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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan penelitian untuk menentukan kecepatan sunspot menuju 

ekuator Matahari. Sunspot adalah bintik yang terbentuk akibat aktifitas medan 
magnet Matahari yang ukuran terkecilnya ternyata lebih besar dari Bumi. Jika 
jejak kemunculan sunspot diplot terhadap waktu (Julian Date), akan membentuk 
Maunder’s Butterfly Diagram yang panjangnya antara 9-14 tahun. Tujuan 
pertama adalah membuat aplikasi pembacaan Kode ASCII sunspot di LAPAN 
Watukosek dan diplot menjadi Butterfly Diagram. Pembuatan aplikasi ini 
menggunakan Program Borland Delphi 7 dan menghasilkan dua setengah siklus 
sunspot yaitu siklus 22, 23 dan setengah siklus 24. Setelah Butterfly Diagram 
terplot, selanjutnya dilakukan fitting pada masing-masing siklus di bagian utara 
dan selatan Matahari. Keluaran dari proses fitting adalah persamaan kecepatan 
sunspot dari kutub menuju ekuator Matahari. Fitting yang dilakukan adalah fitting 
eksponensial lemah. Dari hasil fitting diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata 
kecepatan sunspot dari siklus ke 22, 23 sampai 24 mengalami penurunan. 
Kecepatan rata-rata yang semakin kecil mengartikan siklus semakin panjang. 
Siklus sunspot 22 memiliki panjang 9,8 tahun dan siklus 23 panjangnya 11,09 
tahun. Awal kemunculan sunspot pada siklus 24 lebih rendah dibandingkan sikus-
siklus sebelumnya. Siklus ke 24 memiliki karakteristik yang paling mirip dengan 
siklus 23 bagian utara. Berdasarkan asumsi ini, dilakukan prediksi panjang siklus 
24 menggunakan kecepatan sunspot pada siklus ke-23 bagian utara dengan nilai 
awalnya adalah nilai awal siklus ke-24 itu sendiri. Prediksi ini menghasilkan 
kesimpulan panjang siklus ke-24 adalah 9.26 tahun, bermula dari Maret 2008 dan 
berakhir pada Juni 2017. 
Kata Kunci : Matahari, Sunspot, Maunder’s Butterfly Diagram, Kecepatan 

Sunspot, Kode ASCII, Siklus Matahari, Fitting. 
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