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Abstrak. Magnet permanen yang digunakan sebagai komponen dasar berbagai produk alat-alat elektronik 

memiliki variasi bentuk dan ukuran sesuai kebutuhannya. Pada indentifikasi mineral magnetik, diketahui 

bahwa bentuk dan ukuran mineral magnet mempengaruhi karakteristik magnetiknya. Sehubungan dengan 

hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketebalan dan geometri material magnetik 

terhadap sifat magnetiknya melalui pola kurva histerisis magnet. Untuk memperoleh kurva tersebut, 

material magnet diinduksi mengunakan kumparan berarus listrik sehingga diperoleh nilai magnetisasi yang 

diukur dengan bantuan sensor medan magnet produksi Vernier dengan interval ukur 0-6,4 mT dan 

ketelitian 0,05 mT. Nilai tersebut digunakan untuk mendapatkan kurva histerisis. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin tebal material magnetik maka akan semakin sulit dimagnetisasi. Dan material 

magnet bergeometri searah medan magnet penginduksi lebih mudah dimagnetisasi dibandingkan dengan 

material magnet bergeometri tegak lurus medan magnet penginduksi.  

 
Kata Kunci: Ketebalan, geometri, domain-domain magnetik, magnet keras dan lunak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 
 

Salah satu komponen dasar yang 

mempunyai daya guna di berbagai macam 

industri seperti motor listrik, otomatisasi eletronik 

pada pabrik, ponsel pintar dan sistem antilock 

Bracking system (ABS) adalah magnet permanen. 

Langkah awal yang harus dilakukan dalam rangka 

penguasaan industri produksi magnet permanen 

adalah pengembangan mate-rial magnet. 

Pengetahuan dan pemahaman karakteristiknya 

menjadi syarat utama dalam proses 

pengembangan material magnet tersebut [1,2]. 

Produksi magnet permanen yang diguna-kan 

sebagai komponen dasar berbagai produk 

memiliki variasi bentuk dan ukuran sesuai dengan 

kebutuhannya. Pada identifikasi mineral 

magnetik, dinyatakan bahwa bentuk dan ukuran 

mineral mempengaruhi sifat magnetiknya [3]. 

Bahkan pada saat yang sama, pengembangan 

material magnet dibentuk dalam skala nano-meter 

melalui rekayasa struktur material magnet agar 

diperoleh magnet permanen unggulan un-tuk 

pengembangan nano-teknologi [4].  

Besi, nikel dan cobalt merupakan material 

magnetik yang termasuk ke dalam golongan 

feromag-netik. Berdasarkan sifat magnetiknya, 

terdapat mate-rial yang mudah dimagnetisasi dan 

di-demagneti-sasi yang disebut magnet lemah, 

serta yang sukar dimagnetisasi dan di-

demagnetisasi yang disebut magnet kuat. Per-

bedaan karakteristik tersebut ditunjukkan oleh 

kurva histerisis magnet yang dapat dilihat pada 

Gambar 1. Secara mikroskopi, material magnet 

merupakan bahan yang memiliki momen-momen 

magnetik yang membentuk satu kumpulan 

momen searah yang disebut dengan domain 

magnetik. Material magnet dapat ber-sifat magnet 

ketika domain-domain magnetik mempunyai 

orientasi yang sama seperti yang terlihat pada 

Gambar 2(b) [5,6]. Proses peruba-han orientasi 

domain-domain magnetik dipenga-ruhi interaksi 

momen magnetik dengan struktur kristal 

penyusun material magnetnya. Interaksi itu 

disebut energi anisotropi, dimana energi tersebut 

menyebabkan momen magnetik sulit untuk 

dimagnetisasi [7]. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui penga-

ruh ketebalan dan geometri material magnet 

terhadap sifat magnetiknya melalui pola kurva 

histerisis magnet yang terbentuk. Penelitian ini 

merupakan kegiatan lanjutan dari gagasan 

menyusun metode eksperimen untuk mempero-

leh kurva histerisis magnet pada makalah 

sebelumnya yang berjudul “Penggunaan Sensor 

Medan Magnet Dalam Pengembangan Alat Ukur 

Histerisis Magnet Untuk Material Magnet 

Lemah” oleh Agustinus Gigih Widodo dkk, yang 

dipublikasikan di Seminar Nasional Pendi-dikan 

dan Sains 2014 yang diselenggarakan UIN 

Walisongo Semarang. Metode eksperimen 

tersebut telah berhasil mengklasifikasikan 

material magnet berdasarkan pola perubahan 

karakteristik kurva histerisisnya. 

 

 

Gambar 1. Kurva histerisis: (a) magnet lemah 

dan (b) magnet kuat [8] 

 

 

Gambar 2. Domain-domain magnetik pada 

material: (a) sebelum dan (b) se-

sudah dimagneti-sasi [5] 

BAHAN DAN  METODE 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu 4 buah lempeng Nikel (Ni) dengan ukuran 

yang berbeda yaitu 14,00 x 14,00 x 1,13 mm
3
, 

10,00 x 19,60 x 1,13 mm
3
, 20,00 x 10,00 x 1,13 

mm
3
 dan 20,00 x 10,00 x 2,26 mm

3
. 

