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PROGRAM APLIKASI FALAK 

“WAKTU BAYANGAN KIBLAT” 

DENGAN CASIO POWER GRAPHIC fx-7400G PLUS 

Oleh : Akhmad Syaikhu 

 

 
Akhmad Syaikhu 

Kalkulator sangat membantu memudahkan proses perhitungan 

falakiyah. Beberapa type dari kalkulator dilengkapi fasilitas untuk 

pemograman, salah satunya adalah Kalkulator Type Casio Power 

Grafik fx-7400 Plus. Tulisan ini akan membantu pembelajar Ilmu 

Falak merancang program menghitung kapan saat terjadinya 

bayangan kiblat untuk dapat menentukan kiblat dengan benar. 

 

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         =T-

QIBLA= 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  

Data-data yang diperlukan untuk perhitungan bayang-bayang kiblat adalah sebagai 

berikut: 

b.1. Lintang tempat; 

b.2. 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).  

b.3. Bujur Standar Daerah 

Yang dimaksudkan adalah bujur standar berdasarkan pembagian waktu daerah. Di 

Indonesia saat ini bujur standar terbagi menjadi 3, yaitu 105° BT untuk WIB, 120° 

BT untuk WITA) dan 135° BT untuk WIT. 

b.4. Deklinasi matahari 

b.5. Equation of time  

Di dalam table astronomi seperti data  ephemeris dan almanac  nautika, tabel data-

data disusun berdasarkan waktu GMT (Greenwich Mean Time) yang  berpatokan di 

bujur 0° dekat kota Greenwich Inggris. Untuk menggunakan data-data tersebut 

dalam konteks keperluan kita, waktu pada tabel tersebut dikonversi ke waktu 

standar daerah yang dicari kiblatnya.  

i.  Lintang kabah; 

j.  Bujur kabah; 

Gunakan data koordinat kabah dengan nilai 21° 25' 21.04" LU dan 39° 49' 34.33" 

BT.    
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C. Membuat Program Aplikasi Perhitungan Waktu Bayangan Kiblat 

Setelah anda mengikuti langkah-langkah seperti pada bagian A, sampai proses  a.6, di 

layar kalkulator akan muncul tampilan judul program yang anda buat misalnya:  

=T-QIBLA= 

Setelah itu masukkan bahasa program berikut: 

 “LT”?A 

“BT”?B 

“SB” : B-39°49' 34,33"C 

“U-B”: Tan
-1

 (tan 21° 25' 21.04" x cos A: sin C-sinA: tan C) D 

“B-U”: 90°-D 

“UTSB”: 270° + D 

Tan
-1

(Sin A x (tan D)
-1

)
-1

) E 

“DEK”? F 

Cos
-1

(tan F x (tan A)
-1 

x cos E G 

(G+E) H 

(H:15) + 12 W 

“EOT”? P 

“BD”? X 

“T-KIBLAT”: W-(P)+(X-B):15 

Program selesai 

 

D. Input Data 

Anda telah siap menginput data dengan program yang anda buat sendiri. Cari program  

T-QIBLA dari program list dan tekan EXE. Di layar kalkulator akan tampak tulisan: 

LT? 

Artinya Program meminta anda memasukkan nilai lintang tempat yang dicari arah 

kiblatnya, maka masukkan nilai lintang tempat.  

Tekan EXE dilayar akan tampak: 

BT? 

Isi dengan nilai bujur tempat yang dicari arah kiblatnya.  

Tekan EXE dilayar akan tampak nilai arah dan azimuth kiblat, masing-masing U-B; B-

U; dan UTSB. Tekan EXE, dilayar akan muncul: 

DEK? 

Isi dengan nilai deklinasi matahari dari tabel data Ephemeris yang sesuai.  

Tekan EXE dilayar akan tampak: 

EOT? 

Isi dengan nilai equation of time yang sesuai dari tabel ephemeris. Selanjutnya tekan 

EXE dilayar akan tampak: 

BD? 

Isi dengan nilai bujur standar dari tempat yang dicari arah kiblatnya, misalnya bujur 

105°, 120° atau 135° khusus untuk pembagian bujur di Indonesia.Tekan EXE. 

Selanjutnya di layar akan tampak angka hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa 

pada jam itulah bayangan tongkat akan menunjukkan kepada kita arah kiblat 

sebenarnya. 

 

F. Keterangan Teknis 

e.1. Untuk memanggil huruf-huruf  yang akan digunakan ketika membuat nama 

program atau nama data input, tekan ALPHA setelah itu diikuti dengan huruf yang 

anda butuhkan. Sedangkan untuk memanggil simbol-simbol dari tuts berwarna 
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kuning tekan SHIFT kemudian diikuti simbol yang anda butuhkan. Untuk simbol 

dari tuts 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   

pada kalkulator. Untuk mengambil simbol "(petik dua) dapat menekan  ALPHA 

dan F2. 

e.4. Untuk mematikan kalkulator tekan SHIFT  dan AC/ON. Matikan kalkulator dengan 

prosedur standar agar program yang sudah anda buat terjamin lebih aman dari error. 

Panduan yang lebih lengkap dapat dilihat pada buku manual penggunaan. 

 

G. Penutup 

Demikan panduan untuk membuat Aplikasi Perhitungan untuk “Menentukan Waktu 

Bayangan Kiblat ” dengan Casio Power Graphic fx-7400G plus. Selamat mencoba! 

 

 

Banjarmasin 

 

 

 

Akhmad Syaikhu 


