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ABSTRAK

Sholat bagi seorang muslim adalah tiang agama, sehingga wajib dilaksanakan sebanyak lima
waktu. Shalat wajib dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk Allah SWT dalam
Al-Qur’an dan Hadits. Rancang bangun indikator jam sholat dengan menggunakan
mikrokontroler ini bertujuan untuk mempermudah mengetahui masuknya waktu shalat di sejumlah
tempat di Indonesia sesuai data yang dikeluarkan Departemen Agama, yaitu dengan memasukkan
data lintang dan bujur tempat tersebut dan koreksi waktunya. Jam shalat ini dilengkapi dengan IC
Real Time Clock (RTC) yang berfungsi untuk menjalankan detik, menit, jam, tanggal, bulan dan
tahun. Rangkaian utama alat terdiri dari power supply, mikrokontroler ATMEL 89S52, RTC IC
DS1302, display seven segmen, rangkaian speaker dan LED sebagai indikator serta rangkaian
tombol pengatur. Pada kotak luar tersedia tombol untuk megeset jam, menit, tanggal, bulan dan
tahun, juga bisa untuk megeset sudut lintang dan koreksi wilayah dalam menentukan masuknya
waktu shalat. Penggunaan alat sangatlah mudah dengan memasukkan sekali saja lintang suatu
daerah beserta nilai koreksinya. Hasil pengujian alat memperlihatkan keakuratan jam dan
ketetapatan waktu masuknya sholat sesuai tempat-tempat yang di uji coba dan ketepatan untuk
tahun-tahun mendatang sehingga alat ini berlaku abadi.

Kata Kunci : indikator, waktu sholat, mikrokontroler
1. PENDAHULUAN
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah
pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (Q.S. Al-Isra’ :
78)
Saat ini banyak sekali diterbitkan jadwal waktu shalat dari berbagai instansi maupun
organisasi. Namun kesemuanya tidak dapat dilepaskan dari kaidah yang sebenarnya digunakan
untuk menentukan waktu shalat yaitu "Pergerakan Matahari " dilihat dari bumi.
Sebelum manusia menemukan hisab/perhitungan falak/astronomi, pada zaman Rasulullah
waktu shalat ditentukan berdasarkan observasi terhadap gejala alam dengan melihat langsung
matahari. Dizaman sekarang dengan perkembangan teknologi, para ahli astronomi telah banyak
memberikan andil dalam menentukan waktu shalat disuatu daerah dengan melihat titik
koordinat daerah tersebut, perhitungan sudut tergantung letak daerah sehingga waktu sholat
dapat diketahui dengan mudah dari dalam ruangan tanpa harus keluar melihat matahari.
Perangkat elektronika seperti indikator jam shalat dengan menggunakan mikrokontroler ini
dapat mempermudah aktifitas umat muslim dalam melakukan ibadah.

Namun peredaran matahari yang merupakan hukum asal yang telah ditetapkan oleh
Allah SWT merupakan standar waktu dalam melakukan ibadah, tetap sebagai acuan
yang tidak bisa ditinggalkan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat alat pewaktu digital dengan menggunakan
mikrokontroler sebagai indikator masuknya waktu shalat.
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2. LANDASAN TEORI

Gambar 1. Diagram Waktu Shalat berdasarkan posisi matahari (Anonim, 2007)

Data dan Rumus yang Digunakan

Dalam melakukan hisab awal waktu shalat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :
a. Data yang harus diketahui
(1). Lintang tempat ( )
(2). Bujur tempat ( )
0

o

(3). Deklinasi matahari ( )

(4). Equation of time/perata waktu (e )

(5). Tinggi matahari (h )
(7). Ikhtiyat

(6). Koreksi waktu daerah (Kwd)

o

b.Rumus yang dipergunakan (Mutoha, 2007)

Rumus sudut waktu matahari

Rumus awal waktu
dimana:
W
= Rumus awal waktu
12
e
t
Kwd
i

j

Cos t = -tan Ν tan∗ + (sin h cos∗ /cos Ν)

(1)

W = 12 – e – t ± Kwd – i

(2)

m

= kulminasi yaitu 12 00 00
= perata waktu
= sudut waktu matahari
= koreksi waktu daerah
= ikhtiyat

dtk

o

Rumus tinggi matahari (h )
dengan zm = [ –
o

0

]

0

Ashar : Cotan h = tan zm + 1
o

Maghrib : - 1 ; Isya : - 18 ;

Rumus koreksi waktu daerah

Subuh

o

(3)
o

: - 20 ; Terbit : 1 ;

kwd = (λdh − λtp ) / 15

Dhuha : 4.5

o

(4)

dimana :
dh = bujur meridian
tp = bujur tempat
c. Keterangan rumus :
Untuk menghitung awal waktu Dzuhur, rumus (2) dipergunakan tanpa t, sehingga menjadi :
W = 12 – e + Kwd + i
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Untuk menghitung awal waktu Ashar, rumus (2) dapat dipergunakan sepenuhnya, sedangkan
o

o

dalam menggunakan rumus (1), h hendaknya dihitung tersendiri dengan rumus Cotan h = tan
zm + 1 dengan zm = [ –
W = 12 – e + t + Kwd + i