Pada penelitian ini, peralatan dan metode 

eksperimen yang digunakan sama seperti 

peneltian sebelumnya [2], tetapi dengan tujuan 

yang berbeda yaitu mengetahui pengaruh 

variabel-variabel pada material magnet, seperti: 

ketebalan dan geometri material terhadap kuat-

lemah sifat magnetiknya. Penggolongan kuat-

lemah sifat magnetiknya dida-sarkan atas 

kemiringan kurva histerisis magnet, dimana jika 

nilai gradien kurva histerisis semakin besar maka 

(b) (a) 

(b) (a) 

B B 

H H 



material magnet tersebut semakin mudah 

dimagnetisasi [9]. Penelitian ini dilakukan pada 

suhu ruang. 

HASIL DAN DISKUSI 

 

1. Pengaruh Ketebalan Material 

Magnetik Logam Nikel Terhadap 

Sifat Magnetik-nya. 
Dari pengukuran magnetisasi dua material 

logam nikel dengan ukuran panjang dan lebar 

yang sama tetapi ketebalan berbeda diperoleh 

kurva histerisis magnet yang ditunjukkan oleh 

Gambar 3. Gambar tersebut menunjukkan dua 

kurva histerisis magnet dengan gradien yang 

berbeda. Material magnet dengan ketebalan 2,26 

mm memiliki nilai gradien yang lebih kecil 

dibandingkan material magnet dengan ketebalan 

1,13 mm. Hal ini menunjukkan bahwa material 

mag-net dengan ketebalan 2,26 mm memiliki sifat 

magnet lebih kuat dibanding material magnet 

dengan kete-balan 1,13 mm. Hal tersebut dapat 

terjadi karena interaksi antara momen magnet 

dengan struktur kristal penyusun pada material 

magnet dengan ketebalan 2,26 mm lebih kuat 

sehingga memiliki energi anisotropi lebih besar. 

Berdasarkan hal tersebut material magnet dengan 

ketebalan 2,26 mm relatif lebih sulit dimag-

netisasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Galih Setyawan dan 

Edi Suharyadi di tahun 2013, yang menyimpulkan 

bahwa material magnet CoFeB dengan ketebalan 

4 nm lebih sulit dimagnetisasi dibandingkan 

dengan ketebalan 1 nm [10]. 

 

 
 

 

Gambar 3.   Hasil pengukuran magnetisasi 

pada pengaruh beda tebal logam 

nikel yang berukuran 1,13 mm 

dan 2,26 mm 

2. Pengaruh Geometri dan Posisi 

Mate-rial Magnetik Logam Nikel 

Terhadap Sifat Magnetiknya. 
Dari pengukuran tiga material logam nikel 

dengan geometri dan posisi yang berbeda tetapi 

volume sama diperoleh kurva histerisis yang 

ditunjukkan oleh Gambar 4. Gambar tersebut 

menunjukkan tiga kurva histerisis dengan gradien 

kurva yang berbeda-beda. Material magnet 

bergeometri persegi panjang dengan posisi 

horizontal terhadap arah medan magnet 

penginduksi memiliki nilai gradien kurva lebih 

besar daripada material magnet bergeometri 

persegi panjang dengan posisi vertikal terhadap 

arah medan magnet penginduksi. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufik dkk 

pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa sampel 

dengan posisi horizontal terhadap arah medan 

magnet penginduksi memiliki nilai gradien lebih 

besar [9]. Dan material magnet bergeometri 

persegi memiliki nilai gradien kurva diantara 

keduanya. Berdasarkan hal tersebut, material 

magnet bergeometri persegi panjang dengan 

posisi horizontal memiliki sifat magnetik paling 

lemah dan mudah dimagnetisasi dari keduanya. 

Ilustrasi susunan domain-domian magnetik ketika 

dimagnetisasi ditun-jukkan oleh Gambar 5. 
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Gambar 5.  Susunan domain magnetik, (a) 

Paralel, (b) Seri, (c) Seri-Paralel 

 

Medan magnet di kutub domain lebih besar 

sehingga menginduksi domain-domain tetangga 

lebih kuat. Berdasarkan hal tersebut, material 

magnet dengan susunan domain magnetik seri 

memiliki kuat medan magnet internal lebih besar 

dibandingkan susunan paralel, sehingga material 

dengan susunan domain tersebut relatif lebih 

mudah dimagnetisasi. 

 

 

 

 

Gambar 4.   Hasil pengukuran magnetisasi 

pada pengaruh beda geometri 

dan posisi logam nikel yang 

berukuran 14,00 x 14,00 x 1,13 

mm
3
 dan 10,00 x 19,60 x 1,13 

mm
3
 

 

KESIMPULAN 
 

Penelitian lanjutan terkait pengaruh 

ketebalan dan geometri material magnet terhadap 

sifat magnetiknya telah dilakukan. Hasil 

penelitian menun-jukkan bahwa material magnet 

dengan ketebalan 2,26 mm memiliki sifat magnet 

relatif lebih kuat dibanding-kan material magnet 

dengan ketebalan 1,13 mm. Sedangkan material 

magnet bergeometri persegi panjang dengan 

posisi vertikal memiliki sifat magnet relatif lebih 

kuat dibandingkan dengan material magnet 

bergeometri persegi. Dan Material bergeome-tri 

persegi memiliki sifat magnet relatif lebih kuat 

dibandingkan dengan material magnet 

bergeometri persegi panjang dengan posisi 

horizontal terhadap arah medan penginduksi. 

Berdasarkan hal tersebut, kete-balan dan geometri 

material magnet berpengaruh terhadap sifat 

magnetiknya. 
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