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PENENTUAN AWAL – AKHIR WAKTU SHOLAT 

 

Sholat 5 waktu sehari semalam adalah kewajiban setiap muslim/at dan salah satu rukun 

Islam. Sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab di hari akhir. Jika sholat seorang hamba itu 

baik, baik pula amal lainnya, dan demikian pula sebaliknya. 

Allah SWT berfirman, 

 

"Sesungguhnya sholat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 

beriman." (An-Nisa 103). 

 

"Dirikanlah sholat dari sesudah Matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula 

sholat) subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (Al-Isra 78) 

 

"Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian 

permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan 

(dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." (Hud 114) 
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AWAL – AKHIR WAKTU SHOLAT: 

Secara detail, Rasul SAW telah menjabarkan dengan sangat gambling; kapan kita masuk waktu 

sholat dan kapan akhirnya. Berikut terjemah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah:  

Malaikat Jibril datang kepada Nabi S.A.W lalu berkata: "Marilah sholat". Lalu ia melakukan 

sholat (1) dhuhur di waktu Matahari telah condong (tergelincir). Kemudian Jibril datang kepada 

Nabi di waktu Ashar lalu berkata: "Marilah sholat". Lalu ia sholat (2) Ashar di waktu bayangan 

tiap-tiap sesuatu jadi sama panjangnya dengan keadaan dirinya. Kemudian Jibril datang kepada 

Nabi S.A.W di waktu maghrib lalu berkata: " Marilah Sholat" lalu ia sholat (3) Maghrib di waktu 

Matahari telah masuk (terbenam). Kemudian Jibril datang kepada Nabi S.A.W di waktu Isya lalu 

berkata: "Marilah Sholat". Lalu ia sholat (4) Isya lalu berkata; " Marilah sholat". Lalu ia sholat 

Isya di waktu telah hilang tanda merah - di tempat Matahari terbenam. Kemudian Jibril datang 

kepada Nabi S.A.W di waktu fajar lalu berkata: "Marilah sholat" Lalu ia sholat (5) Fajar (shubuh) 

di waktu fajar telah terbit. Kemudian Jibril datang kepada Nabi S.A.W pada esok harinya lagi di 

waktu Dhuhur lalu berkata: "Marilah sholat". Lalu ia sholat Dhuhur, di waktu bayangan tiap-tiap 

sesuatu itu jadi sama panjangnya dengan keadaan dirinya. Kemudian Jibril datang kepada Nabi 

S.A.W di waktu Asar lalu berkata: "Marilah sholat". Lalu ia sholat di waktu Asar, di waktu 

bayangan tiap-tiap sesuatu itu jadi dua kali panjang daripada dirinya. Kemudian Jibril datang 

kepada Nabi S.A.W di waktu maghrib yang sama waktunya dengan kemarin, lalu ia sholat maghrib. 

Kemudian jibril datang kepada Nabi S.A.W di waktu Isya, sehabis tengah malam, lalu berkata: 

"marilah sholat". Lalu ia sholat Isya. Kemudian Jibril datang kepada Nabi pada waktu telah terang 

cuaca (sebelum terbit Matahari). Lalu berkata: "Marilah sholat". Lalu ia sholat fajar. Kemudian 

Jibril berkata: Antara dua waktu itulah waktu bagi tiap-tiap sholat." (HR. Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, 

Ibnu Hibban dan Hakim) 

Hadits di atas memberikan penjelasan mengenai awal dan akhir waktu sholat, seluruhnya 

ditentukan menggunakan cahaya dan efek dari cahaya Matahari. Efek pergerakan Matahari 

diantaranya adalah berubahnya panjang bayangan benda, terbit dan terbenamnya Matahari, 

munculnya mega merah di waktu fajar dan berakhirnya mega merah di malam hari. 

