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ABSTRAK 
 

Dalam satu dekade terakhir, pengetahuan dan pemahaman akan karakteristik material 

magnetik mempunyai peranan penting dalam perkembangan teknologi di berbagai bidang. 

Material magnetik akan bernilai tinggi jika karakteristiknya dapat diketahui. Karakteristik 

material magnetik tersebut dapat diketahui melalui kurva histerisis. Kurva ini dapat 

diperoleh dengan menggunakan alat ukur Vibrating Sample Magnetometer (VSM) dan 

Scanning Tunneling Microscopy (STM). Penggunaan VSM dan STM menjadi kendala bagi 

para peneliti karena harganya yang sangat mahal. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

muncul ide untuk menyusun metode eksperimen guna memperoleh kurva histerisis dengan 

alat ukur sederhana. Pada penelitian ini digunakan sensor medan magnet berbasis Efek 

Hall produksi Vernier dengan interval ukur ± 0-6,4 mT. Sensor tersebut digunakan untuk 

mendeteksi induksi magnet dari material magnetik yang diletakkan di dalam kumparan 

penginduksi. Material magnetik dimagnetisasi dengan menggunakan kumparan tunggal. 

Pengukuran dengan menggunakan metode ini menghasilkan kurva histerisis namun hanya 

dari golongan material magnetik lemah karena jangkauan sensor  yang sempit. Walaupun 

metode ini tidak memiliki tingkat presisi yang sama seperti VSM dan STM, tetapi tetap 

mampu mengklasifikasikan material magnetik, yaitu: diamagnetik dan feromagnetik, 

beserta karakteristiknya berdasarkan pola perubahan magnetisasi material terhadap medan 

magnet penginduksi. 
 

Kata Kunci:  Material magnetik, kurva histerisis, feromagnetik, diamagnetik, 

magnetisasi. 
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PENDAHULUAN 
 

Dalam satu dekade terakhir, pengetahuan dan pemahaman karakteristik material atau 

bahan magnetik mempunyai peranan penting dalam perkembangan teknologi di beberapa 

bidang, yaitu telekomunikasi, industri rumah tangga, transportasi serta bidang yang lain. 

Ponsel Pintar, Antilock Bracking System (ABS) dan Transformator, merupakan beberapa 

contoh alat-alat teknik berbasis material magnet (Sears dan Zemansky, 1962; Wredho, 

2012). Besi dan jenis logam lainnya merupakan material magnetik alam yang bernilai 

tinggi jika diketahui sifat-sifat kemagnetannya. Material magnet dapat terpengaruh jika 

ditempatkan di dalam medan magnet. Berdasarkan hal tersebut, material magnet 

digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu: Material magnet yang sangat mudah terpengaruh 

medan magnet luar hingga dapat menimbulkan medan magnetnya sendiri (Feromagnetik), 

mudah termagnetisasi tetapi hilang kemagnetannya jika medan magnet luar dihilangkan 

(Paramagnetik), dan sulit termagnetisasi bahkan melawan kuat medan magnet luar 

(Diamagnetik) (Sears, Zemansky dan Hugh, 1993). Salah satu cara untuk mengetahui sifat-

sifat kemagnetan dari material magnetik yaitu dengan cara memagnetisasi material tersebut 

yang kemudian diperlihatkan melalui kurva histerisis magnet. Kurva histerisis juga dapat 

memperlihatkan perbedaan karakteristik ketiga jenis material magnetik tersebut (Gambar 

1) (Halliday dan Resnick, 1996; Tipler, 1998). Untuk mendapatkan data hingga terbentuk 

kurva histerisis, diperlukan alat ukur magnetisasi bahan, seperti Vibrating Sample 

Magnetometer (VSM) atau Scanning Tunneling Microscopy (STM). Namun alat ukur 

tersebut hanya dimiliki institusi atau universitas tertentu yang berdana besar, karena alat 

ukur tersebut harganya yang sangat mahal berkisar ratusan juta rupiah (www.wotol.com, 

2014; m.alibaba.com, 2014).  Keterbatasan dana dalam menyediakan alat ukur menjadi 

hambatan tersendiri bagi para peneliti, sehingga membatasi studi-studi terkait 

perkembangan material magnetik. Dengan latar belakang tersebut, muncul ide menyusun 

metode eksperimen untuk memperoleh kurva histerisis sehingga sifat-sifat material 

magnetik dapat diketahui. Gagasan ini muncul terlebih dahulu pada makalah yang berjudul 

