
PLANET DAN SATELITNYA 

 

 

Merkurius 

 

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_surya 

 

Merkurius dikanal juga dengan bulannya Matahari karena Merkurius merupakan planet yang 

paling dekat dengan Matahari dan planet ini mempunyai kemiripan dengan Bulan meskipun 

diameternya lebih besar (4.900 km) daripada diameter Bulan (3.500 km). Permukaan merkurius 

banyak dipenuhi kawah. Rentang temperaturnya dari -185˚C s.d 425˚C merupakan terbesar di 

tata surya. 

Hampir 75% diameter planet ini terdiri dari inti besi yang sangat besar. Planet ini berotasi 1,5 

kali dalam satu revolusi mengelilingi Matahari. 

 

 

 

 

 

 

 



Venus 

 

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Venus 

 

Venus memiliki banyak kemiripan dengan Bumi. Disamping ukuran dan jarak orbitnya hampir 

sama dengan Bumi, Venus juga memiliki atmosfer tebal serta komposisi yang serupa. Tekanan 

permukaan venus mencapai 90 kali dari Bumi. Atmosfernya terdiri dari 96% karbondioksida ( 

CO2). Sinar Matahari yang datang sebagian besar menghasilkan efek rumah kaca dengan suhu 

permukaan mencapai 465˚C. 

Venus juga memiliki gunung berapi yang tinggi seperti kepulauan Hawai. 

Planet Venus merupakan planet yang sangat panas. 

 

Bumi 

 

 



Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi 

 

 

Bumi merupakan planet dengan kehidupan yang luar biasa. 

Bumi adalah salah satu dari lima planet yang berbatu dalam sistem tata surya. Bumi merupakan 

satu-satunya planet yang mempunyai samudra yang luas. 

Inti bagian dalam Bumi mungkin terdiri dari besi yang tercampur dengan unsur-unsur lain, 

termasuk nikel. Dalam pusat bumi, suhu diperkirakan mencapai 5000˚C, hampir sama dengan 

panas di permukaan Matahari. 

Inti bagian yang lebih luar merupakan lapisan cair yang terbuat dari silikon, magnesium, dan 

oksigen, dengan besi, kalsium, dan alumunium. 

Lapisan membentuk 80% volume bumi dan terbuat dari olivenite, pyroxene (besi, magnesium, 

silikat), kalsium, dan alumunium. 

Kerak bumi merupakan lapisan tipis, terutama kuarsa dan silikat lain. Bebatuan tersebut 

membentuk dasar laut dan benua. 

 

Mars 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mars 

 



Mars atau planet merah memiliki ukuran setengah dari ukuran Bumi, Mars memiliki hampir 

semua kondisi yangdiperlukan kehidupan kehidupan. Kemiringan sumbu rotasi Mars hampir 

sama dengan bumi, namun memerlukan waktu yang lebih banyak untuk mengelilingi Matahari. 

Mars memiliki dua bulan (satelit) kecil yang disebut Phobos ‘ketakutan: dan deimos “teror”, 

yang lebih kelihatan sperti batu besar. Tudung kutub selatan tersusun dari pasir, karbondioksida 

beku, dan es. Kerak planet Mars terdiri dari besi oksida yang membuat planet berwarna merah. 

Mars merupakan planet yang berkarat. 

 

Yupiter 

 

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/yupiter 

 

Planet terbesar di Tata surya memiliki ukuran 1.400 kali bumi, dan massanya 2,5 kali dari 

seluruh massa planet lainnya jika digabungkan. Yupiter hampir menjadi bintang karena memiliki 

unsur sperti Matahari: 90% hidrogen dan 10% helium, dengan jejak metana, air, amonia, dan 

debu batuan. Yupiter dikelilingi oleh Tata Surya mini yang terdiri dari 17 bulan yang telah 

diketahui. Empat bulan terbesar yaitu io, Europa, ganymede, dan Callisto. 

 

Saturnus 

 



 

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/saturnus 

 

 

Saturnus merupakan planet terbesar kedua di Tata Surya. Saturnus ham,pir seluruhnya tersusun 

oleh hidrogen dan helium. Cincinnya yang terkenal membentuk sebuah pita hingga 200.000 km. 

Namun, ketebalannya hanya beberapa ratus meter. Cincin saturnus menyerupai sebuah cakram 

materi yang keras. Faktanya terdiri dari banyak blok es dan debu yang mengorbit planet. 

Hingga kini diketahui Saturnus memiliki 22 satelit. Sebagian besar terbuat dari es yang 

bercampur dengan metana, amonia, dan karbondioksida. 

 

Uranus 

 



 

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Uranus 

 

Planet terbesar ketiga di Tata Surya yang terbentuk dari batu, es dan hidrogen. Keberadaan 

metana menjadikan Uranus memiliki warna biru kehijauan. 

Uranus sedikitnya memiliki 21 sateliot, lima di bagian luar, sebelas di bagian dalam.  

 

Neptunus 

 

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Neptunus 

 

Neptunus merupakan planet biru yang mirip dangan Uranus, meskipun ukurannya lebih kecil, 

massanya lebih besar. Planet gas terluar memiliki 4 cincin yang tipis dan gelap, kemungkinan 

terbentuk dari debu. Atmosfer Neptunus tersusun dari hirogen, helium, dan metana (yang 

menghasilkan warna biru planet). 

Neptunus memiliki paling tidak delapan satelit alam. 

 

 

 

 

 

 

 



Pluto 

 

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/pluto 

 

Pluto merupakan planet yang belum dikunjungi oleh wahana luar angkasa. Pluto di anggap aneh 

karena hanya seukuran Bulan. Pluto diperkirakan memiliki atmosfer yang tipis. Permukaannya 

diselimuti oleh metana, nitrogen, dan karbondioksida. Pluto tersusun dari 80% bebatuan, 20% es, 

mirip dengan titron (salah satu satelit neptunus). Pluto dan satelitnya, Charon, memiliki ukuran 

massa yang setara serta saling berputarsatu sama lain dengan menghadapkan wajah yang sama. 

 

Menurut http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_surya daftar planet dan jarak rata-rata planet dengan 

matahari dalam tata surya adalah seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,9 juta kilometer ke Merkurius 

108,2 juta kilometer ke Venus 

149,6 juta kilometer ke Bumi 

227,9 juta kilometer ke Mars 

778,3 juta kilometer ke Jupiter 

1.427,0 juta kilometer ke Saturnus 

2.871,0 juta kilometer ke Uranus 

4.497,0 juta kilometer ke Neptunus 



  

 

 

Sumber: Visual –Ilmu Pengetahuan Populer Untuk Pelajar Dan Umum- 

 http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_surya 