 

Matahari terbit - terbenam 

Pada zaman Rasululloh SAW, penentuan awal dan akhir waktu sholat menggunakan 

pengamatan atau observasi terhadap gejala alam dengan melihat langsung Matahari. Seiring 

perkembangan zaman, berkembang pula cara menentukan waktu sholat, yakni dengan dibuatnya 

Jam Surya atau Jam Matahari serta Jam Istiwa atau sering disebut Tongkat Istiwa dengan kaidah 

bayangan Matahari. Namun dengan kemajuan kemajuan ilmu pengetahuan, meski tanpa melihat 

posisi Matahari, ummat Islam kini sudah dapat mengetahui awal dan akhir waktu sholat. 
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1. Awal dan Akhir Waktu Sholat Dhuhur 

Waktu Dhuhur dimulai saat pertengahan hari (noon), yaitu ketika Matahari melewati garis 

meridian (lingkaran besar langit yang menghubungkan utara dan selatan). Saat melewati garis 

meridian, ada tiga kemungkinan azimuth Matahari (dihitung dari arah utara). Pertama, azimuth 

Matahari = 0 derajat, yaitu ketika Matahari melewati garis meridian, posisinya di belahan langit 

utara. Kedua, azimuth = 180 derajat, ketika posisinya di belahan langit selatan. Ketiga, azimuthnya 

tidak dapat ditentukan, ketika posisinya benar-benar tepat di zenith (atas kepala) atau ketinggiannya 

tepat 90 derajat. 

 
Matahari tepat di atas kepala – titik zenit (kuminasi) 

Untuk kemungkinan pertama dan kedua, sebuah benda memiliki panjang bayangan jika 

terkena sinar Matahari. Adapun untuk kemungkinan ketiga, panjang bayangan sama dengan nol. 

Panjang bayangan saat datangnya waktu Dhuhur ini akan berpengaruh pula pada penentuan 

datangnya waktu sholat Ashar. Waktu Dhuhur berakhir saat datangnya waktu sholat Ashar. 

2. Awal dan Akhir Waktu Sholat Ashar  

Menurut mazhab Syafii, awal waktu sholat ashar adalah ketika panjang bayangan sama 

dengan tinggi benda (ditambah panjang bayangan saat Dhuhur). Sedangkan menurut mazhab 

Hanafi, awal waktu sholat Ashar adalah ketika panjang bayangan sama dengan dua kali tinggi 

benda (ditambah panjang bayangan saat Dhuhur). 

 

Panjang bayangan = tinggi benda 

Panjang bayangan pada waktu Dhuhur yang merupakan panjang bayangan minimum ini 

perlu diperhitungkan, karena sangat mungkin panjang bayangan saat Dhuhur itu lebih panjang dari 

tinggi benda itu sendiri seperti di tempat yang memiliki lintang tinggi. Jika bayangan saat Ashar = 

Sa, bayangan saat dhuhur = Sz dan tinggi benda = h, maka secara sederhana dapat ditulis Sa = h + 

Sz menurut mazhab Syafii dan Sa = 2*h + Sz menurut mazhab Hanafi. Waktu Ashar berakhir saat 

datangnya waktu sholat Maghrib. 
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3. Awal dan Akhir Waktu Maghrib   

Awal waktu sholat Maghrib dimulai saat Matahari terbenam (sunset). Ketika Matahari 

terbenam dimana posisinya di bawah ufuk, langit tidak langsung gelap. Hal ini disebabkan adanya 

atmosfer bumi yang membiaskan cahaya Matahari. Karena itu, Matahari harus tenggelam hingga 

belasan derajat di bawah ufuk supaya tidak ada lagi cahaya Matahari yang dapat dibiaskan sehingga 

langit menjadi gelap. Waktu sholat Maghrib berakhir saat datangnya waktu sholat Isya'. 

 

Mega Merah di ufuk barat 

4. Awal dan Akhir Waktu Isya'  

Awal waktu sholat Isya' dimulai saat langit gelap, atau berakhirnya mega merah (astronomical 

twilight) di langit barat. Waktu Isya' berakhir saat datangnya waktu shubuh. 

5. Awal dan Akhir Waktu Shubuh  

Awal waktu sholat shubuh dimulai ketika munculnya fajar kedua (fajar shodiq) atau cahaya 

secara merata/mendatar di langit timur. Meskipun saat itu Matahari masih belasan derajat di bawah 

ufuk, namun akibat pembiasan oleh atmosfer Bumi, langit tidak lagi gelap. Kini sedang ramai 

dibicarakan “koreksi awal waktu shubuh”. Waktu Shubuh berakhir saat Matahari terbit. 

