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ABSTRACT 

Experiments on the motion of charged ions in a magnetic field are were carried out in order 

to obtain the information and understand the motion of NaCl ions in accordance with the 

Lorentz force. In this study, measurements were performed without a magnetic field and 

under a magnetic field. Two different rotational speeds such as 657,1 rpm and 556,9 rpm as 

a function of salt concentrations of salt solutions were prepared to obtain the values of 

stress and resistance with salt masses of 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. 450, and 

500 grams. The results show that the voltage increases with increasing salt mass. However, 

the resistance decreases as a function of salt concentration for both without a magnetic field 

and with a magnetic field.  Moreover, the results also show that the resistance of the system 

also decreases for both rotational speed. It was also found that charged ions under the 

magnetic field experience deflection due to Lorentz's force. 

 

Keywords: salt solution, magnetic field, lorentz force, voltage, resistance. 

 

ABSTRAK 

Eksperimen gerak ion bermuatan dalam medan magnet dilakukan untuk mendapatkan 

informasi dan pemahaman tentang gerak ion NaCl sesuai dengan gaya Lorentz. Dalam 

penelitian ini, dilakukan pengukuran tanpa medan magnet dan dibawah medan magnet 

dengan dua kecepatan putar yang berbeda yaitu 657,1 rpm dan 556,9 rpm sebagai fungsi 

konsentrasi larutan garam yang berbeda untuk memperoleh nilai tegangan dan tahanan 

dengan massa garam 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, dan 500 gram. Hasil 

pengujian yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai tegangan mengalami peningkatan 

seiring dengan bertambahnya massa garam dan nilai tahanan yang didapatkan mengalami 

penurunan baik tanpa medan magnet maupun dengan medan magnet. Selain itu, hasil juga 

menunjukkan bahwa tahanan juga menurun untuk kedua kecepatan putar tersebut. Dari 

hasil pengukuran diperoleh ion bermuatan yang berada dibawah medan magnet akan 

mengalami pembelokan karena pengaruh gaya Lorentz. 

Kata kunci : larutan garam, medan magnet, gaya lorentz, tegangan, tahanan. 
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1. PENDAHULUAN 

Salah satu aspek penting dalam 

elektromagnetisme skala makroskopik 

adalah bagaimana mendeskripsikan gerak 

suatu partikel bermuatan dibawah 

pengaruh medan listrik dan atau medan 

magnet. (Wangsness, R.K. 1986). 

Medan magnet akan mempengaruhi 

gerak dari suatu partikel ataupun ion, 

baik itu kecepatan, arah, posisi, 

momentum, energi, dan bentuk 

lintasannya. Eksperimen gerak partikel 

atau ion bermuatan dalam medan magnet 

dilakukan untuk mendapatkan informasi 

dan pemahaman tentang gerak ion 

bermuatan (arah dan posisi) secara 

kualitatif sesuai dengan gaya Lorentz 

atau gaya Magnetik. Lintasan gerak 

partikel dalam medan magnet mengikuti 

persamaan gaya Lorentz. 

Larutan ion seperti NaCl dalam air 

atau larutan terdiri dari ion positif dan ion 

negatif, ion-ion ini bergerak secara acak 

dalam larutan, namun jika larutan ion ini 

digerakkan tegak lurus terhadap medan 

magnet, maka masing-masing ion dalam 

larutan tersebut akan bergerak sesuai 

dengan gaya Lorentz. Dari analogi ini, 

akan dipertimbangkan gaya Lorentz yang 

bertindak pada ion natrium dan klorin 

yang ada pada garam yang sudah 

dilarutkan dalam air. 

Pada penelitian ini dilakukan 

pengukuran besaran fisis pada larutan 

garam yang bertujuan untuk mencatat 

hasil pengujian pada masing-masing 

sampel larutan garam terutama tegangan 

dan tahanan dibawah medan magnet dan 

tanpa medan magnet sebagai pembanding 

hasil pengujian, sehingga dari data 

tersebut dapat diolah menjadi bentuk 

grafik. 

2. KAJIAN LITERATUR 
 

Gaya Lorentz menurut (Reitz, 1993) 

adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan 

listrik yang bergerak atau oleh arus listrik 
yang berada dalam suatu medan magnet. 