0

]

Untuk menghitung awal waktu Maghrib, Isya, Subuh, Terbit dan Dhuha rumus (2) dapat
o

dipergunakan sepenuhnya, rumus (1) h disesuaikan dengan waktunya. Dengan catatan khusus
untuk t waktu Subuh, Terbit dan Dhuha (dikurangkan), sehingga rumusnya menjadi: W = 12 – e
– t + Kwd + i. Sedang untuk Terbit i dikurangkan, rumusnya menjadi :
W = 12 – e – t + Kwd – i
Prosedur dalam Perhitungan
Dalam melakukan perhitungan awal waktu shalat, prosedurnya sebagai berikut
a. Kota/tempat dan waktu/tanggal yang
akan dihitung awal waktunya
b. Diketahui data lintang dan bujur tempat
( tp, tp)
c. Diketahui data matahari ( o, eo)
o

d. Diketahui data tinggi matahari (h )
e. Diketahui data koreksi waktu daerah
(Kwd)
f. Rumus yang digunakan
Kedudukan matahari berubah dari tahun ke tahun, walaupun hanya sedikit sekali maka
agar indikator jam shalat digital ini dapat dipergunakan berpuluh-puluh tahun, maka para ahli
hisab menganjurkan untuk melakukan penambahan waktu (ikhtiyat) selama 2 menit.
Penambahan waktu 2 menit tersebut untuk menyakinkan waktu shalat telah masuk, karena
shalat tidak sah bila dilaksanakan belum pada waktunya,
3. PEMBUATAN ALAT
Diagram blok rangkaian dapat dilihat pada gambar 2 berikut

Gambar 2. Diagram blok rangkaian

Proses kerja jam shalat digital sesuai Gambar 2, yaitu:
Mikrokontroler berfungsi untuk mengatur kerja tiap-tiap bagian pada jam shalat digital, bekerja
mengambil data dari RTC dalam bentuk waktu kemudian memeriksa tombol pengatur,
selanjutnya akan ditampilkan ke display dan indikator.
Real Time Clock (RTC), bagian ini berkerja untuk membangkitkan sinyal detak yang
menghasilkan kumpulan waktu berupa detik, menit, jam, tanggal, hari, bulan dan tahun. Waktu
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tersebut akan dikirim ke mikrokontroler untuk diproses sesuai yang diinginkan oleh pengguna
melalui tombol pengatur.
Tombol pengatur, terdiri dari beberapa tombol yang berfungsi untuk memasukkan nilai-nilai
yang berhubungan dengan pengaturan waktu, dan pengaturan waktu shalat sesuai dengan
keinginan pengguna. Pengaturan hanya dilakukan sekali pada awalnya saja.
Display, terdiri dari empat buah seven segmen yang membentuk tampilan waktu jam dan menit.
Bagian ini akan menampilkan waktu yang diterimanya dari mikrokontroler.
Indikator, sebagai penanda telah masuk waktu shalat pada daerah setempat, terdiri dari beberapa
LED untuk indikasi masuknya dari masing-masing waktu shalat dan sebuah alarm.
Rangkaian Elektronika
Rangkaian Power Supply, berfungsi untuk memberikan supply tegangan ke masing-masing
bagian pada sistem jam shalat digital. Rangakaian Power Supply untuk jam shalat digital dapat
dilihat pada gambar 3.. Rangkaian ini terdiri dari sebuah transformator step down untuk
menurunkan tegangan jala-jala dari 220VAC menjadi 6VAC. Kemudian untuk menyearahkan
tegangan dari AC menjadi DC dibutuhkan rangkaian dioda seperti yang terlihat pada gambar 3.
Untuk menghaluskan tegangan DC, maka diperlukan filter untuk memperbaiki gelompang
(ripple). Filter ini ini dapat dibuat dari kapasitor yang dihubungkan diantara terminal-terminal
muatan. Untuk menghasilkan tegangan 5VDC pada keluaran power supply, maka dibutuhkan
sebuah IC khusus sebagai regulator tegangan yaitu 7805 sebagai regulator tegangan +5 Volt.
IC ini mampu mengeluarkan tegangan yang sangat stabil.
7805

6V

220VAC

CT

1 GND

2200uF

5V
0

220uF

100uF

0V

Gambar 3. Rangkaian Power Supply

Rangkaian Mikrokontroler, sebagai pengontrol dari keseluruhan sistem pada jam
shalat digital. Mikrokontroler yang digunakan adalah ATMEL 89S52 Hubungan
mikrokontroler pada sistem jam shalat digital dapat dilihat dari gambar 4 berikut ini:

Gambar 4. Rangkaian Mikrokontroler89S52 (Atmel, 2001)
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Rangkaian Real Time Clock

Rangkaian RTC menggunakan tipe DS1302 yang melakukan proses transmisi alamat dan data
secara serial yaitu menggunakan jalur data dua arah (Maxim, 2005)
Untuk tambahan memori digunakan IC serial EEPROM, kedua rangkaian ini seperti pada
Gambar 5 berikut :