 

Fajar Shodiq (fajar kedua) di ufuk timur 
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SIKLUS WAKTU SHOLAT:  

                 

Berdasarkan konsep waktu menggunakan posisi Matahari secara astronomis para ahli kini 

berusaha membuat rumus waktu sholat berdasarkan letak geografis dan ketinggian suatu tempat di 

permukaan Bumi dalam bentuk sebuah program komputer yang dapat menghasilkan sebuah 

tabulasi data secara akurat dalam sebuah "Jadwal Waktu Sholat". Kini software waktu sholat terus 

dibuat dan dikembangkan diantaranya: Accurate Times, Athan Software, Prayer Times, Mawaqit, 

Sholat Time dsb. Ada pula software berbasis MS Excel produksi LP2IF RHI yang disebarluaskan 

secara nasional, atau buatan Depag (Kemenag) yaitu Winhisab. Selain waktu sholat wajib di atas, 

berikut waktu untuk sholat sunnah dan waktu yang diharamkan. 

Waktu Sholat Sunah: 

Diantara sholat sunah yang dilakukan mengikuti waktu tertentu adalah: 

• Sholat Dhuha - dilakukan ketika waktu Matahari baru naik (mengikut pandangan beberapa 

ulama, pada ketinggian segalah atau tujuh hasta) atau sekitar 3,5° ketinggian Matahari.  

• Sholat Ied - dilakukan pada waktu pagi hari raya, umumnya dilakukan pada waktu Dhuha  yaitu 

waktu Matahari baru naik (mengikut pandangan sebagian ulama, pada ketinggian segalah)  

• Sholat Tarawih - dilakukan pada waktu Isya' (umumnya dilakukan selepas Sholat Isya' sebelum 

kemunculan waktu imsak)  

• Sholat Sunat Gerhana - dilakukan pada waktu terjadi gerhana (Matahari atau Bulan).  

• Sholat Sunat Rawatib - dilakukan sebelum dan selepas sholat fardhu. Tidak semua sholat 

mempunyai kedua-dua sholat sunat.  

Waktu Haram Sholat: 

Berikut adalah waktu yang diharamkan sholat (sebagian ulama mengatakan berlaku bagi selain 

tanah haram): 

• Waktu selepas sholat Shubuh hingga terbit Matahari.  

• Waktu mulai terbit Matahari (syuruk) hingga Matahari berada di kedudukan pada kadar segalah 

(tujuh hasta).  

• Waktu rambang (zawal, istiwa, rembah) atau waktu tengahari (Matahari tegak) hingga gelincir 

Matahari kecuali hari Jum’at.  

• Waktu selepas sholat Ashar hingga Matahari kekuningan.  

• Waktu Matahari kekuningan hingga Matahari terbenam. 
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PARAMETER WAKTU SHOLAT: 

Waktu sholat dapat ditentukan dengan perhitungan menggunakan rumus-rumus pergerakan 

Matahari dengan tepat. Jika Hour Angle diketahui, maka sudut ini dapat dikonversi ke dalam waktu. 

Dari rumus di atas, ada beberapa parameter penting dalam menentukan waktu sholat untuk suatu 

tempat tertentu.  

Pertama, koordinat lintang (latitude) suatu tempat. Kedua, sudut deklinasi Matahari yang berubah 

secara periodik sepanjang tahun. Deklinasi adalah salah satu koordinat dalam sistem koordinat 

ekuator (lihat tulisan tentang Mengenal Sistem Koordinat). Ketiga, parameter lainnya yang 

menentukan meskipun tidak disebutkan dalam rumus di atas adalah koordinat bujur (longitude). 

Bujur suatu tempat berpengaruh pada penentuan waktu untuk tengah hari saat Matahari melewati 

garis meridian setempat. Keempat, hal yang juga berperan penting dalam penentuan waktu untuk 

tengah hari adalah apa yang disebut Equation of Time. Equation of Time adalah selisih antara 

waktu saat Matahari yang sesungguhnya melewati meridian dengan Matahari fiktif yang bergerak 

dengan laju konstan. Terjadinya selisih ini akibat lintasan Matahari mengitari bumi yang tidak 

berbentuk lingkaran melainkan elips.  

Awal waktu Dhuhur saat Matahari melewati meridian, awal waktu Maghrib saat Matahari 

terbenam, serta berakhirnya waktu Shubuh saat Matahari terbit dapat dihitung dengan akurat. 

