
Soal dan kunci jawaban uas astronomi 2018 

1. Jelaskan a, Mengapa bintang tampak berkedip-kedip? dan b ruang angkasa gelap padahal dilalui 

oleh sinar matahari? 

Cahaya bintang tersebut sebelum sampai pengamat di bumi mengalami pembiasan oleh 

atmosfer bumi. Ruang angkasa tampak gelap karena tidak ada materi yang memantulkan 

sinar matahari ke mata pengamat. 

2. Bulan cenderung tetap mengorbit terhadap bumi daripada jatuh ke bumi, jelaskan mengapa 

demikian? 

Karena bumi memiliki massa lebih besar dari pada bulan maka bumi yang menjadi 

pusat evolusi bulan, lintasan bulan bersifat stabil karena adanya gaya gravitasi 

bumi yang menimbulkan percepatan sentripetal yang diimbangi dengan 

kelembaman bulan  sehingga bulan tidak jatuh dalam lintasan bumi. 

3. Sirius memiliki magnitudo -1,44 sedangkan matahari memiliki magnitudo -26,8. Tentukan rasio 

kecerahannya? 

 

Dengan demikian, sirius tampak 13,200,000,000 lebh redup dibanding matahari walaupun 

luminositasnya lebih besar. 

4. A. apakah kelebihan magnituo bolometric dibandingkan magnitude visual dan fotografi? B. Jarak 

sirius terhadap sebuah bintang adalah 2,63 PC dengan magnitudo semu -1,44. Berapakah 

magnitudo absolutnya? 

a. Magnitudo bolometric menyatakan magnitude bintang pada semua panjang gelombang, 

yang lain pada panjang gelombang saja. 

b. m-M = 5 log d-5 



M= m-5logd+5 

M=-1,44-5log(2,63)+5 

M=1,46 

5. Sebuah asteroid memiliki jarak terdekat ke matahari (perihelion) 2 AU dan jarak terjauh 

(aphelion) 4 AU. Tentukan panjang sumbu utamanya (semi major), periode asteroid dan 

essentrisitasnya? 

Karena panjang sumbu utamanya 2+4 = 6 AU maka panjang semi majornya adalah 3 AU 

 

 

6. a. Jelaskan 3 bukti bahwa bumi itu bulat,  b bukti kebenaran hukum 1 Kepler dan c kegagalan 

teori geosentris. 

Foto dari luar angkasa, perjalanan magelhans, saat terjadi gerhana bulan, 

Adanya apehelium dan perihelium mengakibatkan gaya tidal yang berpengaruh terhadap 

pasang surut air laut. 

Gagal menjelaskan fase-fase planet dalam seperti pada kasus planet venus.. Pada teori 

geosentris fase venus tidak pernah Full hanya fase New saja, namun dengan menggunakan 

teori heliosentris dapat dijelaskan secara ilmiah tentang adanya fase new dan full pada 

venus. 

7. a. jelaskan asal usul jagat raya berdasarkan teori big bang, dan b bagaimanakah kemungkinan 

peristiwa berakhirnya jagat raya 

a. alam semesta beasal dari kondisi yang super padat dan panas kemudian meledak 

kemudian mengembang. Atom hydrogen terbentuk saat energi ledakan muncul, atom 

hydrogen ini bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu dan awan hydrogen 

(nebula).awan hydrogen menjadi bahan pembentuk bintang, bintaang berkumpul 

menjadi galaksi yang menjadi cikal bakal lahirnya tata surya. 



b. Jagat raya terus mengembang selamanya, semua bintang dan galaksi pada akhirnya 

menggunakan semua energinya sampai habis sehingga terbentuk lubang hitam atau 

pengembangan makin lama melambat akhirnya berhenti diikuti penyusutan gravitasi 

serta seluruh jagat raya luluh menjadi satu titik menjadi big bang (kejadian alam 

semesta selalu berulang) 


