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Sistem Bumi-Bulan-MatahariSistem Bumi-Bulan-Matahari
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Bumi mengelilingi 

matahari sedang bulan 

mengelilingi bumi



Jenis-jenis kalender
1. Berdasarkan gerak bumi: kalender matahari (solar 

calendar, qamariyah). Contoh: kalender Kristen 
(kalender masehi/syamsiyah)

2. Berdasarkan gerak bulan: kalender bulan (lunar 2. Berdasarkan gerak bulan: kalender bulan (lunar 
calendar, syamsiyah). Contoh: kalender Islam dan 
Hindu

3. Berdasarkan gerak bumi dan bulan: kalender bulan-
matahari (luni-solar calendar). Contoh: kalender  
Yahudi dan Cina



Kalender bulan

1 kali lunasi = 29.53 hari

Peredaran bulan mengitari bumi 
menyebabkan bulan tampak dalam 
berbagai bentuk, mulai dari sabit, setengah 
lingkaran, purnama, kembali ke setengah 
lingkaran, dan akhirnya sabit kembali. 

1 bulan qamariyah kadang  29 
hari atau 30 hari



Bilangan bulan

• Bulan sebenarnya mengorbit bumi dengan perode 27,3 
hari (periode sideris, putaran 360 derajat), sama dengan 
periode rotasi bulan (ini yang menyebabkan wajah bulan 
selalu sama)selalu sama)

• Tetapi dari sabit ke sabit berikutnya atau dari purnama ke 
purnama berikutnya rata-rata 29,53 hari (periode sinodik). 

• 1 bulan 29 atau 30 hari

• Untuk kalender syamsiah 366 atau 365 hari dibagi 12 
bulan, ada 28 hari (Feb), 30 hari (Apr, Jun, Sep, Nov), 31 
hari (Jan, Mar, Mei, Jul, Agu, Okt, Des)
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Cara praktis tentukan umur bulan

� Bulan bergerak ke arah timur 
360o/29.53 =12.2o/hari relatif 
terhadap matahari

� Setiap hari bulan semakin tinggi 
diufuk barat  ~ 12o (kira-kira diufuk barat  ~ 12o (kira-kira 
sekepalan bila lengan dijulurkan ke 
depan).

� Bulan tanggal 1 (hilal) posisinya 
dekat horizon, tanggal 2 kira-kira 
sekepal lebih tinggi, tanggal 3 kira-
kira 2 kepal lebih tinggi, dan 
seterusnya.
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Konsep dasar hisab rukyatKonsep dasar hisab rukyat
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Pedoman dari Rasulullah SAW
Rasulullah SAW memberi pedoman praktis tentang penggunaan
hilal sebagai penentu waktu:

"Berpuasalah bila melihatnya dan beridul fitri-lah bila melihatnya,
bila tertutup awan sempurnakan bulan Sya’ban 30 hari" (HR
Bukhari-Muslim).Bukhari-Muslim).

"Bila tertutup awan perkirakan" (HR Muslim). Karena umur rata-
ratanya 29,53 hari, satu bulan hanya mungkin 29 atau 30 hari, jadi
mudah diperkirakan atau amannya genapkan (istikmal) saja
menjadi 30 hari.
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Sifat Ijtihadiyah
Sebenarnya, kesaksian melihat hilal (ru'yatul hilal),
keputusan hisab, dan akhirnya keputusan penetapan
awal Ramadhan dan hari raya oleh pemimpin ummat
semuanya adalah hasil ijtihad, yang hakikatnya bersifat
dzhanni. Kebenaran hasil ijtihad relatif. Kebenarandzhanni. Kebenaran hasil ijtihad relatif. Kebenaran
mutlak hanya Allah yang tahu.

Tetapi orang yang berijtihad dan orang-orang yang
mengikutinya meyakini kebenaran suatu keputusan
ijtihad itu berdasarkan dalil-dalil syariah dan bukti empirik
yang diperoleh.
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Definisi hilal
Hilal: bulan sabit pertama, tanda awal bulan

Hilal berumur muda, sangat tipis dan redup. 
Bentuk lengkungan paling jelas, termuda berumur 

14 jam 

14,5 14,5 jam



Penampakan hilal

Bulan berumur 21 
jam

Bulan berumur 29 jam



Hisab awal bulan secara astronomiHisab awal bulan secara astronomi
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Prinsip dan teknik penentuan
Awal bulan ditentukan oleh ketinggian 

bulan dan selisih azimuth bulan dari 

matahari saat matahari terbenam.

Langkah-langkah:

1. Tentukan koordinat pengamat (lintang dan 

bujur).

2. Peroleh tanggal masehi yang bersesuaian 

dengan tanggal 29 hijriah bulan sebelumnya. 

15

dengan tanggal 29 hijriah bulan sebelumnya. 

3. Hitung waktu ijtimak (konjungsi).

4. Hitung waktu matahari terbenam setelah 

ijtimak.