Demikian pula, datangnya waktu Ashar-meskipun terjadi perbedaan pendapat, apakah panjang 

bayangan itu satu atau dua kali tinggi benda (ditambah panjang bayangan saat Dhuhur). Perbedaan 

pendapat ini bukanlah mengenai bagaimana menentukan posisi Matahari, namun perbedaan dalam 

menentukan definisi yang tepat mengenai kapan datangnya waktu Ashar. 

Awal waktu sholat Isya' dan Shubuh juga terjadi perbedaan pendapat yang belakangan ini 

menjadi ramai pasca Qiblati menerbitkan buku “Koreksi Awal Waktu Shubuh’ dan ’Iqomah Shalat  

Shubuh menurut para Ulama’. Penentuan kedua waktu tersebut tidak secara langsung berkaitan 

dengan posisi Matahari, namun efek dari atmosfer yang membiaskan cahaya Matahari dari bawah 

ufuk. Ada beberapa pendapat, misalnya altitude Matahari itu berkisar antara 15 hingga 20 derajat di 

bawah ufuk agar tidak ada lagi cahaya Matahari yang dapat dibiaskan. Diakui disini bahwa tidak 

ada satu pendapat mengenai sudut ini, sehingga perbedaan satu derajat saja akan berpengaruh pada 

perbedaan waktu sholat Isya' dan Shubuh beberapa menit. Makalah khusus Waktu Shubuh saya 

sertakan dalam file Powerpoint. 

Telah disebutkan di atas bahwa parameter penting dalam penentuan waktu sholat adalah 

lintang. Untuk daerah dengan lintang tinggi (di daerah sebelah utara 48,5 LU atau sebelah selatan 

48,5 LS) dalam rentang waktu tertentu (beberapa hari hingga beberapa bulan), Matahari tidak cukup 

tenggelam di bawah ufuk sepanjang waktu malam. Merujuk pada rumus di atas, untuk nilai 

Cos(Hour Angle) = 1 atau -1, posisi Matahari di bawah ufuk (altitude negatif) tidak cukup 

tenggelam. Akibatnya, saat malam (yang didefinisikan dari saat Matahari terbenam hingga terbit), 

langit tidak benar-benar gelap. Atmosfer Bumi masih mampu membiaskan cahaya Matahari 

sehingga langit masih nampak cukup terang sepanjang malam. Jadi jika hanya menggunakan 

perhitungan matematis semata, maka waktu Isya' dan Shubuh tidak dapat ditentukan. Jadi, tidak 

yang mesti rumus itu pasti benar adanya. 

Bahkan dalam kasus yang ekstrem, di daerah yang lintangnya sangat tinggi (sebelah utara 

66,5 derajat LU atau sebelah selatan 66,5 derajat LS), Matahari tidak pernah terbenam atau tidak 

pernah terbit selama beberapa hari hingga beberapa bulan. Jika Matahari tidak pernah terbenam, 

akibatnya hanya waktu Dhuhur dan Ashar yang dapat ditentukan dengan perhitungan matematis. 

Sedangkan untuk kasus Matahari yang tidak pernah terbit, hanya waktu sholat Isya' dan Shubuh saja 

yang dapat ditentukan dengan perhitungan yang normal.  
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HISAB WAKTU SHOLAT: 

Berikut cara penentuan awal waktu sholat secara hisab (dengan menggunakan sejumlah 

rumus matematika). Ada beberapa parameter yang mesti diketahui : 

1.  Koordinat lintang tempat tersebut (L). Daerah yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa 

(ekuator) memiliki lintang positif. Daerah di sebelah selatan, lintangnya negatif. Kota Surakarta 

di selatankhatulistiwa memiliki lintang 7:33
o
 LS. Maka L = -7,55

o
 atau -(7 + 33/60)

o
. 

2.  Koordinat bujur tempat tersebut (B). Daerah yang terletak di sebelah timur Greenwich memiliki 

bujur positif. Surakarta di timur Greenwich memiliki koordinat bujur 110:46:0
o
 BT. Maka B = 

+110,7666667
o
. 

3.  Zona waktu tempat tersebut (Z). Daerah yang terletak di sebelah timur Greenwich memiliki Z 

positif. Surakarta di timur Greenwich, maka UT +7 (seringkali disebut GMT +7), atau Z = +7.  