“Studi Awal Pengembangan Alat Ukur Histerisis Magnet menggunakan Efek Hall Tunggal 

secara Manual” oleh Bambang Hermanto dan Agus Sukamto dari Pusat penelitian Fisika-

LIPI yang dipublikasikan di Seminar Nasional 2
nd

 Lontar Physics Forum 2013. Makalah 

tersebut membahas metode pengukuran histerisis magnet menggunakan sensor Efek Hall 

dengan menggunakan 2 kumparan berinti dalam memagnetisasi material magnetik.  

Tujuan dari penelitian ini, pertama, menyusun metode alat ukur hingga diperoleh 

kurva histerisis yang digunakan untuk mengetahui karakteristik material magnetik. Kedua, 

mengklasifikasikan material magnetik ke dalam 3 golongan yaitu: feromagnetik, 

paramagnetik dan diamagnetik melalui kurva histerisis. 

 

BAHAN DAN METODE 
 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah material magnetik (logam) yang 

berbentuk lempeng tipis. Material-material magnetik tersebut adalah Besi (Fe) ukuran 0,76 

x 750 x 190 mm
3
, Nikel (Ni) ukuran 1,13 x 170 x 170 mm

3
, Timbal (Pb) ukuran 1,95 x 750 

x 190 mm
3
 dan Tembaga (Cu) ukuran 0,42 x 750 x 190 mm

3
. Berdasarkan studi literatur, 

Fe dan Ni termasuk logam golongan feromagnetik lemah, sedangkan Pb dan Cu 

merupakan logam golongan diamagnetik, untuk logam golongan paramagnetik sulit 

ditemukan dalam bentuk lempeng tipis tetapi banyak ditemukan dalam bentuk serbuk dan 

cair. Logam golongan feromagnetik kuat tidak dimasukkan dalam penelitian ini 

http://www.wotol.com/


dikarenakan sensor medan magnet yang digunakan hanya mampu mendeteksi kuat medan 

magnetik pada interval yang sempit, ± 0 – 6,4 mT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada penelitian ini digunakan sensor medan magnet berbasis Efek Hall produksi 

Vernier dengan interval ukur ± 0-6,4 mT. Sensor tersebut berguna untuk mendeteksi 

induksi magnet dari material magnetik yang diletakkan di dalam kumparan penginduksi. 

Material magnetik dimagnetisasi menggunakan kumparan tunggal 600 lilitan yang dialiri 

arus listrik. Medan magnet yang terdeteksi oleh sensor akan diolah dengan antar-muka 

(Interface) produksi Vernier sebelum terbaca pada Personal Computer (PC) yang telah 

terpasang aplikasi Logger Pro 3 sebagai penampil dan pengolah data. 

Variasi kuat arus listrik yang mengalir pada kumparan, yaitu antara -2 hingga 2 A 

dengan interval 0,1 A. Kuat arus bernilai negatif dialirkan ke kumparan dengan cara 

membalik sumber arus. Arus listrik yang mengalir pada kumparan akan menghasilkan kuat 

medan magnet eksternal, hal itu sesuai dengan Hukum Biot-Savart yaitu besar medan 

magnet yang dihasilkan oleh kumparan berbanding lurus dengan kuat arus listrik yang 

mengalir pada kumparan tersebut (𝐻~𝐼) (Kraus dan Craver, 1973). Sensor akan 

mendeteksi induksi medan magnet (𝐵  ) yang merupakan kontribusi dari medan magnet 

eksternal (µ0𝐻   ) dan magnetisasi material magnetik (µ0𝑀   ). Tahap pertama, dilakukan 

pengukuran tanpa sampel yang berguna untuk mendapatkan nilai µ0𝐻    yang digunakan 

untuk memagnetisasi sampel. Tahap kedua, dilakukan pengukuran dengan sampel 

sehingga diperoleh nilai resultan antara medan magnet eksternal dan magnetisasi material 

magnetik (µ0(𝐻   +𝑀   )). Selisih dari pengukuran induksi magnet kumparan bersampel dan 
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R, U = Medan Koersif (Hc) 

 Gambar 1. Kurva histerisis magnetik pada: (a) Diamagnetik, 

(b) Paramagnetik, (c) Ferromagnetik  



tanpa sampel adalah nilai µ0𝑀   , sesuai dengan Persamaan (1). Nilai  antara µ0𝐻    dan µ0𝑀    

merupakan data yang digunakan untuk mendapatkan kurva histerisis.  

