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PROGRAM APLIKASI FALAKIYAH 
Bagian IV :  

APLIKASI PERHITUNGAN UNTUK PENGGUNAAN SUNDIAL MIZWALA 
dengan Casio Power Graphic Fx-7400g Plus 

 

 
Sundial Mizwala Qibla Finder 

Sundial adalah instrumen penunjuk 
waktu berdasarkan bayangan matahari. 
Karena sifatnya tergantung pada 
bayangan matahari sundial dapat 
berfungsi hanya sepanjang siang. Itu 
pun jika matahari tampak dan tidak 
terhalang oleh mendung sehingga dapat 
membentuk bayangan yang dihasilkan 
oleh gnomon1 yang jatuh di atas bidang 
datar atau lengkung yang telah ditandai 
dengan garis-garis tertentu sebagai alat 
pengukuran.  

 
Salah satu sundial yang banyak dikenal adalah Sundial Mizwala, alat yang 
ditemukan oleh Hendro Setyanto seorang ahli astronomi lulusan ITB untuk 
keperluan yang berkaitan dengan penentuan arah kiblat, oleh karena itu 
penemunya memberikan nama Mizwala Qibla Finder. (Penentu Arah Kiblah 
Mizwala), meskipun dengan alat ini juga dapat menentukan lintang dan bujur 
suatu tempat serta menentukan waktu secara taqribi. Alat ini cukup sederhana dan 
praktis sehingga dapat digunakan dengan mudah.  

 
 

Mizwala Qibla Finder sudah beredar cukup 
luas terutama di lingkungan Instansi 
Kementerian Agama dan peminat kajian falak 
di Indonesia. Untuk menggunakannya pembuat 
alat ini telah melengkapi dengan panduan 
penggunaan dan program excel untuk 
perhitungannya. Pengguna tinggal menginput 
data masukkan berupa time zone, lintang, bujur, 
tanggal, waktu, interval maka hasil yang 
diperlukan untuk penentuan arah qiblah secara 
otomatis didapatkan. Bagaimana jika pengguna 
sundial Mizwala tidak memiliki computer 
untuk melakukan perhitungan? Cara lain bisa 
digunakan. Panduan yang kami tulis ini akan 
membantu pengguna menggunakan sarana 

                                                
1 Gnomon adalah tongkat pembentuk bayangan , dalam istilah yang lebih popular disebut 

juga tongkat istiwa.  Tongkat ini merupakan komponen utama peralatan sundial Mizwala. 
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yang lebih murah dan portable yaitu dengan kalkulator. Pada tulisan ini akan 
dibuatkan contoh membuat program aplikasi untuk penggunaan Sundial Mizwala 
Qibla Finder dengan Casio fx-7400G Plus.   

A. Memulai Program 
a.1.  Hidupkan kalkulator dengan menekan AC/ON 
a.2.  Geret ke shortcut PRGM menggunakan tombol geser. 

 

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

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

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

 
a.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” 

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

B. Data-Data yang Diperlukan dalam Perhitungan  
Untuk aplikasi perhitungan menggunakan sundial MIZWALA, data-data 
yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 
a. Waktu Pengambilan Bayangan Matahari; 

Jika dalam aplikasi perhitungan untuk penggunaan teodolit sebagai 
instrumen bantu, yang kita ambil adalah waktu bidik focus matahari, 
logika dalam penggunaan Mizwala ini terbalik, karena yang kita ambil 
adalah bayangan benda tegak lurus yang dikenai oleh sinar matahari. 
Yang dimaksud adalah waktu saat kita mengambil bayangan matahari 
yang terbentuk dari gnomon (tongkat tegak lurus) di atas dial putar. Waktu 
harus dicocokkan dengan waktu standar seperti WIB, WITA atau WIT. 
Untuk mendapatkan waktu standar kita dapat menggunakan jam yang ada 
pada GPS atau jam RRI. Jam harus distel setepat mungkin, karena jika 
salah akan berpengaruh pada sudut jatuh bayangan matahari sehingga 
secara otomatis berdampak pada pengukuran arah kiblat.  

b. Lintang tempat; 
c. Bujur tempat; 

Untuk menentukan lintang dan bujur tempat, sebaiknya menggunakan 
GPS agar didapatkan nilai koordinat dengan ketelitian yang lebih baik. 
Gunakan angka-angka yang tercantum pada GPS hingga satuan terkecil 
(detik). 

d. Bujur Standar Daerah 
Yang dimaksudkan adalah bujur standar berdasarkan pembagian waktu 
daerah, misalnya di Indonesia bujur standarnya seperti 105° untuk WIB, 
120° untuk WITA dan 135° untuk WIT.  
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e. Deklinasi matahari 1 
f. Deklinasi matahari 2 
g. Equation of time 1 
h. Equation of time 2 