4.  Ketinggian lokasi dari permukaan laut (H). Ketinggian lokasi dari permukaan laut (H) 

menentukan waktu kapan terbit dan terbenamnya Matahari. Tempat yang berada tinggi di atas 

permukaan laut akan lebih awal menyaksikan Matahari terbit serta lebih akhir melihat Matahari 

terbenam, dibandingkan dengan tempat yang lebih rendah. Satuan H adalah meter. 

5.  Tanggal (D), Bulan (M) dan Tahun (Y) kalender Gregorian. Tanggal (D), bulan (M) dan tahun 

(Y) guna menentukan waktu sholat pada tanggal tersebut. Dari tanggal, bulan dan tahun tersebut 

selanjutnya dihitung nilai Julian Day (JD). Saat ini karena Kalender Masehi yang digunakan 

adalah kalender Gregorian, maka rumus Julian Day adalah: 

JD = 1720994,5 + INT(365,25*Y) + INT(30,6001(M + 1)) + B + D. 

 INT = lambang untuk nilai integer. Jika M > 2, maka M dan Y tidak berubah. Jika M = 1 atau 2, 

maka M ditambah 12 sedangkan Y dikurangi 1. Nilai B = 2 + INT(A/4) - A dimana A = 

INT(Y/100). Nilai JD di atas berlaku untuk Jam 12.00 UT atau saat tengah hari di Greenwich. 

Adapun JD untuk Jam 12.00 waktu lokal, maka JD Jam 12.00 UT waktu Greenwich tersebut 

harus dikurangi dengan Z/24 dimana Z adalah zona waktu lokal tersebut. 

Nilai JD tersebut, dihitung sudut tanggal T dengan rumus: 

T = 2*PI*(JD - 2451545)/365,25. 

 PI adalah konstanta yang bernilai 3,14159265359. Sementara itu 2451545 adalah Julian Day 

untuk tanggal 1 Januari 2000 Jam 12.00 UT. Angka 365,25 adalah banyaknya hari rata-rata 

dalam setahun. Jadi T menunjukkan sudut tanggal dalam setahun terhitung sejak tanggal 1 

Januari 2000 Jam 12.00 UT. 

6.  Sudut Deklinasi Matahari (Delta). Dari sudut tanggal T di atas, deklinasi Matahari (Delta) untuk 

satu tanggal tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut 

Delta = 0,37877 + 23,264*SIN(57,297*T - 79,547) + 0,3812*SIN(2*57,297*T - 82,682) + 

0,17132*SIN(3*57,297*T - 59,722) 

 Angka yang terletak di dalam kurung bersatuan derajat. Deklinasi juga bersatuan derajat. 
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7.  Equation of Time (ET). Equation of Time untuk satu tanggal tertentu dapat dihitung sebagai 

berikut. Pertama kali perlu dihitung dahulu Bujur rata-rata Matahari L0 yang dirumuskan 

L0 = 280,46607 + 36000,7698*U 

dimana U = (JD - 2451545)/36525. L0 bersatuan derajat. Selanjutnya Equation of Time dapat 

dirumuskan sebagai 

1000*ET = -(1789 + 237*U)*SIN(L0) - (7146 - 62*U)*COS(L0) + (9934 - 14*U)*SIN(2*L0) - (29 

+ 5*U)*COS(2*L0) + (74 + 10*U)*SIN(3*L0) + (320 - 4*U)*COS(3*L0) - 212*SIN(4*L0) 

 Ruas kiri persamaan di atas masih bernilai 1000 kali ET. Dengan demikian hasilnya harus 

dibagi 1000 untuk mendapatkan ET. Satuan ET adalah menit. 

8.  Altitude Matahari waktu Shubuh dan Isya. Shubuh saat fajar kedua (fajar shodiq) yaitu ketika 

langit tidak lagi gelap dimana atmosfer Bumi mampu membiaskan cahaya Matahari dari bawah 

ufuk. Sementara Isya' disebut dusk astronomical twilight ketika langit tampak gelap karena 

cahaya Matahari di bawah ufuk tidak dapat lagi dibiaskan oleh atmosfer. Dalam referensi 

standar astronomi, sudut altitude untuk astronomical twilight adalah 18
o
 di bawah ufuk, atau 

sama dengan minus 18
o
. Namun demikian ada beberapa pendapat mengenai sudut altitude 

Matahari di bawah ufuk saat Shubuh dan Isya'. Diantaranya berkisar antara 15 hingga 20
o
. 