Arah gaya ini akan mengikuti arah maju 

skrup yang diputar dari vektor arah gerak 

muatan listrik (�⃗�) ke arah medan magnet, 

seperti yang terlihat dalam rumus berikut: 

 

�⃗�  =  q(𝑣  × �⃗⃗�) (1.1) 

Beberapa keterangan yang dapat kita 

rumuskan: 1. Gaya tersebut sebanding 

dengan muatan (q). Gaya pada muatan 

negatif memiliki arah yang berlawanan 

dengan arah gaya pada muatan positif 

yang bergerak dengan kecepatan yang 

sama. 2. Gaya tersebut sebanding dengan 

kecepatan (𝑣). 3. Gaya tersebut tegak 

lurus terhadap arah medan magnetik 

maupun kecepatanya. 

 

Untuk gerak partikel dalam medan 

magnet konstan, gaya yang bekerja 

hanyalah gaya magnetik saja. Bila sebuah 

partikel bermuatan listrik bergerak tegak 

lurus dengan medan magnet homogen 

yang mempengaruhi selama geraknya, 

maka muatan akan bergerak dengan 

lintasan berupa lingkaran. Sebuah muatan 

positif bergerak dalam medan magnet 

(dengan arah menembus bidang) secara 

terus menerus akan membentuk lintasan 

lingkaran dengan gaya Lorentz yang 

timbul menuju ke pusat lingkaran 

(Giancoli, 2001). Jadi, jika gerak partikel 

sejajar (paralel) dengan medan magnet, 

maka �⃗� = 0, sehingga partikel akan 

bergerak dalam lintasan lurus (gerak 

partikel tidak akan terbelokan). Jadi, gaya 

Lorentz ini akan setara dengan gaya 
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sentripetal yang bekerja dalam sistem 

tersebut, sehingga: 

�⃗�  =  
𝑚 𝑣2

𝑟
 

(1.2) 

Untuk penentuan arah vektor yang 

bekerja pada gaya magnetik, digunakan 

aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan 

ditunjukkan pada gambar 2 

 
Gambar 2 Hubungan anatara arah dari 

medan magnet (�⃗⃗⃗�), gerak ion (�⃗⃗�) dan gaya 

Lorentz (�⃗⃗�) 

 

Efek gaya Lorentz dapat 

menyebabkan pergeseran ion atau 

partikel bermuatan. Hasil simulasi 

menunjukkan pergeseran 0,2 sampai 10 

nm untuk ion dan 0,2 nm sampai 2 μm 

untuk partikel, dimana harga tersebut 

memadai untuk menembus ketebalan dari 

electric double layer sebagai sarat 

terjadinya presipitasi ion atau partikel 

bermuatan (Kozic, 2003). 

3. METODE PENELITIAN 

Tahapan yang dilakukan pada 

penelitian iini yaitu Percobaan dilakukan 

dengan mempersiapkan alat yang 

digunakan dalam penelitian karakteristik 

larutan ion dalam medan magnet yang 

berotasi. Kipas CPU bekas yang tidak 

digunakan dimodifikasi dengan membuat 

kipas CPU terhubung ke baterai dan 

terhubung ke stop kontak on off yang 

ditambahkan dengan cara dilem pada 

kipas agar bisa dihidupkan dan 

dimatikan. Kemudian untuk piringan nya 

didapatkan dari alas kaset bekas dan 

dirancang. Beberapa batang magnet 

Neodymium yang digunakan untuk 

menguji sampel diletakkan diatas 

piringan dan dibawah piringan. Piringan 

yang digunakan akan berotasi akibat 

perputaran kipas CPU, kemudian 

kecepatan rotasinya diukur menggunakan 

alat Tachometer dan pengukuran medan 

magnet diantara dua piringan diukur 

menggunakan teslameter. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

garam dapur yang dilarutkan dalam air 

1000 mL dengan memvariasikan 

konsentrasi garam yaitu 0. 50, 100, 150, 

200, 250, 300, 350, 400, 450, dan 500 

gram. Sampel diperoleh dari pasar 

terdekat. Pada eksperimen ini dilakukan 

untuk mendapatkan nilai dari tegangan 

(V) dan tahanan (Ω) larutan garam dalam 

medan magnet sesuai dengan gaya 

Lorentz. Sampel larutan garam 

dimasukkan kedalam wadah berbentuk 

kotak kecil kemudian diletakkan diantara 

dua piringan, kemudian piringan diputar 

menggunakan kipas CPU dengan 2 

kecepatan berbeda untuk diuji 

menggunakan magnet Neodymium yang 

diletakkan diatas piringan dan dibawah 

piring. Larutan garam yang sedang 

dikenai medan magnet lalu diukur 

menggunakan multimeter dengan 

menghubungkan kabel ke sampel lalu 

kabel ke elektoda multimeter untuk 

melihat tegangan dan tahanan nya. 

