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MEMBUAT PROGRAM APLIKASI FALAK 
DENGAN CASIO POWER GRAPHIC fx-7400G PLUS 

Bagian II :  
Aplikasi Perhitungan untuk Penggunaan Teodolit 

 
Kalkulator sangat membantu proses perhitungan, apalagi jika memakai rumus-
rumus yang rumit dan panjang. Seringkali faktor human error terjadi saat 
melakukan pemenjetan tombol dan akibatnya kita harus melakukan proses dari 
awal lagi. Penggunaan kalkulator dengan sistem manual (tidak terprogram) 
berdasarkan pengalaman memang rawan kesalahan dan untuk meyakinkan hasil 
pekerjaan seringkali harus mengulang-ulang. Ini sangat membuang waktu dan 
tidak efisien. Maka agar perhitungan yang kita lakukan khususnya dalam masalah 
falakiyah menjadi lebih mudah, teliti, dan efisien, akan lebih baik jika dibuat 
dalam bentuk program. Caranya tentu mudah, dengan mengikuti langkah-langkah 
dalam tutorial ini anda tidak akan kesulitan membuat program aplikasi falak 
sederhana berbasis kalkulator untuk program perhitungan yang akan mendukung 
penggunaan teodolit sebagai instrument pengukuran yang teliti. 
 
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 TEODOLIT 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  
Ada perbedaan data yang digunakan dalam Program Aplikasi Falakiyah: 
Hisab Arah kiblat sebagaimana telah ditulis dalam : 
http://aliboron.wordpress.com/2010/12/19/program-aplikasi-falakiyah-hisab-
arah-kiblat-dengan-casio-fx7400g-plus/ dengan program yang akan kita 
rancang berikutnya. Jika dalam tutor I kemarin yang diperlukan adalah 
lintang tempat, bujur tempat, lintang kabah dan bujur kabah, maka untuk 
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aplikasi perhitungan untuk penggunaan teodolit kita membutuhkan data-data 
berikut: 
a. Waktu pembidikan matahari; 

Yang dimaksud adalah waktu saat dilakukan pembidikkan terhadap titik 
api (focus) matahari dengan teodolit. Waktu ini harus dicocokkan dengan 
waktu standar. 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 nilai deklinasi matahari, equation 
of time (perata waktu), ketidakcocokan antara waktu dan sudut waktu 
matahari sehingga secara otomatis berdampak pada hasil perhitungan dan 
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). Sebab teodolit memiliki fasilitas yang dapat melayani kita dalam 
pengukuran dengan tingkat ketelitian hingga satuan detik. 

d. Bujur Standar Daerah 
Yang dimaksudkan adalah bujur standar berdasarkan pembagian waktu 
daerah di Indonesia, seperti 105° untuk WIB, 120° untuk WITA) dan 135° 
untuk WIT. 

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 membidik 
titik focus 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. Saya sendiri lebih suka menggunakan data koordinat 
kabah dengan nilai 21° 25' 21.04" LU dan 39° 49' 34.33" dengan 
mengambil titik tengah bangunan kabah melalui google earth. Mengapa 
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mengambil data demikian, karena agar setiap orang dapat melakukan 
pengujian ulang atas validitas data koordinat tersebut. Jika dalam 
pengecekan menggunakan sarana yang sama, maka kalau ada 
perbedaanpun nilainya tidak signifikan. 
 

C. Membuat Program Aplikasi Perhitungan untuk Memudahkan 
Pengukuran Arah Kiblat dengan Teodolit 
 

 

Setelah anda 
mengikuti langkah-
langkah seperti pada 
bagian A di atas, 
sampai pada proses 
a.6, di layar kalkulator 
muncul tampilan 
program yang anda 
buat misalnya:  
= TEODOLIT = 

 

Setelah itu masukkan bahasa program berikut: 
 
"WAKTU BIDIK"?A 
Frac AB 
"LT"? C 
"BT"?D 
"WD"? I 
"DEK1"?E 
"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"? 
K 
"UTARA SEJATI":If  K=1 
Then 360°-J 
IfEnd 
If K=2 
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Then J 
IfEnd 
If K=3 
Then 180°-J 
IfEnd 
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 
Anda telah siap menginput data dengan program yang anda buat sendiri. Cari  
program TEODOLIT dari program list dan tekan EXE. Di layar kalkulator 
akan tampak tulisan: 
WAKTU BIDIK? 
masukkan waktu saat dilakukan pembidikkan, lengkap dalam satuan jam 
menit dan detik.  
Tekan EXE dilayar akan tampak: 
LT? 
Isi dengan nilai lintang tempat yang dicari arah kiblatnya.  
Tekan EXE dilayar akan tampak: 
BT? 
Isi dengan nilai bujur tempat daerah yang dicari arah kiblatnya.  
Tekan EXE dilayar akan tampak: 
WD? 
Isi dengan nilai bujur daerah standar. 
Tekan EXE dilayar akan tampak: 
DEK1? 
Isi dengan nilai deklinasi matahari awal 
Tekan EXE dilayar akan tampak: 
DEK2? 
Isi dengan nilai deklinasi matahari kedua 
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Tekan EXE dilayar akan tampak: 
EQ1? 
Isi dengan nilai equation of time awal 
Tekan EXE dilayar akan tampak: 
EQ2? 
Isi dengan nilai equation of time kedua 
Maka selanjutnya akan tampak pada layar nilai-nilai dari: 
1. Sudut arah kiblat dari utara ke barat (U-B) 
2. Azimuth kiblat UTSB 
3. Sudut ketinggian matahari 
4. Azimut matahari 
Selanjutnya ada pilihan alternative antara : 1, 2, 3, 4 
Tekan salah satunya yang relevan 
Maka nilai utara sejati akan tampak. 
Selanjutnya data yang diambil adalah: 
1. Nilai utara sejati 
2. dan azimuth kiblat. 
 

F. Penjelasan Beberapa Hal Teknis 
 

 

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 
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. 

 
G. Penutup 

Demikan Penjelasan tentang bagaimana membuat program “Aplikasi 
Perhitungan untuk Penggunaan Teodolit ” dengan Casio Power Graphic fx-
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7400G plus. Tentu saja ini bukan cara satu-satunya, sebab ada banyak cara 
dan kreasi lain yang dapat diterapkan dalam kalkulator ini. Diharapkan 
dengan memahami prinsip-prinsip dasar pemograman kalkulator ini anda 
dapat membuat yang lebih mudah lagi. 
Dengan program ini anda dapat melakukan perhitungan dengan lebih cepat 
hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 menit. Selanjutnya tinggal melatih 
keterampilan menggunakan teodolit. Untuk itu tentu saja perlu latihan 
tersendiri. Sebagai acuan cara penggunaan teodolit anda dapat membaca lagi 
di tulisan saya pada : http://aliboron.wordpress.com/2010/12/19/penentuan-
arah-kiblat-dengan-teodolit/, di sana terdapat pula contoh perhitungan secara 
manual. Jika anda sudah membuat program di atas, anda dapat melakukan 
praktek perhitungan dengan program dan silahkan bandingkan hasilnya.  
 
Selamat mencoba! 

 
 
 
Semarang, Desember 2010. 
 
 
 
 
Akhmad Syaikhu  

 
 

 
 
 

 