Dengan demikian, perbedaan sudut yang digunakan akan menyebabkan perbedaan kapan 

datangnya waktu Shubuh dan Isya'. 

9.  Tetapan panjang bayangan Ashar. Pendapat madzhab Syafi'i menyatakan panjang bayangan 

benda saat Ashar = tinggi benda + panjang bayangan saat Dhuhur. Sementara pendapat 

madzhab Hanafi menyatakan panjang bayangan benda saat Ashar = dua kali tinggi benda + 

panjang bayangan saat Dhuhur. 

 

RUMUS WAKTU SHOLAT: 

Rumus terakhir untuk menentukan awal waktu sholat dan terbit Matahari adalah sebagai berikut. 

• Dhuhur   = 12 + Z - B/15 - ET/60 

• Ashar    = Dhuhur + (Hour Angle Ashar)/15 

• Maghrib   = Dhuhur + (Hour Angle Maghrib)/15 

• Isya'    = Dhuhur + (Hour Angle Isya')/15 

• Shubuh   = Dhuhur - (Hour Angle Shubuh)/15 

• Terbit Matahari  = Dhuhur - (Hour Angle Terbit Matahari)/15 

Jadi awal waktu sholat bergantung pada Hour Angle. Rumus Hour Angle (HA) adalah: 

COS(HA) = [SIN(Altitude) - SIN(Lintang)*SIN(Delta)]/[COS(Lintang)*COS(Delta)] 

Rumus Hour Angle ini bergantung pada Altitude. Altitude Matahari atau sudut ketinggian Matahari 

dari ufuk inilah yang berbeda nilainya untuk setiap waktu sholat sebagaimana diurai di atas. 
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• Untuk Ashar, Altitudenya = ARCCOT(KA + TAN(ABS(Delta - Lintang))), dimana KA = 1 

untuk Syafi'i dan 2 untuk Hanafi. Lambang ABS menunjukkan nilai absolut atau nilai 

mutlak. Misalnya, ABS(-2) = ABS(2) = 2. 

• Untuk Maghrib, Altitude = 0,8333 - 0,0347*SQRT(H) dimana SQRT menunjukkan 

lambang akar pangkat dua, dan H = ketinggian di atas permukaan laut. 

• Untuk Isya', Altitude = minus(Sudut Isya'). Jika sudut Isya' diambil 18 derajat, maka 

Altitude Isya' = -18 derajat. 

• Untuk Shubuh, Altitude = minus(Sudut Shubuh). 

• Untuk Terbit Matahari, Altitudenya sama dengan Altitude untuk Maghrib. 

 

CONTOH HISAB AWAL WAKTU SHOLAT:  

Tentukan awal waktu lima sholat dan terbit Matahari, pada tanggal 19 April 2011 di kota Surakarta 

(Lintang = -7,55 derajat, Bujur = 110,76 derajat, Zona = GMT+7, H = 111 meter). Parameter Sudut 

Shubuh = 18 derajat. Sudut Isya' = 18 derajat. Ashar menggunakan madzhab Syafi'i (KA = 1). 

PENYELESASIAN: 

Detail Perhitungan dengan MS Excel, saya kopikan rekapnya sebagai berikut:  
M   = 4 

Y   = 2011 

A   = 20 

B   = -13 

Lintang  =  -0.131772  radian 

     

Jam 12.00 LT     

Julian Day Jam 12 UT   = 2455671.0     

Julian Day Jam 12 LT   = 2455670.708    

Sudut Tanggal T   = 70.97218339 radian   

U     = 0.112955738    

L0     = 75.86875737 radian   

Deklinasi Matahari   = 11.04305399 derajat = 0.192737652 radian 

Equation of Time   = 0.746  menit   

     

Parameter Waktu Dhuhur     

Perkiraan waktu Dhuhur  = 11.60311404    

JD Dhuhur    = 2455670.692    

Sudut Tanggal T   = 70.97189891 radian   

U     = 0.112955285    

L0     = 75.86847289 radian   

Deklinasi Matahari   = 11.03732022 derajat = 0.192637578 radian 

Equation of Time   = 0.743  menit   

Waktu Dhuhur    = Jam 11.60317433    

     

