dapat diibaratkan bintang adalah bola lampu yang watt-nya sangat besar).

Intensitas / Intensitas spesifik

Radiance

Luminositas
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Contoh soal :
Sebuah  bintang  radiusnya  setengah  radius  matahari,  namun  suhunya  4  kali  suhu 
matahari,  apabila  keduanya  berada  pada  jarak  yang  sama  dari  pengamat,  bintang 
manakah yang akan tampak lebih terang ? Berapa perbandingan terangnya ?
Jawab :
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Bintang tersebut akan tampak 64 kali lebih terang dari matahari.

3.3 TERANG BINTANG 
Tingkat  keterangan  suatu  bintang  di  langit  ditentukan  oleh  seberapa  besar  energi 
cahaya yang kita terima dari bintang tersebut. Namun apakah bintang yang memiliki 
luminositas paling besar akan tampak paling terang di langit ? Jawabannya tentu saja 
tidak,  apabila  bintang tersebut  terletak sangat  jauh,  tentu  cahaya  yang datang akan 
redup. Hal ini menegaskan faktor lain yang mempengarhi keterangan bintang, yaitu 
jarak. 

Energi  yang  diterima  pengamat 
(Elluminance/flux)  ialah  sama  dengan 
luminositas bintang dibagi dengan luas 
permukaan sebuah bola yang memiliki 
radius jarak bintang dari pengamat. Hal 
ini karena bintang meradiasikan cahaya 
ke  segala  arah,  dan  dianggap  energi 
total  yang dipancarkan tidak berubah. 
Maka  energi  (E)  yang  diterima 
pengamat berjarak d dari suatu bintang 
berluminositas L ialah

24 d
LE

π
=     ..............(3.4)

Dimana L bersatuan Watt, d dalam meter, sehingga E dalam W/m2.
Bentuk-bentuk lain dari persamaan elluminance/flux antara lain,
Dengan menggabungkan persamaan 3.3 dan 3.4, didapat hubungan

4
2

T
d
rE σ





= ..........................................................(3.5)

Apabila anda ingat persamaan 2.2 maka bisa kita masukkan ke persamaan 3.5, didapat
( ) 42 TE RAD σθ=

Atau dalam detik busur, 4
2

206265
" TE σθ






= ...............................................(3.6)

Dimana θ  ialah setengah diameter sudut matahari
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Contoh Soal :
Apabila diukur energi yang diterima bumi dari matahari per satuan luas ialah  1380 
W/m2, dan  jarak  bumi-matahari  =  1,5  x  1011 m,  maka  hitung  berapa  energi  yang 
dipancarkan matahari per detiknya !
Jawab :

24. dEL π=
     =  2112 )105,1(4)./1380( mxmw π   
     = 3,9x1026 Watt.

Dapat dilihat bahwa per detiknya matahari memancarkan energi sebesar 3,9x1026 Joule.

3.4 MAGNITUDO
Untuk  menyatakan  terang  suatu  bintang,  astronom  biasa  menggunakan  satuan 
magnitudo, yang merupakan logaritma dari jumlah energi yang diterima. Hipparchos 
(astronom yunani  kuno)  membagi  bintang-bintang menjadi  enam satuan magnitudo 
dimana bintang paling terang memiliki magnitudo 1 dan yang paling redup 6.

Seiring  dengan  semakin  majunya  teknologi  pengamatan,  skala  magnitudo  pun 
didefinisikan semakin tegas. Oleh pogson dinyatakan bintang bermagnitudo 1 seratus 
kali lebih terang dari bintang bermagnitudo 6. Atau setiap beda satu magnitudo, akan 
berbeda terang sebesar 512,21005 = . Secara matematis dinyatakan,

           ( ) 12512,2
2

1 mm

E
E −=     ........................................(3.7)

Perhatikan letak E dan m bintang pertama dan kedua! Dapat dilihat  bahwa bintang 
yang lebih terang akan memiliki magnitudo lebih kecil / lebih negatif. 

