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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Asteroid dekat-Bumi (ADB/Near Earth Asteroids) merupakan asteroid yang 

memiliki perihelion q < 1,3 satuan astronomi (sa) dan aphelion Q < 0,98 sa 

(Morbidelli dkk., 2002). Papasan dekat (close encounter) yang dialami populasi 

asteroid dekat-Bumi dengan planet-planet Terestrial (Merkurius hingga Mars) dan 

Bulan memberi pengaruh sehingga asteroid dekat-Bumi memiliki orbit yang 

mudah sekali berubah. Selain itu, dinamika resonansi pula memberi pengaruh pada 

peluruhan populasi asteroid dekat-Bumi ke zona pembuangan (Michel et al.,  

2005).  

ADB merupakan salah satu Objek dekat Bumi (ODB/Near Earth 

Objects(NEOs)) dari dua jenis dengan satu jenis objek lainnya merupakan komet. 

ODB dengan magnitudo absolut 𝐻 ≤ 22 dan jarak perpotongan orbit minimum 

(MOID) < 0,05 sa, maka dikategorikan sebagai objek yang berpotensi 

membahayakan (Potentially Hazardous Object (PHO)), jika objek tersebut 

merupakan asteroid maka disebut asteroid yang berpotensi membahayakan 

(Potentially Hazardous Asteroids (PHA)) dan memiliki konsekuensi yang  dapat 

menghancurkan jika menumbuk Bumi dan menghasilkan energi ≥ 4 x 1018 J (Stuart 

& Binzel, 2004), pada penelitian (Stuart & Binzel, 2004)  juga menyatakan dampak 

tumbukan oleh asteroid berdiameter 1 km di RMS, kecepatan tumbukan Bumi 

sebesar 20,9 km/s dengan kepadatan 1400 kg/m3 atau 2700 kg/m3 akan 

menghasilkan energi masing-masing sebesar 1,6×1020 atau 6×1020 J . Seperti 

kepunahan masal K/T 65 juta tahun lalu (Bottke dkk., 2007), dengan energi dari 

dampak peristiwa tumbukan K-T yang membentuk kawah Chicxulub diperkirakan 

6 x 1023 - 3 x 1024 J (Pope dkk., 1997). Sehingga laju kejadian tumbukan antara 

asteroid dengan Bumi perlu diketahui untuk menambah informasi supaya semakin 

relevan untuk diketahui sebagai bagian mitigasi bencana dari antariksa. 

Telah banyak dilakukan penelitian guna mengetahui frekuensi tumbukan 

asteroid dengan Bumi dan planet-planet kebumian lainnya, diantaranya yang 

dilakukan oleh (Nesvorný & Roig, 2018) mendapatkan bahwa ADB yang 

berukuran besar (D > 10 km) memiliki frekuensi sebesar 0,82 tumbukan dalam 

satu miliar tahun dengan Bumi, yang berarti 1 tumbukan ADB terjadi setiap ~1,22 
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milyar tahun. (Emel’Yanenko & Naroenkov, 2015) mendapatkan bahwa ADB 

dengan (H<18) memiliki frekuensi sebesar 1,9 tumbukan dalam satu juta tahun 

dengan Bumi, yang berarti 1 tumbukan ADB terjadi setiap ~0,53 juta tahun dengan 

Bumi. (Fauziah dkk., 2020) mendapatkan bahwa terjadi bahwa terjadi 1 tumbukan 

ADB dengan (H<18) setiap 10 juta tahun dengan Bumi. Sementara itu, penelitian 

yang pernah dilakukan pada 967 ADB berukuran besar (1km ≤ D) tanpa membagi 

kedalam rentang  tertentu dengan memanfaatkan data hasil komputasi orbit selama 

waktu komputasi 5 juta tahun ke masa depan didapatkan bahwa terjadi 1 tumbukan 

setiap 5,42 juta tahun ADB dengan Bumi.   

Saat ini, berdasarkan peristiwa-peristiwa tumbukan yang telah terekam dalam 

sejarah Bumi, pengetahuan mengenai laju kejadian tumbukan sudah menjadi 

relevan untuk diketahui. Namun, untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti, 

diperlukan perhitungan laju kejadian tumbukan berdasarkan pembagian populasi 

asteroid dekat-Bumi berdasarkan ukurannya dengan lebih rinci.  

Penelitian ini dilakukan pada sampel asteroid dekat-Bumi dari data yang telah 

tersedia dengan membagi menjadi beberapa rentang diameter tertentu dan 

kemudian masing-masing rentang seukuran ini ditentukan laju tumbukannya 

dengan planet-planet kebumian. Sehingga nilai laju tumbukan yang didapatkan 

menjadi lebih detail. Penelitian ini sekaligus pula menghitung laju peluruhan 

asteroid dekat-Bumi, yaitu seberapa banyak asteroid dekat-Bumi yang masuk zona 

pembuangan yaitu asteroid yang menumbuk Matahari atau planet atau satelit alam 

dan terlempar ke luar Tata Surya dengan a > 100. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Berapakah laju peluruhan asteroid dekat-Bumi berukuran besar (D ≥ 1km) 

dalam setiap rentang ukuran asteroid berakhir di zona pembuangan dalam 

lima juta tahun kedepan?  

2. Berapakah frekuensi tumbukan ADB berukuran besar (D ≥ 1km) dengan 

planet-planet kebumian dalam berbagai rentang ukuran asteroid dalam 

lima juta tahun kedepan?  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Memperoleh besarnya laju peluruhan asteroid dekat Bumi berukuran 

besar dalam setiap rentang ukuran asteroid.  

2. Memperoleh besarnya frekuensi tumbukan asteroid dekat-Bumi 

berukuran besar dengan planet-planet kebumian dalam berbagai rentang 

ukuran asteroid. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang laju peluruhan dan laju 

tumbukan antara asteroid dekat-Bumi dengan planet-planet kebumian yang dapat  

menambah informasi sehingga semakin relevan untuk diketahui dan dapat 

dimanfaatkan oleh lembaga yang memantau kondisi antariksa seperti Organisasi 

Riset Penerbangan Antariksa (ORPA) BRIN, sebagai bagian dari mitigasi bencana 

yang disebabkan oleh benda antariksa.  

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini dimulai dari Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan dalam 

penelitian ini, Bab II Kajian Pustaka berisi penjelasan dari asteroid dekat-bumi, 

planet kebumian, persamaan gerak sistem tiga benda terbatas, gaya termal 

yarkovsky, laju peluruhan asteroid, minimum orbit intersection distance, dan laju 

tumbukan, Bab III Metode Penelitian menjelaskan tentang metode yang digunakan, 

Bab IV Temuan dan Pembahasan menyajikan hasil dan analisis data yang 

didapatkan, dan Bab V Simpulan dan Rekomendasi menyajikan simpulan dari 

penelitian ini dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.   

 

  


