
1 | Syaikh Ahmad : P r o g r a m  D e k l i n a s i  d a n  E q u a t i o n  o f  T i m e  
 

PROGRAM APLIKASI FALAKIYAH 

DENGAN fx-7400G PLUS 
Bagian III :  

Menghitung Deklinasi Matahari dan Equation of Time 
 
A. Pendahuluan 
  

Yang disebut dengan deklinasi (declination) 
adalah jarak sudut antara sebuah benda langit 
dengan khatulistiwa langit. Oh, pernah 
mendengar katulistiwa langit? Khatulistiwa 
langit merupakan proyeksi khatulistiwa bumi 
terhadap bola langit. Kalau diasumsikan 
bahwa langit berbentuk bola jadi deklinasi itu 
analog dengan lintang dibumi yang 
diprojeksikan ke bola langit. Untuk benda 
langit di utara memakai tanda positif 
sedangkan jika benda berada di belahan 
langit selatan maka negative. Sama halnya 
dengan di bumi, titik di utara ekuator 
mempunyai nilai lintang positif dan titik di 
selatan mempunyai nilai lintang negatif. 

 

Equation of time dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah perata 
waktu. Equation of time adalah dalam bahasa Arab disebut dengan  ta’dil al-syam, 
yaitu selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan waktu matahari rata-
rata. Dalam perhitungan astronomi biasanya disimbolkan dengan huruf “e” dan 
diperlukan misalnya dalam menghitung waktu shalat, menghitung arah kiblat  

 

yang menggunakan sudut 
deklinasi matahari, dan 
juga dalam perhitungan 
awal bulan. Data-data 
deklinasi dan equation of 
time tentu tidak semata 
digunakan untuk 
melayani keperluan falak 
syar’i seperti yang 
disebutkan di atas, tetapi 
juga diperlukan dalam 
berbagai perhitungan 
astronomi lainnya. 
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Deklinasi matahari 

Data astronomi tentang deklinasi dan 
equation of time ada yang diterbitkan 
dalam bentuk buku seperti Nautical 
Almanac, Ephemeris Hisab Rukyat, 
dan lain-lain. Tetapi karena memuat 
data astronomi yang banyak maka 
bukunya pun tebal dan “tidak enak” 
untuk dibawa kemana-mana. Padahal 
bagi seorang yang dipandang mengerti 
ilmu falak sewaktu-waktu bisa diminta 
membantu masyarakat untuk 
melakukan perhitungan terkait dengan 
keperluan  ibadah, seperti waktu shalat, 

arah kiblat dan sebagainya. Tanpa buku yang memuat data astronomi tersebut 
tentu akan kesulitan menentukan nilai-nilai yang akan di input ke dalam rumus-
rumus perhitungan. 
Maka salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat program yang 
akan membantu menentukan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam perhitungan, yaitu 
nilai deklinasi matahari dan equation of time pada tanggal tertentu. Dalam 
pedoman berikut saya akan menggunakan kembali fx-7400G Plus untuk membuat 
program aplikasi perhitungannya. 
 
B. Memulai Program 

 
b.1.  Hidupkan kalkulator dengan menekan AC/ON 
b.2.  Geret ke shortcut PRGM menggunakan tombol geser. 
b.3.  Tekan EXE 

(item a.2 dan a.3 di atas dapat diambil jalan pintas, yaitu setelah 
kalkulator ON pencet angka 6) 

b.4.  Setelah muncul “Program List”, tekan F3 yang berarti kita akan membuat 
sebuah program baru. 

b.5. Pada “Program Name” ketik nama program maksimal 8 karakter  
misalnya DEKOT dan setelah itu tekan “EXE”. 

b.6. Jika anda ingin program yang dibuat nanti lebih aman, sebelum menekan 
“EXE” pada poin a.5, anda dapat membuat password dengan memencet 
“F3”, masukkan password anda maksimal 8 karakter setelah itu pencet 
“EXE” 

b.7. Setelah itu anda membuat program aplikasi falak sesuai keinginan. 
 