Dari skala pogson, terdapat bintang yang magnitudonya lebih kecil dari satu, misalnya 
Sirius,  bintang  kedua  paling  terang  di  langit,  memiliki  magnitudo  -1,46.  Bahkan 
Matahari (yang paling terang di langit) memiliki magnitudo -26,7. Magnitudo yang kita 
lihat di langit dinamakan magnitudo semu atau apparent magnitude.

Contoh Soal :
Berapa perbandingan terang bintang Sirius dengan bintang Procyon (magnitudo semu = 
+0,34) ?
Jawab:

( ) ( ) 24,5512,2)512,2(512,2 8,1)46,1()34,0( ==== −−−mSmP

P

S

E
E

Di langit, Sirius 5,24 kali lebih terang dari Procyon
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Magnitudo  semu  suatu  bintang  gagal  menunjukan  terang  asli  (luminositas)  suatu 
bintang,  karena  ada  satu  faktor  yang  mempengaruhi  yaitu  jarak  bintang.  Sebagai 
contoh,  bintang yang luminositasnya tinggi  namun jarak dari  pengamat  sangat  jauh 
akan memiliki magnitudo semu besar (redup di langit).

Untuk menghapus pengaruh faktor jarak bintang, maka dibuat sistem magnitudo yang 
meletakkan  semua  bintang  pada  jarak  yang  sama,  yaitu  10  parsec  dan  disebut 
magnitudo mutlak. Secara sederhana, magnitudo mutlak ialah magnitudo semu yang 
akan diamati apabila bintang berada pada jarak 10 parsec dari pengamat.

Penurunan persamaan magnitudo mutlak didapat dari persamaan 3.7 :

( ) 12

2

1 512,2 mm

E
E −=

     ( ) 12
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E
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             12
2

15,2 mm
E
ELog −=      ....................................(3.7 b)

(Persamaan 3.7 b ialah bentuk lain dari persamaan magnitudo semu)
Sekarang misalkan E1 dan m1 adalah yang teramati sekarang di jarak d parsec, dan E2 

dan m2 adalah yang akan diamati pada jarak 10 parsec, maka
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Log −=

Magnitudo  yang  teramati  di  jarak  10  parsec  (m2)  ialah  magnitudo  mutlak  dan  kita 
nyatakan dengan M, sementara magnitudo semu (m1) kita nyatakan dengan m.

       
10

5 dLogMm =−

       1055 LogdLogMm −=−
       55 −=− dLogMm   .................................(3.8)

Dimana m – M disebut modulus Jarak.
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3.5 SPEKTRUM
Apabila kita lewatkan cahaya matahari melalui sebuah prisma, maka akan terbentuk 
apa yang dinamakan spektrum cahaya yang terdiri dari warna merah, jingga, kuning, 
hingga  ungu.  Dengan  prinsip  yang  serupa  ternyata  kita  bisa  mengamati  spektrum 
cahaya bintang lain, dan dapat menarik banyak informasi penting.

Pembentukan spektrum dinyatakan oleh Kirchoff dalam 3 hukumnya, yaitu 
1. Hukum Kirchoff 1  

Sumber cahaya yang memiliki kerapatan tinggi  akan memancarkan spektrum 
yang kontinu pada seluruh panjang gelombang

2. Hukum Kirchoff 2  
Sumber cahaya yang memiliki kerapatan rendah akan memancarkan spektrum 
hanya pada panjang gelombang tertentu (garis emisi).

3. Hukum Kirchoff 3  
Apabila berkas cahaya dari benda bertekanan tinggi melewati benda bertekanan 
rendah sebelum sampai di pengamat, maka spektrum yang akan teramati ialah 
spektrum kontinu yang diselingi garis-garis gelap (garis absorpsi). 

Bila gas bertekanan rendah pada hukum 3 = hukum 2, maka letak garis-garis emisi dan 
absorpsi akan sama.

Gas 
tekanan 
tinggi

Pengamat

Gas 
tekanan 
rendah

Pengamat

Gas 
tekanan 
tinggi

Pengamat
Gas Tekanan rendah
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Untuk mengamati  spektrum biasa  digunakan alat  Spektrograf,  yang memiliki  sebuah 
prisma atau kisi cahaya di dalamnya, untuk menguraikan spektrum. 