𝐵  =  𝜇0(𝐻   + 𝑀   )       (1) 

dengan,  𝜇0 = permeabilitas magnetik ruang hampa, 4𝜋 × 10−7 𝑁. 𝐴−2 (Hermanto dan 

Agus, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Set-up alat ukur histerisis magnet 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

1. Pengaruh Kuat Arus Listrik (𝑰) terhadap Induksi Medan Magnet (𝑩) pada 

Kumparan Bersampel (Fe) dan Tanpa Sampel.  
 

Hasil pengukuran induksi medan magnet bersampel dan tanpa sampel ditunjukkan 

oleh Gambar 3. Pada pengukuran tanpa sampel, besarnya induksi medan magnet 

sebanding dengan peningkatan kuat arus listrik (𝐵~𝐼). Menurut Hukum Biot-Savart, 

besar medan magnet eksternal berbanding lurus dengan kuat arus listrik (𝐻~𝐼). 

Berdasarkan dua hal tersebut, pada pengukuran tanpa sampel, hubungan yang terjadi 

antara induksi medan magnet dengan medan magnet eksternal adalah berbanding lurus 

(𝐵~𝐻). Hubungan 𝐵~𝐻 terjadi karena nilai magnetisasi bernilai 0 T (𝑀 = 0) sebagai 

dampak dari tidak adanya sampel yang dimagnetisasi.  

Pada pengukuran induksi medan magnet dengan sampel Fe, terdapat kesamaan pola 

magnetisasi yang terjadi pada tanpa sampel, dimana induksi medan magnet meningkat 

seiring peningkatan kuat arus listrik.  Namun jika diperhatikan lebih seksama, pada 

nilai kuat arus listrik yang sama, nilai 𝐵 yang dihasilkan pada pengukuran induksi 

medan magnet dengan sampel lebih besar daripada tanpa sampel. Hal tersebut dapat 

terjadi karena sampel Fe telah termagnetisasi oleh kumparan penginduksi, sehingga 

sensor medan magnet mendeteksi 𝐵 yang merupakan kontribusi dari nilai medan 

magnet eksternal dan magnetisasi. Berdasarkan hal tersebut, pada pengukuran dengan 

sampel Fe, induksi medan magnet berbanding lurus dengan resultan 𝐻 dan 𝑀 

(𝐵  ~(𝐻   + 𝑀   )), sesuai dengan Persamaan 1. 
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Gambar 3. Hasil pengukuran 𝐵 dengan sampel Fe dan tanpa sampel 
 

2. Pengaruh Kuat Medan Magnet Eksternal (𝑯) Terhadap Magnetisasi Material 

Magnetik (𝑴), Pada Sampel Logam Besi (Fe) dan Nikel (Ni) 
 

Hasil pengukuran magnetisasi dari sampel logam Fe dan Ni ditunjukkan oleh 

Gambar 4 dan 5. Pada logam Fe dan Ni, hasil pengukuran magnetisasi menunjukkan 

kesamaan pola magnetisasi. Bermula pada saat H bernilai 0 T (titik A), maka M = 0 T 

yang menunjukkan bahwa orientasi domain-domain magnetik bahan masih acak. Pada 

lintasan A–B, nilai magnetisasi meningkat mengikuti peningkatan H hingga mencapai 

batas ukur maksimal sensor magnet. Pada lintasan B–C, saat H diturunkan hingga 

bernilai 0 T, nilai magnetisasi bahan masih terdeteksi oleh sensor. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketika bahan sudah termagnetisasi (orientasi domain-domain 

magnetik tersejajarkan), orientasi domain-domain tersebut tidak mudah untuk 

terdemagnetisasi, yaitu kembali pada keadaan semula (orientasi domain magnetik 

acak). Sebaliknya, pada perlakuan yang sama tetapi dengan arah 𝐻 yang berkebalikan, 

magnetisasi bahan menunjukkan perilaku identik. Hal ini menunjukkan bahwa kedua 

logam tersebut memiliki kesamaan karakteristik yaitu mudah termagnetisasi dan tidak 

mudah hilang sifat kemagnetannya meskipun tak terdapat medan magnet penginduksi. 