Parameter Waktu Ashar     

Perkiraan Cos(Hour Angle) = 0.641624802    

Perkiraan Hour Angle Ashar  = 50.08691614 derajat   

JD Ashar    = 2455670.847    

Sudut Tanggal T   = 70.97457676 radian   

U     = 0.112959547    

L0     = 75.8711508 radian   

Deklinasi Matahari   = 11.09126133 derajat = 0.193579028 radian 
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Equation of Time   = 0.777  menit   

Altitude nampak   = 36.78743173 derajat   

Koreksi Altitude   = 0.022145617 derajat   

Altitude sejati    = 36.76528612 derajat = 0.641675293 radian 

Cos(Hour Angle)   = 0.641247009    

Hour Angle Ashar   = 50.11513117    

Waktu Ashar    = Jam 14.94361671    

     

Parameter Waktu Maghrib     

Perkiraan Cos(Hour Angle)  = 0.004362456    

Perkiraan Hour Angle Maghrib  = 89.7500489 derajat   

JD Maghrib    = 2455670.958    

Sudut Tanggal T   = 70.97647205 radian   

U     = 0.112962564    

L0     = 75.87304612 radian   

Deklinasi Matahari   = 11.12939448 derajat = 0.194244577 radian 

Equation of Time   = 0.801  menit   

Cos(Hour Angle)   = 0.004563502    

Hour Angle Maghrib   = 89.73852968    

Waktu Maghrib   = Jam 17.58477741    

     

Parameter Waktu Isya'     

Sudut Isya'    = 0.314159265 radian   

Perkiraan Cos(Hour Angle)  = -0.291733643    

Perkiraan Hour Angle Isya'  = 106.9617752 derajat   

JD Isya'    = 2455671.005    

Sudut Tanggal T   = 70.9772945 radian   

U     = 0.112963873    

L0     = 75.87386859 radian   

Deklinasi Matahari   = 11.14593081 derajat = 0.194533191 radian 

Equation of Time   = 0.811  menit   

Cos(Hour Angle)   = -0.291598355    

Hour Angle Isya'   = 106.9536714 derajat   

Waktu Isya'    = Jam 18.73228073   

  

Parameter Waktu Shubuh     

Sudut Shubuh    = 0.261799388 radian   

Perkiraan Cos(Hour Angle)  = -0.240141394    

Perkiraan Hour Angle Shubuh  = 103.8948857 derajat   

JD Shubuh    = 2455670.42    

Sudut Tanggal T   = 70.96721882 radian   

U     = 0.112947837    

L0     = 75.8637927 radian   

Deklinasi Matahari   = 10.9428721 derajat = 0.190989148 radian 

Equation of Time   = 0.683  menit   

Cos(Hour Angle)   = -0.240291552    

Hour Angle Shubuh   = 103.9037486    

Waktu Shubuh    = Jam 4.677254109    

     

Parameter Waktu Terbit Matahari     

Perkiraan Cos(Hour Angle)  = 0.004362456    

Perkiraan Hour Angle Sunrise  = 89.7500489 derajat   

JD Terbit Matahari   = 2455670.459    

Sudut Tanggal T   = 70.96789472 radian   

U     = 0.112948912    

L0     = 75.86446862 radian   

Deklinasi Matahari   = 10.95652611 derajat = 0.191227455 radian 
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Equation of Time   = 0.692  menit   

Cos(Hour Angle)   = 0.004161043    

Hour Angle Shubuh   = 89.76158913    

Waktu Terbit    = Jam 5.619920337    

Jadwal Awal Waktu Sholat dan Waktu Terbit Matahari di kota Surakarta pada tanggal 19 April 

2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~ 

AR Sugeng Riyadi 
+62 81 39370 60 90 

Koordinator LP2IF RHI Surakarta 

Email/FB : pakarfisika@yahoo.com 

Web   : http://www.pakarfisika.com/ 

Lahir di Candirejo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang; Tinggal di Ketitang, Kec. Juwiring, Kab. Klaten 

Dinas di Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo (PPMI Assalaam) 

Awal Waktu Shubuh   = Jam 4:28:22 WIB. 

Terbit Matahari   = Jam 5:37:12 WIB. 

Awal Waktu Dhuhur   = Jam 11:36:11 WIB. 

Awal Waktu Ashar   = Jam 14:56:37 WIB. 

Awal Waktu Maghrib  = Jam 17:35:05 WIB. 

Awal Waktu Isya'   = Jam 18:43:56 WIB. 