Di dalam table astronomi seperti data ephemeris dan almanac nautika, 
tabel data-data disusun berdasarkan waktu standar internasional (UT) yang 
berpatokan di bujur 0° dekat kota Greenwich Inggris. Untuk menggunakan 
data-data tersebut dalam konteks keperluan kita, waktu pada tabel tersebut 
harus di konversikan ke dalam waktu standar daerah kita. Kemudian 
interval waktu dari data-data tabel astronomi dimaksud disusun dalam 
skala perjam. Maka dalam konteks keperluan kita, misalnya saat 
menentukan bayangan matahari berada di antara interval jam yang 
tersedia, harus dilakukan interpolasi atas deklinasi matahari dan equation 
of time untuk menemukan nilai sisipan di antara interval yang ada agar 
sesuai nilainya dengan saat pembidikan. Ini akan berpengaruh terhadap 
nilai deklinasi dan eot. Atas alasan itu dalam rumus pada aplikasi program 
nanti akan meminta data deklinasi 1, deklinasi 2, equation of time 1 dan 
equation of time 2. 

i. Lintang kabah; 
j. Bujur kabah; 

Data lintang dan bujur kabah ada berbagai versi meskipun dalam 
perbedaan kecil. Untuk panduan dalam program aplikasi perhitungan 
dengan kalkulator ini kita tentukan saja nilai lintang dan bujur kabah 
sebagai berikut: 21° 25' 21.04" LU dan 39° 49' 34.33" dengan mengambil 
titik tengah bangunan kabah melalui google earth.  
 

C. Membuat Program Aplikasi Perhitungan untuk Penggunaan Sundial 
Mizwala Qibla Finder  
 

 

Setelah anda mengikuti langkah-
langkah seperti pada bagian A di 
atas, sampai pada proses a.6 maka di 
layar kalkulator muncul tampilan 
program yang anda buat misalnya:  
= SUNDIAL = 
Setelah itu dilanjutkan dengan 
memasukkan bahasa program di 
bawah ini. Masukkan dengan teliti 
setiap karakter dan pastikan tidak ada 
yang keliru, agar program dapat 
berjalan dengan hasil yang benar.  

 
"WAKTU BAYANGAN"?A 
Frac AB 
"LT"? C 
"BT"?D 
"BD"? I 
"DEK1"?E 
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"DEK2"?F 
"EQ1"?G 
"EQ2"?H 
E+B(F-E)E 
G+B(H-G)F 
"KIBLAT" : D-39° 49' 34.33"G 
tan -1 (tan 21° 25' 21.04" x cos C ÷ sin G – sin C ÷ tan G)-1 H 
"UTSB": 360°- H 
"SDTTM":A+F- (I-D):15I 
(I-12) x 15I 
"AZMSUN": tan -1 (tan E x cos C ÷ sin I – sin C ÷ tan I)-1 J 
Abs JJ 
"JKDEK(+)U-T=1.JKDEK(+)U-B=2.JKDEK(-)S-T=3.JKDEK(-)S-B=4"? 
Y 
If  Y=1 
Then 180+ J 
IfEnd 
If Y=2 
Then 180- J 
IfEnd 
If Y=3 
Then 360-J 
IfEnd 
If Y=4 
Then J 
 
Program selesai 
 

D. Keterangan  
Formula yang dipakai dalam perhitungan program di atas adalah: 
1. Arah Kiblat 

K = Tan-1 (LM x cos C : sin G – sin C : tan G)-1 

Dimana : 
Tan K = sudut arah kiblat 
LM  = lintang Makkah 
C  = Lintang Tempat 
G  = selisih bujur Makkah dan bujur tempat 
(Lihat bahasa program) 

2. Azimuth Matahari 
AZ = Tan-1 (tan E x cos C : sin I – sin C : tan I)-1 

(lihat bahasa program) 
3. Selainnya adalah penjumlahan-penjumlahan biasa. 

 
E. Input Data dan Hasil 

Untuk penggunaan program ini kita buat sebuah contoh perhitungan pada 
tanggal 4 Juli 2010. Diketahui: 
Waktu Bayangan : 16 : 45  
Lintang Tempat (LT) : -6° 45' 
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Bujur Tempat (BT) : 106° 37' 
Bujur Standar (BD) : 105° 
Deklinasi 1 : 22° 52' 12" 
Deklinasi 2 : 22° 51' 59" 
Equation of Time 1 : -0° 4' 23" 
Equation of Time 2 : -0° 4' 23" 
  