Apabila  kita  melihat  spektrum suatu bintang,  maka kita  akan mengamati  spektrum 
seperti pada ilustrasi hukum kirchoff 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cahaya dari 
pusat  bintang  (gas  bertekanan  tinggi)  melewati  atmosfer  bintang  tersebut  (gas 
bertekanan rendah) sebelum sampai ke pengamat. 

Perlu diperhatikan bahwa setiap unsur apabila  dipijarkan akan memiliki  garis  yang 
khas, layaknya sidik jari sebuah unsur. Maka kita dapat mengidentifikasi unsur apa saja 
yang dikandung oleh sebuah bintang dengan mengamati garis absorpsi yang muncul. 
Misalnya pada bintang A ditemui garis-garis helium (sidik jari unsur helium), dan pada 
bintang B ditemui garis-garis Titanium Oksida. Maka dapat kita simpulkan bahwa pada 
bintang A memiliki unsur helium, dan bintang B mengandung unsur Titanium Oksida.

3.6 KELAS SPEKTRUM BINTANG
Astronom membentuk suatu sistem klasifikasi bintang yang didasari atas karakteristik 
garis  absorpsi  spektrum  bintang  tersebut.  Klasifikasi  awal  ialah  bintang  diurutkan 
berdasarkan kekuatan / ketebalan garis-garis hidrogen (Antonia Maury). Bintang yang 
paling  kuat  garis  hidrogennya dikelompokkan dalam kelas  A,  berurut  abjad hingga 
kelas Q yang memiliki garis hidrogen paling lemah. 

Klasifikasi  Maury  disempurnakan  oleh  Annie  Cannon,  rekannya  di  Observatorium 
harvard. Cannon mengklasifikasikan bintang berdasarkan temperatur permukaannya. 
Hal ini dapat dilakukan dengan melihat panjang gelombang dimana terdapat intensitas 
pancaran terbesar,  dan menerapkan hukum pergeseran  Wien.  Intensitas maksimum 
ditunjukkan oleh bagian paling terang dari spektrum, dan panjang gelombangnya dapat 
diukur.

Karena ke kanan panjang gelombang naik, maka bintang yang sebelah kiri tentu lebih 
panas (hukum Wien). 
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Namun,  untuk  bintang  yang  jauh,  perbedaan  antara  intensitas  maksimum  dan 
sekitarnya  akan  menjadi  tidak  jelas,  sehingga  sulit  untuk  diamati.  Alternatif  lain 
penentuan  kelas  bintang  ialah  dengan  mengamati  garis  hidrogen,  berdasarkan 
pengetahuan  bahwa  kekuatan  garis  hidrogen  berhubungan  dengan  suhu  bintang. 
Pada  suhu  tertentu,  garis  hidrogen  akan  paling  jelas,  untuk  suhu  diatas  atau 
dibawahnya, garis akan semakin tidak jelas. Suhu ideal tersebut dicapai oleh bintang 
kelas A. 

Lalu diamati dari kelas A sampai Q, bahwa ada beberapa kelas yang sama dan berulang, 
sehingga  beberapa  dihapus  dan  digabung,  sehingga  membentuk  klasifikasi  bintang 
modern sebagai berikut,

Kelas Temperatur Warna Bintang Garis hidrogen Garis lain
O 30.000 K < Biru Kuat Sangat Lemah He Terionisasi
B 10.000-30.000 K Biru Lemah Sedang He Netral; Si terionisasi
A    7500-10.000 K Putih kebiruan Kuat Mg,Si,Ti, Fe terionisasi
F 6000-7500 K Putih Sedang Ca, Fe terionisasi; Fe netral
G 5000-6000 K Kuning Lemah Ca terionisasi, Pita CH 
K 3500-5000 K Kuning-Merah Sangat Lemah Logam netral
M 2000-3500 K Merah Sangat Lemah Pita Titanium Oksida