C. Rumus-Rumus yang Digunakan dalam Menentukan Deklinasi dan 
Equation of Time. 
 
Rumus menentukan deklinasi matahari ada berbagai macam, berikut ini 
adalah rumus-rumus yang ditemukan Cooper dan Fletcher,  sebagai berikut: 
 
 
Cooper I 훿 = 23,45° sin 360°푥

284 + N
365  
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Cooper II 
 

훿 = 23,45° sin 
360
365 (N − 81)  

 
Cooper III 훿 = 푠푖푛  푠푖푛 (23.45°)푠푖푛 

360
365 (푁 − 81)  

 
 
Fletcher I 
 
 

훿 = −23,44° 푐표푠 [360° (푁 + 10): 365] 

 
Fletcher II 
 

훿 = 23,44° 푠푖푛 [360° (푁 + 284): 365] 

 
 

Dimana: 
N = menyatakan nomor urut hari dalam satu tahun.  
Sudut deklinasi = 휹 dinyatakan dalam satuan derajat ( ° ). 
 
Sementara untuk menentukan Equation of time menggunakan rumus: 
 

 

 B =  
360 (푁 − 81)

364  

 
퐸 = 9,87 sin 2퐵 − 7,53 푐표푠 퐵 − 1,5 푠푖푛 퐵 

 
 
 

D. Membuat Program Aplikasi Perhitungan untuk Menentukan Deklinasi 
dan Equation of Time 
 
Setelah menyelesaikan langkah pada bagian B di atas, dilanjutkan dengan 
membuat program, seperti berikut: 
 
"HARI KE"?N 
"COOPER 1": 23.45° sin (360° (284+N) ÷ 365) 
"COOPER 2": 23.45° sin (360° (N-81)÷365)  
"COOPER 3": sin -1 (sin(23.45°) sin (360 ( N-81) ÷365))  
"FLETCHER 1" : -23.44° cos (360° (N+10) ÷ 365)  
"FLETCHER 2" : 23.44° sin (360° (N+284) ÷ 365)  
360° (N-81):364B 
"EOT (MENIT)": 9.87sin 2B - 7.53cos B – 1.5sin B 
Program selesai 
 



4 | Syaikh Ahmad : P r o g r a m  D e k l i n a s i  d a n  E q u a t i o n  o f  T i m e  
 

E. Keterangan dan Catatan 
 
N : Diisi dengan nomor hari. Misalnya 17 Januari = 17. 4 Februari = 35 

dan seterusnya. 
Perlu dijelaskan bahwa untuk tahun kabisat, nilai N setelah Februari atau 
mulai bulan Maret harus ditambah 1 karena  dalam tahun kabisat umur bulan 
Februari 29 hari dengan jumlah hari dalam setahun 366 hari. Dengan 
demikian maka nilai sudut deklinasi berubah sedikit. Sedangkan untuk tahun 
Basitah tidak perlu ditambahkan, karena bulan Februari berjumlah 28 dan 
jumlah hari dalam setahun adalah 365 hari.. 
Cooper dan Fletcher sendiri adalah nama-nama penemu rumus tersebut. Ada 
beberapa varian rumus namun hasilnya sama atau dekat antara satu dan 
lainnya. Hasil dari rumus ini tentu masih bersifat kasar dan tidak dianjurkan 
untuk digunakan pada perhitungan yang membutuhkan akurasi tingkat tinggi 
hingga ordo detik. Hasil perhitungan dengan kelima rumus tersebut dapat 
dibandingkan dengan deklinasi yang ada pada berbagai almanac dan 
ephemeris, sangat dimungkinkan perbedaan mencapai hingga 1 derajat. 
Demikian pula untuk nilai Equation of time sangat dimungkinkan perbedaan 
dalam satuan detik. Namun untuk perhitungan waktu shalat dan rasdul kiblah 
menurut saya hasilnya cukup baik dan dapat digunakan. 
 