Cari  program SUNDIAL dari program list dan tekan EXE, maka di layar 
kalkulator akan tampak tulisan: 
WAKTU BAYANGAN? 
Ketik: 16° 45' 
Tekan EXE dilayar akan tampak: 
LT? 
Ketik: -6° 57' 
Tekan EXE dilayar akan tampak: 
BT? 
Ketik: 106° 37' 
Tekan EXE dilayar akan tampak: 
BD? 
Ketik: 105°  
Tekan EXE dilayar akan tampak: 
DEK1? 
Ketik: 22° 52' 12" 
Tekan EXE dilayar akan tampak: 
DEK2? 
Ketik: 22° 51' 59" 
Tekan EXE dilayar akan tampak: 
EQ1? 
Ketik: -0° 4' 23" 
Tekan EXE dilayar akan tampak: 
EQ2? 
Ketik: -0° 4' 23" 
 
Dilayar kalkulator akan keluar hasil perhitungan, tampak nilai-nilai dari: 
QIBLA 

64.56204185 = 64° 33' 43.35" 
UTSB 

295.4379581 = 295° 26' 16" 
SDTTM 

71.77083333 = 71° 46' 15" 
AZMSUN 

64.33022919 = 64° 19' 48.83" 
 

Selanjutnya terlihat di layar kalkulator: 
JKDEK(+)U-T=1.JKDEK (+) U-B=2.JKDEK (-) S-T=3.JKDEK(-)S-B=4. 
Perhatikan: 
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Karena kita melakukan pengambilan bayangan gnomon (tongkat) pada sore 
hari, sedang pada hari tersebut nilai deklinasi positif, maka kita tekan angka 2 
maka dilayar akan terlihat: 
2 

115.6697708 = (diderajatkan menjadi) 115° 40' 11" 
 

F. Pengukuran 
Selanjutnya adalah melakukan pengukuran dengan Sundial Mizwala Qibla 
Finder dengan langkah-langkah berikut: 
1. Bayangan gnomon (tongkat) yang terjadi pada jam 16:45 WIB di 

himpitkan tepat dengan benang yang terikat longgar pada gnomon. 
Benang itu harus tepat menyentuh angka 115° 40' 11". Ketika 
menghimpitkan dengan angka tersebut posisi benang tetap dalam keadaan 
diam, yang digerakkan adalah dial putar.  
Untuk catatan: Mizwala memiliki instrumen ukur dengan tingkat 
kepastian pada nilai derajat, ketelitiannya belum dikalibrasi hingga ordo 
menit dan detik. Oleh karena itu nilai menit dan detik harus kita 
perkirakan sendiri seteliti mungkin. 

2. Menentukan Utara Sejati. Jika benang sudah berhimpit dengan angka 
115° 40' 11", maka secara otomatis angka nol (0) pada bidang dial putar 
adalah menunjukkan arah utara sejati.  

3. Menentukan Arah Kiblat. Dari hasil perhitungan dengan program aplikasi 
sundial telah diketahui bahwa nilai azimuth kiblat pada 4 Juli 2010 jam 
16:45 WIB adalah 295° 26' 16" (UTSB), maka langkah terakhir anda 
adalah menghimpitkan benang pada angka 295° 26' 16" pada dial putar. 
Arah kiblat ditemukan. 

 
G. Penjelasan Beberapa Hal Teknis  

Pada tulisan yang lain masalah teknis penggunaan kalkulator sudah diuraikan, 
namun karena masing-masing tulisan itu terpisah, keterangan ini perlu dimuat 
kembali untuk memudahkan pembaca. 
 

 

e.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.  

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

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

e.2. Simbol seperti : If, Then, If end dapat ditemukan dengan menekan 
tombol SHIFT - PRGM – F1 berturut-turut.   

e.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. 

 
H. Penutup 

Demikan Penjelasan tentang bagaimana membuat program “Aplikasi 
Perhitungan untuk Penggunaan Sundial Mizwala Qibla Finder ” dengan Casio 
Power Graphic fx-7400G plus. Hasil perhitungan dengan program kalkulator 
ini dibandingkan dengan program Excel yang menyertai Sundial Mizwala 
setelah diuji hasilnya sangat dekat.  
Perbandingan: 

 
Program Mizwah Fx-7400G Plus 

Azimut 295° 40' 295° 26' 16" 
Bayangan gnomon dari U sejati 115° 40' 115° 40' 11" 

 
Hasil perhitungan bayangan gnomon dari utara sejati (UTS) jika dilakukan 
pembulatan hasilnya sama, sedangkan pada nilai azimuth kiblat, perbedaan 
dalam beberapa menit menurut dugaan kami dapat disebabkan referensi 
angka koordinat Ka’bah atau pada data astronomi yang dipakai.  
 
Jika anda sudah membuat program di atas, anda dapat melakukan praktek 
perhitungan dengan program dan silahkan bandingkan hasilnya. Selamat 
mencoba! 
 

Semarang, 28 Desember 2010. 
 
 
 
 
 
Akhmad Syaikhu  
 

 
 

 
 
 

 