Untuk memudahkan mengingat urutan kelas ini biasa digunakan singkatan  Oh  Be  A 
Fine Girl, Kiss Me, atau anda boleh membuat sendiri sesuka hati. 
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3.7 DIAGRAM H-R
Apabila kita membuat grafik kartesius dengan kelas spektrum bintang sebagai  absis 
(sumbu-x)  dan  luminositas  bintang  sebagai  ordinat  (sumbu-y),  lalu  kita  memplot 
bintang-bintang yang telah kita ketahui karakter fisisnya ke dalam grafik tersebut, kita 
akan mendapati bahwa bintang-bintang memiliki kecenderungan untuk mengisi daerah 
tertentu dalam grafik tersebut.

Grafik  tersebut  dibuat  pertama kali  oleh Ejnar  Hertzprung dan Henry Russell  pada 
1910, dan dinamakan Diagram Hertaprung-Russell atau Diagram H-R, dan merupakan 
lompatan besar dalam pemahaman manusia terhadap evolusi bintang. 

Skema diagram H-R :

Kelas spektrum bintang berhubungan dengan temperaturnya, maka akan lebih akurat 
apabila kita memplot diagram H-R dengan absis logaritma temperatur, atau grafik y 
terhadap log x,  yang berbeda dengan grafik y  terhadap x biasa,  dimana temperatur 
tertinggi terletak di sebelah kiri. 

Secara umum, bintang dengan temperatur semakin tinggi akan terletak semakin ke kiri, 
dan  bintang  dengan  daya  pancar  semakin  besar  akan  terletak  makin  ke  atas.  Dari 
persamaan 3.3, kita dapat pula menentukan ukuran sebuah bintang. Misalnya di daerah 
kiri  bawah,  kita  akan  menemui  bintang-bintang  dengan  temperatur  tinggi,  namun 
memiliki daya pancar rendah, sehingga pasti ukurannya kecil dan disebut katai putih. 
Begitu  pula  dengan daerah kanan atas,  yang pasti  memiliki  ukuran besar,  sehingga 
disebut raksasa atau maharaksasa. 
Banyak  bintang  yang  teramati  berada  pada  daerah  V  dimana  luminositas  bintang 
seimbang dengan temperaturnya, sehingga mengindikasikan ukuran yang proporsional. 
Bintang-bintang ini disebut deret utama.

31

O       B       A       F       G       K        M

100 000
10 000

1000
100
10
 1

  0,1

0,001
0,01

0,0001
0,00001

Luminositas (Matahari = 1)

Kelas Spektrum /

 Katai Putih
V Deret Utama

IV Sub Raksasa

III Raksasa
II Raksasa Terang

Ia Maharaksasa Terang
Ib Maharaksasa 

Logaritma Temperatur



3.8 EVOLUSI BINTANG
Bintang ternyata mengikuti jenjang kehidupan yang serupa dengan manusia. Mereka 
lahir,  remaja,  dewasa,  tua,  sekarat,  dan  akhirnya  mati.  Yang berbeda hanyalah usia 
bintang jauh lebih lama dari usia terpanjang hidup manusia, sehingga perubahan yang 
terjadi tidak bisa diamati secara akurat oleh manusia.

Yang dapat kita lakukan ialah mengamati bintang-bintang yang masing-masing berada 
pada  tahap  kehidupan  yang  berbeda-beda,  dan  merangkaikan  potongan-potongan 
puzzle tersebut sehingga kita bisa memahami, atau setidaknya membayangkan suatu 
gambaran utuh mengenai alur kehidupan bintang. Tentunya seiring semakin majunya 
ilmu pengetahuan manusia, semakin akurat pula gambaran yang kita bentuk.