Pola magnetisasi tersebut menunjukkan karakteristik yang sesuai dengan karakteristik 

material feromagnetik. Namun demikian, kedua logam tersebut memiliki perbedaan 

sifat yang terletak pada kemudahannya dimagnetisasi. Nilai magnetisasi logam Fe 

yang diinduksi dengan medan magnet eksternal 3 mT adalah sebesar 5 mT. Sedangkan 

nilai magnetisasi logam nikel yang diinduksi dengan medan magnet eksternal 6 mT 

adalah sebesar 3 mT. Berdasarkan data tersebut, logam Fe yang dipakai dalam 

penelitian ini lebih mudah dimagnetisasi daripada logam Nikel. Perbedaan tersebut 

yang menjadi karakteristik pembeda masing-masing material magnetik walaupun 

kedua material tersebut termasuk dalam golongan feromagnetik. 
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Gambar 4. Hasil pengukuran 𝑀 sampel logam Fe 
 

 

 

 
 

 

Gambar 5. Hasil pengukuran 𝑀 sampel logam Ni 
 

3. Pengaruh Kuat Medan Magnet Eksternal (𝑯) Terhadap Magnetisasi Material 

Magnetik (𝑴), Pada Sampel Logam Timbal (Pb) dan Tembaga (Cu) 
 

Hasil pengukuran magnetisasi logam Pb dan Cu ditunjukkan oleh Gambar 6. 

Gambar tersebut menunjukkan pola magnetisasi logam Pb dan Cu terhadap induksi 

magnet eksternal. Terlihat bahwa gradien garis kedua logam bernilai negatif. 

Berdasarkan studi literatur, suseptibilitas suatu bahan ditentukan berdasarkan nilai 

gradien garis kurva 𝑀-𝐻. Logam yang memiliki suseptibilitas bernilai negatif 

merupakan logam golongan diamagnetik (Tipler, 1998). Berdasarkan hal tersebut, 

maka logam Pb dan Cu merupakan logam golongan diamagnetik. Hasil pengukuran 

magnetisasi kedua logam tersebut menunjukkan bahwa 𝑀 meningkat seiring 
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peningkatan nilai H namun dalam arah berkebalikan. Hal itu dapat terjadi karena 

orientasi domain-domain magnetik bahan cenderung berbalik melawan arah medan 

magnet eksternal. Gambar 6 menunjukkan gradien garis (suseptibilitas) logam Cu 

lebih besar daripada logam Pb. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh informasi bahwa 

logam Cu merupakan logam diamagnetik yang lebih kuat dibandingkan logam Pb. Hal 

ini sesuai dengan studi literatur bahwa nilai suseptibilitas logam Cu lebih besar 

daripada logam Pb (Nave, 2008). 

 
 

 
 

 

Gambar 6. Hasil pengukuran 𝑀 sampel logam Pb dan Cu 
 

KESIMPULAN 

 

Penelitian terkait pengembangan alat ukur histerisis magnet menggunakan sensor 

medan magnet berbasis Efek Hall untuk material magnet lemah ini telah dilakukan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa metode alat ukur yang telah dikembangkan berhasil 

memperoleh kurva histerisis magnet. Hasil pengukuran magnetisasi pada logam Fe dan Ni 

menunjukkan karakteristik dan kurva histerisis untuk jenis material feromagnetik. 

Sedangkan hasil pengukuran magnetisasi logam Pb dan Cu menunjukkan karakteristik dan 

kurva histerisis untuk jenis material diamagnetik.  

Pengukuran dengan menggunakan metode ini mampu menghasilkan kurva histerisis 

namun hanya dari golongan material magnetik lemah karena jangkauan sensor yang 

sempit. Walaupun metode ini tidak memiliki tingkat presisi yang sama seperti VSM dan 

STM, tetapi tetap mampu mengklasifikasikan material magnetik, yaitu: diamagnetik dan 

feromagnetik, beserta karakteristiknya berdasarkan pola perubahan magnetisasi material 

terhadap medan magnet penginduksi. 
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