F. Input Data 
Untuk menginput silahkan cari DEKOT dari program list dan tekan EXE. Di 
layar kalkulator akan tampak tulisan: 
HARI KE? 
masukkan nomor hari sesuai sesuai penjelasan di atas. 
Tekan EXE dilayar akan tampak nilai deklinasi dari masing-masing rumus 
yang digunakan, yaitu: 
COOPER 1 
COOPER 2 
COOPER 3 
FLETCHER 1 
FLETCHER 2, dan yang terakhir adalah nilai equation of time 
EOT (MENIT). 
 

G. Gambaran Hasil Perhitungan : Perbandingan dengan Ephemeris 
Contoh :  
Tahun 2010 dengan data Ephemeris diambil pada jam 05.00  
 

Bulan Tanggal N Ephemeris Cooper I Selisih 
Januari 1 1 -23° 00' 38" -23° 00' 41" 00° 00' 03" 

Februari 16 47 -12° 01' 26" -12° 57' 17" 00° 55' 51" 
April 15 105 09° 43' 29" 09° 24' 54" 00° 18' 35" 

Agustus 16 228 13° 46' 10" 13° 27' 18" 00° 18' 52" 
September 15 258 03° 04' 09" 02° 13' 01" 00° 51' 08" 
Desember 10 344 -23° 53' 52" -23° 02' 59" 00° 50' 53" 

      
 



5 | Syaikh Ahmad : P r o g r a m  D e k l i n a s i  d a n  E q u a t i o n  o f  T i m e  
 

Selanjutnya pengguna dapat mencoba membandingkan sendiri dengan hasil 
perhitungan menggunakan rumus Cooper 2 dan 3 dan Fletcher 1 dan 2, dan 
bagaimana jika jam deklinasi pada ephemeris diganti pada jam yang lain.  
  

H. Penjelasan Beberapa Hal Teknis 
 

 

g.1.  Untuk memanggil huruf-huruf yang 
akan dimasukkan seperti membuat 
nama program atau nama data input, 
tekan ALPHA setelah itu diikuti 
dengan huruf yang anda butuhkan. 
Sedangkan untuk memanggil simbol-
simbol berwarna kuning tekan SHIFT 
kemudian diikuti simbol yang anda 
butuhkan. Untuk simbol berwarna 
putih dapat ditekan langsung apa 
adanya.  

 
g.2. Simbol seperti ?, , ÷ dapat ditemukan dengan menekan tombol SHIFT 

dan PRGM berturut-turut dan untuk mendisplay yang lainnya digunakan 
tombol . Untuk mengambil simbol "(petik dua) dapat menekan 
ALPHA dan F2. 

g.3. Untuk mematikan kalkulator tekan SHIFT  dan AC/ON. Matikan 
kalkulator dengan prosedur standar agar program yang sudah anda buat 
terjamin lebih aman dari error. 

 
I. Penutup 

Demikan Penjelasan tentang bagaimana membuat program aplikasi 
perhitungan untuk mendapatkan nilai deklinasi matahari dan equation of time. 
Sebagaimana dikemukakan di atas, harus diakui bahwa hasil perhitungan di 
atas masih bersifat kasar harian. Untuk mendapatkan nilai dengan tingkat 
ketelitian lebih tinggi tentu harus menggunakan formula yang lain. Rumus ini 
masih bersifat pendekatan (taqribi), namun menurut saya sudah cukup baik 
jika hasilnya dipakai untuk melakukan perhitungan waktu shalat dan rasdul 
kiblat. Untuk perhitungan menentukan awal bulan sebaiknya tidak digunakan. 
Semoga menambah pengetahuan. 
 
Selamat mencoba!  

 
 
Semarang, Desember 2010. 
 
Wassalam, 
 
 
 
 
Akhmad Syaikhu  
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