Langkah 3.3.4 dan 3.3.5 diulangi dengan 

memvariasikan jumlah sampel 0 sampai 

500 gram dan air 1000 mL.  
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Gambar 3. Tahapan penelitian 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Pengukuran Medan Magnet 

dan Kecepatan Rotasi 

 

Hasil pengukuran medan magnet 

menggunakan alat Teslameter 

menghasilkan nilai medan magnet sebesar 

8,2 mT dan hasil pengukuran kecepatan 

rotasi menggunakan alat Tachometer 

menghasilkan nilai kecepatan sebesar 

657,1 rpm untuk kecepatan 1, dan 556,9 

rpm untuk kecepatan 2. 

4.2.Data Hasil Pengukuran Larutan 

Garam dibawah Medan Magnet 

Hasil pengukuran tegangan, tahanan, 

dan arus pada larutan garam dibawah 

pengaruh medan magnet yang dilakukan 

di Laboratorium Fisika komputasi 

menggunakan Multimeter dengan 

memvariasikan 2 kecepatan berbeda 

dengan alat yang dirancang seperti pada 

Gambar 3.3. Pengukuran air garam 

pertama dilakukan dengan melarutkan 

garam dengan variasi 0, 50, 100, 150, 

200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 dengan 

1 liter air. 

 

4.1.1 Hasil Pengukuran Tegangan 

Larutan Garam dibawah Medan 

Magnet 

Tegangan (mV)

10 15 20 25 30 35 40 45

L
a

ru
ta

n
 G

a
ra

m
 (

g
ra

m
/li

te
r)

0

100

200

300

400

500

600

 

 



5 

 

Gambar 4.1. Grafik hubungan antara 

nilai tegangan sebagai fungsi larutan 

garam (gram/liter) dibawah medan 

magnet dengan kecepatan 657,1 rpm 
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Gambar 4.2. Grafik hubungan antara 

nilai tegangan sebagai fungsi larutan 

garam (gram/liter) dibawah medan 

magnet dengan kecepatan 556,9 rpm. 
 

Pengukuran tegangan dibawah 

pengaruh medan magnet dengan 

konsentrasi garam yang diberikan 

bervariasi yaitu 0, 50, 100, 150, 200, 250, 

300, 350, 400, 450, dan 500 gram dengan 

jumlah pelarut air tetap 1 liter 

menghasilkan tegangan yang menaik 

seiring bertambahnya konsentrasi garam. 

Nilai tegangan kecepatan 1 pada Gambar 

4.1 untuk konsentrasi 0 yaitu 15.5 mV, 

nilai ini semakin bertambah seiring 

bertambahnya konsentrasi garam dengan 

nilai berturut-turut yaitu 20.8; 21.7; 24.2; 

25; 26; 33.4; 34.5; 36.4; 36.9; dan 39.6 

mV. Nilai tegangan kecepatan 2 pada 

Gambar 4.2 untuk konsentrasi 0 yaitu 

14.9 mV, nilai ini seiring bertambahnya 

konsentrasi garam dengan nilai berturut-

turut yaitu 19.5; 20.7; 21.9; 23.1; 25.2; 

26.6; 27.2; 33.4; 34.9; dan 35.4 mV. 

 

4.1.1 Hasil Pengukuran Tahanan 

Larutan Garam dibawah 

Medan Magnet 

Tahanan (kilo ohm)
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Gambar 4.3 Grafik hubungan antara nilai 

tahanan sebagai fungsi larutan garam 

(gram/liter) dibawah medan magnet 

dengan kecepatan 657,1 rpm. 
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Gambar 4.4 Grafik hubungan antara nilai 

tahanan sebagai fungsi larutan garam 

(gram/liter) dibawah medan magnet 

dengan kecepatan 556,9 rpm.  

 

Pengukuran tahanan dibawah 

pengaruh medan magnet dengan 

konsentrasi garam yang diberikan 

bervariasi yaitu 0, 50, 100, 150, 200, 250, 

300, 350, 400, 450, dan 500 gram dengan 

jumlah pelarut air tetap 1 liter 

menghasilkan tahanan yang menurun 

seiring bertambahnya konsentrasi garam. 
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Nilai tahanan kecepatan 1 pada Gambar 

4.3 untuk konsentrasi 0 yaitu 26.9 kΩ, 

nilai ini semakin berkurang seiring 

bertambahnya konsentrasi garam dengan 

nilai berturut-turut yaitu 18.53; 11.27; 

10.8; 10.1; 8.91; 7.4; 5.99; 1.137; 0.881; 

dan 0.878 kΩ. Nilai tahanan kecepatan 2 

pada Gambar 4.4 untuk konsentrasi 0 

yaitu 24.1 kΩ, nilai ini semakin 

berkurang seiring bertambahnya 

konsentrasi garam dengan nilai berturut-

turut yaitu 15.9; 14.82; 9.36; 6.9; 6.62; 

1.539; 1.495; 1.25; 0.91; dan 0.848 kΩ. 

