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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap hari manusia disibukkan dengan rutinitas pekerjaan ataupun 

aktifitas lainya, ada yang beraktifitas pada siang hari dan ada pula yang 

beraktifitas pada malam hari. Terdapat perbedaan yang menonjol antara siang 

dan malam. Pada siang hari matahari terlihat sedangkan pada malam hari 

matahari tidak terlihat. Matahari merupakan benda langit yang memiliki 

peredaran teratur yakni terbit, berkulminasi, dan terbenam setiap hari. 

Apabila pada malam hari tinggi matahari didefinisikan bernilai negatif dan 

pada siang hari tinggi matahari didefinisikan bernilai positif maka disebut 

matahari terbit apabila matahari tepat berada diketinggian 0° pada 

perjalanannya dari ketinggian negatif menuju ketinggian positif, disebut 

matahari berkulminasi apabila matahari mencapai tempat tertinggi di hari itu, 

dan disebut matahari terbenam apabila matahari kembali berada tepat di 

ketinggian 0° dalam perjalanannya dari ketinggian positif menuju ketinggian 

negatif.  

Deklinasi matahari atau jarak matahari dengan ekuator langit setiap 

waktu selalu berubah sedikit demi sedikit dari −23,5° sampai 23,5° ataupun 

sebaliknya. Oleh karena itu, edaran harian matahari dalam kurun waktu 

tertentu mengalami regularitas (keteraturan),  kadangkala beredar tegak di 

atas kepala, condong ke utara, ataupun condong ke selatan. Edaran harian 
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matahari yaitu perjalanan matahari setiap hari dari terbit sampai terbenam. 

Matematika dapat membantu masyarakat untuk menggambarkan edaran 

harian matahari. Regularitas atau keteraturan edaran harian matahari dapat 

diketahui dengan mengaplikasikan deret trigonometri. Alasan deret 

trigonometri dapat diaplikasikan untuk menentukan edaran harian matahari 

yakni karena dasar dari deret trigonometri adalah lingkaran. Lingkaran juga 

merupakan dasar untuk mengetahui edaran harian matahari. 

Salah satu deret trigonometri tersebut adalah deret Fourier. Deret 

Fourier yakni fungsi periodik yang dapat dinyatakan sebagai penjumlahan tak 

hingga dari suku-suku sinus dan cosinus, deret Fourier didefinisikan sebagai: 
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Atau dapat disederhanakan menjadi: 
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dengan koefisien 𝑎0 ,𝑎𝑛 , 𝑏𝑛  sebagai berikut: 
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1
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Suatu fungsi dapat diuraikan ke dalam deret Fourier jika memenuhi 

syarat periodik dan kontinu. Menurut Wylie (1975), sebuah fungsi dikatakan 

periodik jika terdapat konstan 2𝑝 dimana 𝑓(𝑡 +  2𝑝)  =  𝑓(𝑡) untuk setiap    t 
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∈ R (riil). Jika 2𝑝 merupakan angka positif terkecil maka 2p merupakan 

periode fungsi. Menurut Purcell dan Varberg (1984), suatu fungsi f kontinu 

pada selang terbuka (a,b) jika f kontinu di setiap titik (a,b) sedangkan f 

kontinu pada selang tertutup [a,b] jika kontinu pada (a,b), kontinu kanan di a 

dan kontinu kiti di b. Jika suatu fungsi memiliki titik diskontinu, maka 

syaratnya jumlah titik tersebut harus terbatas.  

Deret Fourier merupakan alat yang sangat berguna untuk menganalisa 

ruang lingkup fungsi periodik. Edaran harian matahari pada sistem koordinat 

horizon diketahui bersifat periodik dan kontinu karena matahari terbit dan 

terbenam setiap hari, sehingga deret Fourier dapat digunakan untuk 

menganalisa edaran harian matahari termasuk untuk membantu menghitung 

waktu matahari terbit, waktu matahari berkulminasi, dan waktu matahari 

terbenam serta rentang waktu matahari atau waktu yang dibutuhkan matahari 

dari terbit sampai terbenam.  

Sebelum melakukan perhitungan, ada hal-hal yang harus diketahui 

terlebih dahulu, hal tersebut antara lain: deklinasi matahari (δ) dan sistem 

koordinat horizon. Deklinasi matahari dapat dijelaskan dengan hukum  

Kepler I yakni “bumi (dan planet-planet lain) bergerak dalam suatu lintasan 

elips dengan matahari pada satu fokusnya“. Lintasan elips ini disebut bidang 

ekliptika dan semua obyek langit (matahari, planet dan lain-lain) 

dibayangkan berada di dalam bola langit. Bidang ekliptika yang diperluas 

memotong bola langit disebut lingkaran ekliptika sedangkan khatulistiwa 

bumi yang diperluas memotong bola langit disebut lingkaran ekuator. Pada 
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bola langit lingkaran ekuator dan lingkaran ekliptika berpotongan 

membentuk sudut 23,5° di titik O (vernal equinox) atau disebut titik Aries.  