Gambar 5. Rangkaian RTC dan EEPROM

Rangkaian Display
Untuk menampilkan data, maka digunakan display, pada jam shalat digital ini dipakai seven
segmen dalam menampilkan waktu yaitu jam dan menit. Pada penampilan jam shalat digital ini
bukan hanya jam dan menit saja yang dapat ditampilkan, tetapi juga tahun, bulan, tanggal,
lintang dan koreksi juga dapat ditampilkan sebagai tampilan yang sangat diperlukan dalam
menggunakan jam shalat digital ini. Rangkaian seven segmen seperti terlihat pada gambar 5

Gambar 6. Rangkaian Display

Rangkaian Indikator
Jam shalat digital bekerja sebagai penanda telah masuknya waktu shalat suatu daerah
sesuai dengan waktu daerah masing-masing. Apabila waktu shalat telah masuk, maka jam shalat
akan memberikan tanda atau indikator, baik berupa suara maupun lampu.
Untuk indikator lampu, jam shalat digital ini menggunakan lima buah LED, sebagai
penanda waktu shalat Subuh, Zuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya. Selain itu alarm akan berbunyi
disaat masing-masing waktu shalat telah masuk. Gambar 6 menunjukkan rangkaian speaker
yang digunakan dan Gambar 7 adalah rangkaian LED sebagai indikator lampu.
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Gambar 7. Rangkaian Speaker

Gamabar 8. Rangkaian LED

Rangkaian Tombol Pengatur
Tombol pengatur ini terdiri dari 7 buah saklar yang digunakan untuk memasukkan nilai-nilai
yang diinginkan sesuai dengan fungsinya. Fungsi dari masing-masing tombol ada pada Tabel 1:
Tabel 1. Pengaturan Fungsi Tombol

Tombol
1
2
3
4
5
6
7

Fungsi
Mode
Set
Up
Lintang Utara
Lintang Selatan
Koreksi Positif (+)
Koreksi Negatif (-)

Rangkaian pengaturan tombol adalah seperti pada Gambar 8.

Gambar 9. Rangkaian Tombol Pengatur
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Pemrogram RTC DS1302

Untuk program dari RTC dapat dilihat gambarannya pada gambar diagram alir dibawah

ini.
Gambar 10. Diagram Alir akses RTC

4. Pengujian Alat
Pengujian keakuratan jam
Pengujian keakuratan jam ini dilakukan untuk mengetahui apakah jam waktu shalat ini bekerja
sesuai dengan pewaktu lain yang dibuat oleh pabrik. Hasil pengujian terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. pengujian keakuratan jam

Pengujian waktu shalat satu hari
Hasil pengujian terlihat pada Tabel 3
Tabel 3. pengujian pada kota Pekanbaru

Dilakukan penambahan 2 menit untuk ikhtiyat. Penambahan waktu 2 menit ini dikarenakan
kedudukan matahari yang selalu berubah dari tahun ke tahun, walaupun hanya sedikit.
Penambahan waktu 2 menit ini artinya diyakinkan bahwa pada waktu itu waktu shalat telah
masuk.
Pengujian waktu shalat secara acak pada beberapa kota
Seminar Nasional Teknik Kimia Oleo & Petrokimia Indonesia 2008

7

ISSN 1907-0500

Hasil pengujian tersaji pada Tabel 4 dan Tabel 5.
Tabel 4. pengujian pada kota Medan

Tabel 5. pengujian pada kota Palembang

Pengujian waktu shalat dengan tahun berbeda
Hasil pengujian terlihat pada Tabel 6 dan Tabel 7
Tabel 6. pengujian pada tahun 2008

Tabel 7. pengujian pada tahun 2012

Pengujian dari beberapa tahun diatas menunjukkan hasil yang sama pada setiap waktu shalat.
Ini sebagai bukti bahwa perhitungan sudut lintang, koreksi dan konstanta lainnya yang
dilakukan ahli ilmu falak adalah bersifat tetap tidak ada perubahan disetiap tahun, sedangkan
pergesearan bumi terhadap matahari terjadi setiap tahunnya walaupun hanya sedikit. Oleh sebab
itu pemakaian ikhtiyat sangat tepat dengan melakukan penambahan waktu sebanyak dua menit
diyakini bahwa waktu shalat telah masuk. Karena shalat yang dilakukan sebelum waktunya
adalah tidak sah.
5. Kesimpulan
Indikator jam shalat dengan menggunakan mikrokontroler ini dapat bekerja abadi, terlepas
dari ketahanan setiap komponen pada rangkaiannya dengan melakukan penambahan ikhtiyat
sebanyak 2 menit. Detak waktu yang dihasilkan IC RTC ini sama dengan jam yang dibuat oleh
pabrik, sehingga dapat berfungsi sebagai pewaktu/jam. Perbedaannya adalah pada awal setelah
pen-set-an detiknya menghitung tidak selalu dari nol, melainkan ia terus berdetak walaupun
sedang di set.
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