5. Hitung azimuth matahari ketika terbenam.

6. Hitung ketinggian (hB) dan azimuth bulan 

ketika matahari terbenam.

7. Hitung selisih azimuth bulan dan matahari ketika terbenam (ΔAz).

8. Buat gambar kondisi langit saat matahari terbenam.

9. Gunakan kriteria hisab tertentu untuk membuat kesimpulan. 



Kriteria hisab

Wujudul hilal
Bulan dianggap wujud bila bulan terbenam 

setelah matahari

Kriteria MABIMS

1. Tinggi hilal minimum 2o

2. Jarak dari matahari minimum 3o

3. Umur bulan saat maghrib > 8 jam

Kriteria astronomi 

(visibilitas hilal)

Tinggi minimum bergantung pada 

beda azimut bulan-matahari

Prinsip dan teknik penentuan (2)

(visibilitas hilal) beda azimut bulan-matahari

Kriteria IICP Kriteria LAPAN

International Islamic 

Calendar Programme di 

Malaysia yang dipimpin 

oleh Mohammad Ilyas

Dirumuskan berdasarkan hasil 

analisis terhadap data pengamatan 

hilal di Indonesia sejak tahun 1962 

hingga 1997
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Kriteria IICP

3. Kriteria umur bulan (dihitung sejak

1. Kriteria posisi bulan dan matahari: ketinggian minimal hilal dapat teramati
adalah 4 derajat bila beda azimut bulan-matahari lebih dari 45 derajat, bila
beda azimutnya 0 derajat perlu ketinggian minimal 10,5 derajat.

2. Kriteria beda waktu terbenam: minimal bulan 40 menit lebih lambat terbenam
daripada matahari dan memerlukan beda waktu lebih besar untuk daerah di
lintang tinggi, terutama pada musim dingin.

Prinsip dan teknik penentuan (3)

Kriteria LAPAN

3. Kriteria umur bulan (dihitung sejak
ijtimak): hilal harus berumur lebih dari
16 jam bagi pengamat di daerah tropik
dan berumur lebih dari 20 jam bagi
pengamat di lintang tinggi.

1. Umur hilal (umur bulan setelah ijtimak) 

minimal 8 jam.

2. Ketinggian hilal bergantung pada beda 

azimuth bulan-matahari
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Contoh perhitunganContoh perhitungan
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Data dan sumber data
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Accurate Times 5.0 (buatan Mohammad Odeh)

Program yang digunakan

Moon Calculator 6.0 (buatan Monzur Ahmed)
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Contoh

Perhitungan hisab awal bulan Ramadhan 1429 H di Pameungpeuk, Garut  

(7°38′59″ LS, 107°41′32″ BT) memakai kriteria LAPAN.

Posisi 

bulan dan 
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ijtimak

bulan dan 

matahari 

saat 

matahari 

terbenam



Contoh (2)

Gambar kondisi langit saat matahari terbenam

Tanggal 31 Agustus 2008

Untuk lokasi Pameungpeuk, 

ketika matahari terbenam pada 

tanggal 29 Sya’ban 1429 H (31 

Agustus 2008) hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa:

1. Umur bulan mendekati 15 

jam ini berarti memenuhi 

kriteria LAPAN.

2. Beda azimuth bulan-matahari 

adalah 4°18′ dan ketinggian 
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adalah 4°18′ dan ketinggian 

bulan 5°16′. Jika dihitung 

dengan kriteria LAPAN maka 

diperoleh bahwa untuk beda 

azimuth demikian ketinggian 

minimumnya adalah 3°1′. Ini 

berarti ketinggian bulan 

memenuhi kriteria LAPAN. 

Kesimpulan: hisab memakai kriteria LAPAN 

menunjukkan bahwa hilal telah dapat dilihat setelah 

matahari terbenam pada tanggal 31 Agustus 2008 yang 

berarti 1 Ramadhan akan bersesuaian dengan tanggal 1 

September 2008 (dimulai saat maghrib 31 Agustus dan 

berakhir saat maghrib 1 September 2008).



Latihan

Hitung waktu ijtimak dan posisi bulan menjelang bulan Shafar 1429 H di Pelabuhan 

Ratu, Sukabumi (7°01′45″ LS, 106°33′28″ BT, tinggi tempat 53 m dari permukaan laut).

Jawaban:

Ijtimak terjadi pada 7 Februari 2008 pukul 10:45:30 WIB

Matahari terbenam pukul 18:20:10 WIB

Tinggi bulan saat matahari terbenam: 1°59 ′18“
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Tinggi bulan saat matahari terbenam: 1°59 ′18“

Arah matahari saat terbenam: 15°40′43“ di selatan titik barat

Arah bulan saat matahari terbenam: 14°29′44“ di selatan titik barat

Selisih azimut bulan dan matahari saat matahari terbenam: 1°10′59“  (bulan di 

utara matahari)



Sekian dan terima kasihSekian dan terima kasih
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