Lingkaran ekliptika dan lingkaran ekuator masing-masing memiliki 

sebuah garis tegak lurus yang menembus bola langit dan melewati titik pusat 

lingkaran yang disebut garis normal. Garis normal pada lingkaran ekliptika 

menembus bola langit di suatu titik yang disebut titik P (pole ecliptica). Jika 

titik P dihubungkan ke titik O, maka akan diperoleh sistem koordinat 

ekliptika dengan lingkaran ekliptika sebagai lingkaran dasar utama dan bujur 

OP sebagai bujur standar. Bujur standar yakni garis pada permukaan bola 

langit yang menghubungkan titik puncak garis normal dengan titik O. Garis 

normal dari lingkaran ekuator menembus bola langit di suatu titik yang 

disebut titik KUL (kutub utara langit). Jika titik KUL dihubungkan ke titik O, 

maka diperoleh sistem koordinat ekuator dengan lingkaran ekuator sebagai 

lingkaran dasar utama dan titik OKUL sebagai bujur standar. Pada sistem 

koordinat ekuator dapat diperoleh deklinasi matahari (δ) dan asensiorekta 

matahari (α) setiap saat.  

Pada sistem koordinat horizon lingkaran dasar utamanya yakni 

lingkaran horizon. Titik puncak garis normal lingkaran horizon pada 

permukaan bola langit disebut Zenith (Z). Jika deklinasi matahari dan posisi 

tempat pengamat (lintang(𝜑) dan bujur(𝜆)) diketahui maka dapat diperoleh 

sistem koordinat horizon dengan OZ sebagai bujur standar. Apabila δ dan 

sistem koordinat horizon sudah diketahui maka dapat diperoleh edaran harian 

matahari yang dapat dianalisa menggunakan deret Fourier, sehingga dapat 
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dihitung waktu matahari terbit, waktu matahari berkulminasi, dan waktu 

matahari terbenam. 

Indonesia dianugerahi matahari yang bersinar sepanjang tahun oleh 

Allah SWT sehingga waktu matahari terbit, berkulminasi, sampai terbenam 

dapat terlihat dengan jelas. Oleh sebab itu, penelitian untuk mengetahui 

waktu matahari terbit, waktu matahari berkulminasi, dan waktu matahari 

terbenam juga dapat diketahui melalui pengamatan di lapangan. Pengamatan 

dilakukan dengan menggunakan theodolite yakni alat yang berfungsi untuk 

mengukur tinggi matahari. Oleh karena itu, penelitian dapat dilakukan 

melalui 2 cara yakni pengamatan dan perhitungan dengan mengaplikasikan 

deret Fourier. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan adalah 

bagaimana mengaplikasikan deret Fourier untuk mengetahui waktu terbit, 

kulminasi, dan terbenam matahari. 

 

C. Batasan Masalah 

Masalah yang dibahas dalam dalam penelitian ini mencakup pengamatan dan 

perhitungan waktu matahari terbit, waktu matahari berkulminasi, waktu 

matahari terbenam dan rentang waktu edaran harian matahari dimana pada 

proses perhitungan deklinasi matahari dalam satu hari diasumsikan konstan 

(tetap). 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui waktu matahari terbit, waktu matahari berkulminasi, 

dan waktu matahari terbenam di Masjid Fatimatuzzahra, kecamatan 

Purwokerto Utara. 

2. Untuk mengetahui rentang waktu edaran harian matahari. 

3. Membandingkan dan menghitung selisih waktu matahari terbit, waktu 

matahari berkulminasi dan waktu matahari terbenam antara pengamatan 

dan perhitungan. 

4. Membandingkan dan menghitung selisih rentang waktu edaran harian 

matahari antara pengamatan dan perhitungan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat, antara lain: 

1. Bagi para pengembang teknologi energi matahari 

Dapat menjadi rujukan tentang rentang waktu edaran harian matahari 

sehingga dapat memperkirakan besar energi yang akan ditangkap oleh 

panel-panel surya setiap hari. 

2. Bagi matematika 

Memperluas aplikasi ilmu matematika ke dalam ilmu astronomi. 
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