A. Awal kehidupan bintang
Semua  bintang  berawal  dari  awan  gas  antarbintang. 
Sebagian memiliki kandungan materi-materi berat seperti 
oksigen atau silikon dalam beberapa persen massa, namun 
kebanyakan hanya mengandung zat paling sederhana di 
alam semesta, hidrogen.
Adanya  gangguan dari  lingkungan,  membuat  awan gas 
tersebut  menjadi  tidak  stabil  dan  terbentuk  kumpulan-
kumpulan  massa  yang  masing-masing  berotasi  dan 
mengerut  akibat  gravitasi  penyusunnya.  Saat  itu 
terbentuklah  protobintang,  yang  boleh  disebut  sebagai 
“janin” bintang.

Seiring dengan menyusutnya protobintang, suhu dan tekanan di pusat menjadi semakin 
tinggi. Apabila kedua variabel tersebut mencapai suatu nilai tertentu, maka terpiculah 
reaksi inti berantai yang mengubah hidrogen menjadi deuterium lalu menjadi helium. 
Tekanan radiasi ke arah luar tersebut mampu melawan tekanan gravitasi ke arah dalam, 
sehingga mencegah keruntuhan gravitasi lebih lanjut. 

Saat  pertama kali  terjadi  reaksi  inti  tersebut boleh disebut sebagai  momen kelahiran 
bintang,  dimana untuk pertama kali  dia  bisa memancarkan energinya sendiri  untuk 
menerangi alam semesta yang gelap.

Apabila  awan  antarbintang  memiliki  massa  yang  terlalu  sedikit,  maka  panas  dan 
tekanan di inti tidak akan cukup untuk memicu reaksi inti hidrogen-deuterium-helium, 
dengan kata  lain  ia  adalah  bintang yang gagal  terbentuk.  Benda  seperti  ini  disebut 
sebagai  katai coklat. Ada beberapa katai coklat yang mampu menghasilkan reaksi inti 
hidrogen-deutrium, namun semua katai coklat  akan tampak sangat redup, dan akan 
“berpendar” dalam waktu yang sangat lama. Kita dapat membayangkan katai coklat 
akan tampak serupa dengan planet Jupiter yang diterangi matahari, namun memiliki 
massa dan ukuran yang jauh lebih besar. 
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Tempat banyak bintang baru 
terbentuk di Eagle Nebula

Foto : Wikipedia



B. Masa stabil bintang
Evolusi  bintang,  sesungguhnya  adalah  pertarungan  antara  dua  gaya,  yaitu  gaya 
gravitasi ke arah pusat bintang melawan gaya tekan radiasi ke luar. Ukuran bintang 
akan stabil apabila besarnya kedua gaya tersebut sama. Keadaan tersebut tidak tercapai 
segera  setelah  pembakaran  pertama,  namun bintang  harus  melewati  masa  “remaja” 
yang tidak stabil terlebih dahulu meskipun sangat singkat.

Setelah dalam tahap sebelumnya kedudukan bintang dalam diagram H-R berubah-ubah 
secara  cepat,  pada  saat  bintang  telah  mencapai  keadaan  stabil  barulah  dia  akan 
mencapai titik yang tetap di diagram tersebut, yaitu di daerah deret utama, dimana dia 
akan menghabiskan waktu paling lama dalam hidupnya, yang juga merupakan masa 
“dewasa”  suatu  bintang.  Letak  setiap  bintang  di  deret  utama  tidak  sama  dan 
bergantung  pada  massa  awal  bintang,  dimana  bintang  bermassa  lebih  besar  akan 
terletak  lebih  ke  atas  (pada  sabuk  deret  utama),  memenuhi  hubungan   luminositas 
bintang pangkat tiga sebanding dengan massa bintang. 

Bintang  bermassa  besar  akan  memiliki  gaya  gravitasi  ke  dalam  yang  juga  besar, 
sehingga  membutuhkan  energi  dalam  jumlah  besar  untuk  mengimbanginya,  yang 
akhirnya mengakibatkan proses pembakaran yang lebih boros pula. Akibatnya, semakin 
besar massa bintang, semakin cepat dia “kehabisan” bahan bakar dan meninggalkan 
deret utama. Bintang berukuran sedang seperti matahari akan menghabiskan 10 miliar 
tahun bumi untuk berada di deret utama, dan saat ini sedang berada kira-kira di tengah-
tengah masa tersebut.  Bintang-bintang bermassa 20 kali  massa matahari  hanya akan 
memiliki waktu sekitar beberapa juta tahun saja, dan berlaku sebaliknya untuk bintang 
bermassa kecil.

