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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Pengamat langit sejak era Babilonia hingga astronom saat ini masih 

tertarik untuk membangun kriteria visibilitas untuk mengetahui kemunculan 

pertama Bulan sabit muda (hilal). Sebagai aturan, kriteria visibilitas hilal 

menggunakan parameter fisik Bulan, seperti perbedaan ketinggian antara Matahari 

dan Bulan (ARCV - Arc of Vision) dan lebar sabit (W), sebagai prediktor untuk 

pengamatan mata telanjang. Menurut Hoffman (2003) kriteria visibilitas hilal 

yang sudah ada tidak berlaku untuk semua rentang lintang geografis pengamat. 

Sedangkan Utama dkk. (2013) telah memperoleh kriteria visibilitas hilal khusus 

untuk pengamat yang berada di lintang tropis. 

Kriteria visibilitas hilal merupakan kajian astronomi yang terus 

berkembang. Berbagai model visibilitas telah di bangun oleh para pengamat salah 

satunya oleh Kastner. Model visibilitas Kastner merupakan suatu formula untuk 

memodelkan visibilitas pada saat senja untuk objek-objek langit seperti bintang, 

planet, komet yang berada di dekat Matahari. Dalam memprediksi visibilitas 

objek langit tersebut, tidak hanya mengacu pada faktor geometri saja melainkan 

terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap penentuan visibilitas objek 

langit yaitu faktor kecerahan langit senja. Menurut Mikhail dkk. (1995) bahwa 

kecerahan langit senja diyakini berhubungan dengan lintang geografis, ketinggian 

lokasi dari permukaan laut, musim, dan kandungan aerosol di atmosfer.  

Dalam model visibilitas Kastner, Kastner pun hanya memodelkan visibilitas 

benda langit untuk pengamatan dengan mata telanjang dan masih menggunakaan 

persamaan yang masih belum akurat untuk kecerahan langit senja dikarenakan 

persamaan yang ia turunkan alih-alih untuk jarak zenit 30
o
 tetapi berdasarkan 

sumber yang ia rujuk untuk jarak zenit 60
o
. Bukan hanya itu saja, persamaan yang 

ia bangun untuk kecerahan langit senja tidak berlaku universal atau tidak untuk 

seluruh lintang pengamatan.  
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Prediksi visibilitas hilal menggunakan model Kastner untuk pengamatan 

berbantuan teleskop dilakukan karena pengamatan dengan mata telanjang sulit 

dilakukan saat Bulan dekat dengan Matahari dan umur Bulan sangat muda. Pada 

model visibilitas Kastner belum ada penelitian untuk pengamatan berbantuan alat 

optik dan masih belum ada persamaan yang akurat pada kecerahan langit senja 

untuk seluruh lintang pengamat. Sehingga perlu adanya modifikasi untuk 

memperoleh nilai kecerahan langit senja serta perlu adanya berbagai koreksi yang 

relevan untuk diterapkan pada kecerahan langit senja dan kecerahan hilal karena 

penggunaan alat optik. Koreksi tersebut melibatkan penggunaan satu mata 

daripada kedua mata saat pengamatan, hilangnya sinar dalam teleskop karena 

banyak permukaan lensa atau hilang karena ukuran pupil keluar lebih besar dari 

ukuran pupil mata (sebagai fungsi dari usia pengamat), koreksi untuk daya 

pengumpulan cahaya teleskop, perbesaran sudut dan faktor daya urai mata. 

Berdasarkan hasil penelitian Utama (2014) diperoleh bahwa perbesaran sudut 

adalah faktor koreksi yang dominan dalam model Katsner yang digunakan dalam 

prediksi visibilitas hilal dengan menggunakan bantuan teleskop.  

Dengan latar belakang di atas, maka dalam Tugas Akhir ini penulis 

mengambil judul “Modifikasi Model Visibilitas Kastner Untuk Benda Langit Di 

Dekat Matahari Dengan Modus Pengamatan Berbantuan Alat Optik”. Sehingga 

diperoleh prediksi visibilitas hilal untuk modus pengamatan dengan bantuan 

teleskop yang cocok dengan model-model lain yang sudah ada (misalnya Model 

Sultan, Odeh dan lain-lain). 

 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: Bagaimana  prediksi model visibilitas Kastner hasil modifikasi untuk 

benda langit di dekat Matahari dengan modus pengamatan berbantuan alat optik? 
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C. Batasan  Masalah 

Batasan yang dibahas pada permasalahan di atas yaitu untuk modus 

pengamatan dengan bantuan teleskop dan benda langit di dekat Matahari yang 

ditelaah adalah Bulan muda (hilal). 

 

D. Tujuan  Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memodifikasi model visibilitas Kastner 

untuk benda langit di dekat Matahari dengan modus pengamatan berbantuan alat 

optik. 

 

E. Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

Model visibilitas Kastner yang sudah dimodifikasi dapat digunakan dalam 

memprediksi visibilitas hilal. 

2. Manfaat praktis 

Dengan menggunakan model ini yang bisa memberikan prediksi yang 

akurat pada berbagai kasus yang tersedia sehingga dapat disusun suatu 

kriteria visibilitas hilal untuk penentuan awal bulan Hijriah untuk modus 

pengamatan dengan bantuan alat optik. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini disusun secara bab per bab yang terdiri 

dari: BAB I Pendahuluan yangberisikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematik 

apenulisan. BAB II Kajian Pustaka yang memaparkan mengenai konsep atau teori 

yang mendukung penelitian ini. Teori-teori yang akan dibahas dalam kajian 

pustaka ini adalah Bulan beserta fase-fasenya, hilal, kriteria visibilitas hilal, 

Kontras ambang, model visibilitas Kastner dan model matematis Schaefer. BAB 

III Metodologi Penelitian yang berisi penjabaran yang rinci mengenai metode 

penelitian dan beberapa komponen. Komponen yang dimaksud adalah prosedur 
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penelitian yang meliputi penentuan data parameter fisik Bulan dan Matahari, 

penentuan data meteorologi, perhitungan kecerahan langit senja, perhitungan 

faktor-faktor koreksi, perhitungan fungsi visibilitas Kastner, perhitungan batasan 

nilai ambang kontras serta diagram alur penelitian. BAB IV Hasil Penelitian Dan 

Pembahasan yang berisi hasil penelitian, pembahasan dan unjuk kerja model 

visibilitas Kastner. BAB V Kesimpulan Dan Saran yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran. 