 

33

Perjalanan hidup bintang bermassa sama dengan matahari di dalam 
diagram H-R, dimulai dari awan antar bintang (titik 1), lalu tahap 

protobintang (2), mencapai kestabilan di deret utama (3), mengembang 
menjadi raksasa merah (4) dan pensiun sebagai katai putih (5)

GRAFIK : Wikipedia



C. Pasca deret utama
Akibat pembakaran terus menerus jumlah hidrogen di pusat semakin kecil, sementara 
terjadi tumpukan “abu” sisa pembakaran berupa helium. Pada akhirnya hidrogen di 
pusat akan habis dan pusat bintang akan mengalami keruntuhan gravitasi. 

Bagi  bintang  yang  memiliki  massa  sedang  atau  besar  (  >  0,5  massa  matahari), 
mengerutnya inti akan menyebabkan suhu dan tekanan di inti begitu besar, sehingga 
memicu terjadinya reaksi termonuklir kedua, yang mengubah helium menjadi karbon. 
Akibatnya bintang akan mempunyai dua reaksi pembakaran, yaitu fusi helium di inti, 
dan fusi hidrogen di kulit inti.

Meningkatnya Laju pembakaran hidrogen dan adanya tambahan energi dari fusi helium 
akan menyebabkan bintang mengembang, bagi bintang bermassa sedang akan menjadi 
raksasa merah, dan bintang bermassa besar akan menjadi maharaksasa. Proses ini juga 
menyebabkan suhu permukaan bintang turun, sehingga warnanya akan menjadi lebih 
merah dari saat dia di deret utama. Awal terjadinya fusi helium biasanya ditandai oleh 
peristiwa  helium flash,  yaitu peningkatan kecerlangan secara tiba-tiba suatu bintang 
akibat fusi kedua tersebut.

Pembakaran  helium  hanya  akan  terjadi  apabila  massa  bintang  cukup  besar  untuk 
memberikan suhu dan tekanan tertentu di pusat. Maka bintang bermassa kecil tidak 
akan berkembang menjadi raksasa atau maharaksasa, tetapi melewati masa yang sangat 
lama dan ukuran yang relatif stabil hingga akhirnya kehabisan hidrogen di inti untuk 
dibakar. 

D. Akhir hidup bintang
Bagi bintang dengan massa sedang hingga besar, proses fusi tidak hanya berhenti pada 
reaksi  helium menjadi  karbon.  Pada akhirnya proses yang sama yang menyebabkan 
pembakaran helium akan terulang lagi, sehingga memaksa terjadinya reaksi fusi ketiga, 
karbon  menjadi  neon  yang  terjadi  di  inti.  Sementara  itu  di  kulit  inti  masih  terjadi 
pembakaran helium, dan diatas lapisan helium masih terjadi fusi hidrogen. 

Proses  diatas  terus  berlanjut  hingga  berturut-turut  terjadi  reaksi  fusi  neon  menjadi 
oksigen,  neon-magnesium,  oksigen-silikon,  dan  proses  lain  yang  semuanya 
membutuhkan suhu dan tekanan yang semakin tinggi  untuk dapat terjadi,  sehingga 
hanya  bintang  bermassa  sangat  besarlah  yang  bisa  mencapai  tahap  reaksi  akhir  : 
pembentukan inti besi, yang merupakan unsur paling berat yang bisa dibentuk di inti 
bintang. 
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Hasilnya di akhir hidupnya, bintang akan dalam 
keadaan  berlapis-lapis  seperti  bawang,  yang 
terdiri  dari  zat-zat  yang  pernah  dibentuknya 
mulai dari hidrogen yang paling luar, lalu helium 
dibawahnya,  dan  seterusnya.  Lapisan  terdalam 
ditentukan oleh massa bintang. Di pusat bintang 
bermassa seperti matahari akan diisi oleh karbon, 
karena tidak akan mampu membentuk inti Neon. 
Sementara  pada  bintang  yang  lebih  besar  bisa 
ditemui  Oksigen.  Dan  pada  bintang  bermassa 
sangat besar baru akan ditemui pusat besi.

Setelah  bintang  tidak  mampu  lagi  membakar 
materi  di  inti,  maka  saat  itulah  bintang  akan 
mendekati  keruntuhan  gravitasi.  Yaitu  dimana 
energi  yang  dihasilkan  tidak  mampu  menahan 
gaya gravitasinya sendiri, akibatnya bintang akan 
menyusut 

Seiring  menyusutnya  ukuran  bintang,  tekanan  degenerasi  elektron  semakin  besar 
karena elektron-elektronnya akan semakin rapat.  Bagi  bintang bermassa kurang dari 
1,44 massa matahari (batas ini dirumuskan oleh ilmuwan India-Amerika Subramaniyan 
Chandrasekhar)  tekanan  tersebut  akan  cukup  untuk  menghentikan  keruntuhan 
gravitasi, dan bintang akan berhenti mengerut saat berukuran tidak jauh dari ukuran 
bumi, dan disebut bintang katai putih.

Katai  putih  akan  menjadi  akhir  dari  kehidupan  matahari,  setelah  sebelumnya  akan 
membentuk nebula planeter, yaitu awan gas yang terbentuk ketika terjadi pembakaran 
helium, dimana lapisan terluar bintang akan “lepas” dan meninggalkan bintang. Kabut 
tersebut biasa terbentuk pada bintang semassa matahari.

Meskipun telah “pensiun”, bintang katai putih masih akan melakukan reaksi fusi dan 
akan  menghabiskan  bahan  bakarnya  secara  perlahan  selama  sisa  hidupnya,  hingga 
akhirnya berhenti memproduksi energi, dan “mati” sebagai bintang katai gelap. Masa 
hidup bintang-bintang bermassa kecil ini sangat lama, sehingga umur alam semesta saat 
ini belum cukup untuk membentuk bahkan satu katai gelap pun.

35

Lapisan-lapisan bintang bermassa 
sangat besar, di akhir hidupnya sesaat 
sebelum terjadi keruntuhan gravitasi

Foto : Wikipedia



Bagi  bintang  yang  memiliki  massa  diatas  batas  Chandrasekhar,  tekanan  degenerasi 
elektron tidak kuasa menahan laju keruntuhan bintang. Sementara dia terus menyusut, 
suhu dan tekanan akan meningkat secara drastis, hingga akhirnya mencapai suatu titik 
dimana  seluruh  permukaannya,  yang  pada  dasarnya  merupakan  bahan  bakar,  dari 
mulai hidrogen hingga yang terdalam, akan terpicu oleh suatu reaksi berantai yang tiba-
tiba, layaknya satu gedung penuh bubuk mesiu yang diledakkan secara serentak dan 
tiba-tiba. Hasilnya adalah suatu ledakan mahadashyat yang disebut supernova. 

Kecerlangan bintang bisa meningkat jutaan kali lipat akibat supernova, bahkan sekitar 
1000 tahun yang lalu,  terdapat catatan dari  astronom Cina yang mengamati  adanya 
bintang  yang  tiba-tiba  menjadi  sangat  terang  sehingga  dapat  dilihat  di  siang  hari. 
Setelah diamati posisinya saat ini, yang tampak disana ialah nebula sisa supernova yang 
disebut  crab nebula.  Dapat  disimpulkan  bahwa  bintang  yang  tampak  di  siang  hari 
tersebut adalah suatu bintang yang mengalami supernova.

Supernova melepaskan energi yang luar biasa besar 
dan  sebagian  materi  bintang  dimuntahkan  dari 
permukaannya. Bahkan supernova adalah salah satu 
sumber “pengotor” awan gas antarbintang, sehingga 
memiliki  unsur  berat  seperti  oksigen,  besi,  dan 
silikon  yang terbentuk di  inti  bintang.  Keberadaan 
unsur-unsur berat  tersebut di  bumi dan bahkan di 
dalam  tubuh  kita  mengindikasikan  awan  gas 
antarbintang  yang  membentuk  matahari,  dahulu 
setidaknya telah terpengaruh oleh  supernova.

Setelah supernova, jalan hidup bintang bergantung 
pada  massanya.  Bagi  bintang  yang  massanya 
dibawah 3 massa matahari (batasnya sendiri  masih 

berupa  perkiraan),  materi  yang  tersisa  dari  supernova  akan terus  menyusut  hingga 
ukuran  sangat  kecil  (hanya  beradius  sekitar  10  km  saja),  dimana  tekanan  neutron 
mampu  menolak  keruntuhan  lebih  lanjut.  Saat  itu  gaya  elektromagnet  yang 
memisahkan dua inti atom telah terkalahkan, sehingga atom-atom menjadi sangat rapat 
dan  dekat  sehingga  tampak  seperti  bola-bola  neutron.  Bintang  seperti  ini  disebut 
bintang neutron. Dapat dibayangkan bagaimana kerapatan bintang neutron ini, dimana 
satu sendok teh permukaanya bisa memiliki massa hingga 20 ton! 

Bintang  neutron  adalah  pemancar  gelombang  radio  yang  sangat  kuat,  dan  akibat 
rotasinya, dan arah sumbu rotasinya terhadap bumi, gelombang radio yang diterima 
oleh bumi tampak seperti denyutan-denyutan dengan periode tertentu. Semula diduga 
denyutan tersebut adalah sinyal dari makhluk dari luar angkasa. Namun setelah diteliti 
lebih lanjut  dapat  dipastikan gelombang tersebut  berasal  dari  bintang neutron yang 
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Crab Nebula (M1) yang merupakan 
sisa supernova, dimana ditengahnya 

ditemui sebuah pulsar.
Foto : Wikipedia



berputar  cepat,  dan  disebut  PULSAR  (Pulsating  Radio  Source).  Semakin  kecil  radius 
bintang neutron, rotasinya semakin cepat karena kekekalan momentum sudut. 

Bagi  bintang-bintang yang massanya  melebihi  3  massa  matahari,  setelah  supernova, 
bahkan tekanan neutron pun sudah tidak mampu lagi mencegah keruntuhan bintang. 
Akibatnya tidak ada lagi gaya apapun yang bisa melawan gaya gravitasi.  Akibatnya 
bintang akan menyusut hingga satu titik singularitas dimana bahkan cahaya tidak lagi 
bisa melepaskan diri  dari permukaannya (karena massa yang besar dan radius yang 
luar biasa kecil) kerana kecepatan lepas di permukaannya melebihi kecepatan cahaya. 
Benda seperti ini disebut sebagai lubang hitam atau black hole. 

Keberadaan lubang hitam sendiri diprediksikan secara teori dan telah dibuktikan secara 
observasi. Meskipun cahaya tidak bisa meninggalkan permukaan black hole (otomatis 
kita  tidak  bisa  mendeteksi  black  hole  tersebut),  namun  apabila  black  hole  tersebut 
adalah anggota dari sistem bintang ganda (sistem dua bintang yang mengitari  pusat 
massa sistem) dia akan dapat dideteksi.  Bila di dekatnya ada sebuah bintang lain yang 
masih “hidup” dan jaraknya cukup dekat maka akan terjadi perpindahan materi dari 
bintang ke black hole membentuk suatu piringan akresi (piringan yang berupa materi 
yang berpindah dan bergerak mengitari benda tujuan secara spiral dengan radius yang 
semakin lama semakin mengecil).

Jumlah black hole di alam semesta ini diperkirakan cukup banyak. Kemungkinan benda 
yang ada di pusat galaksi-galaksi adalah Black Hole,  sebab dibutuhkan massa yang 
sangat besar untuk bisa menggerakkan satu galaksi agar tunduk pada dirinya.

***
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