 

4.2 Data Hasil Pengukuran Larutan 

Garam tanpa Medan Magnet 

 

Hasil pengukuran tegangan, tahanan, 

dan arus pada larutan garam tanpa medan 

magnet yang dilakukan di Laboratorium 

Fisika komputasi menggunakan 

Multimeter dengan alat yang dirancang 

seperti pada Gambar 3.3.  Pengukuran air 

garam pertama dilakukan dengan 

melarutkan garam dengan variasi 0, 50, 

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 

dan 500  gram dengan 1 liter air. 

 

4.2.1 Hasil Pengukuran Tegangan 
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Gambar 4.5 Grafik hubungan antara nilai 

tegangan sebagai fungsi larutan garam 

(gram/liter) tanpa medan magnet. 

Pengukuran tegangan tanpa medan 

magnet dengan konsentrasi garam yang 

diberikan bervariasi yaitu 0, 50, 100, 150, 

200, 250, 300, 350, 400, 450, dan 500 

gram dengan jumlah pelarut air tetap 1 

liter menghasilkan tegangan yang menaik 

seiring bertambahnya konsentrasi garam. 

Nilai tegangan pada Gambar 4.5 untuk 

konsentrasi 0 yaitu 20.5 mV, nilai ini 

semakin bertambah seiring bertambahnya 

konsentrasi garam dengan nilai berturut-

turut yaitu 28.1; 30.7; 31.5; 33.7; 35.4; 

36.4; 43; 44.6; 47 dan 48.1 mV. 

 

4.2.2 Hasil Pengukuran Tahanan 

Larutan Garam tanpa Medan 

Magnet 
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Gambar 4.6 Grafik hubungan antara nilai 

tahanan sebagai fungsi larutan garam 

(gram/liter) tanpa medan magnet. 

 

Pengukuran tahanan tanpa medan 

magnet dengan konsentrasi garam yang 

diberikan bervariasi yaitu 0, 50, 100, 150, 

200, 250, 300, 350, 400, 450, dan 500 

gram dengan jumlah pelarut air tetap 1 

liter menghasilkan tahanan yang menurun 

seiring bertambahnya konsentrasi garam. 
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Nilai tahanan pada Gambar 4.6 untuk 

konsentrasi 0 yaitu 25.2 kΩ, nilai ini 

semakin berkurang seiring bertambahnya 

konsentrasi garam dengan nilai berturut-

turut yaitu 16.2; 15.66; 10.83; 10.38; 

9.82; 8.49; 5.99; 1.137; 0.881 dan 0.878 

kΩ. 

 

4.3 Grafik Perbandingan Tegangan 
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Gambar 4.7  Grafik nilai tegangan 

sebagai fungsi konsentrasi larutan garam 

(gram/liter) untuk kecepatan 657,1 rpm, 

kecepatan 556,9 rpm, dan keadaan diam. 

Berdasarkan grafik hasil pengujian 

tegangan pada gambar 4.7 terlihat bahwa 

dengan massa garam yang berbeda dapat 

diketahui bahwa semakin besar nilai 

massa garam, semakin besar nilai 

tegangan yang dihasilkan. Persamaan 

Nersnt menyatakan bahwa potensial sel 

untuk menghasilkan tegangan 

dipengaruhi oleh konsentrasi. Ini 

menjelaskan bahwa konsentrasi massa 

garam berbanding lurus dengan besar 

tegangan  yang dihasilkan sedangkan 

pada larutan tanpa garam tegangan yang 

dihasilkan paling rendah. Sementara 

larutan garam 500 gram memiliki nilai 

tegangan paling besar 

 

 

4.4 Grafik Perbandingan Tahanan 
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Gambar 4.8  Grafik nilai tahanan 

sebagai fungsi konsentrasi larutan garam 

(gram/liter) untuk kecepatan 657,1 rpm, 

kecepatan 556,9 rpm, dan keadaan diam. 

 

Berdasarkan grafik hasil pengujian 

tahanan pada gambar 4.8 terlihat bahwa 

dengan massa garam yang berbeda dapat 

diketahui bahwa semakin besar nilai 

massa garam, semakin kecil nilai 

tahanannya. Ini menjelaskan bahwa 

konsentrasi massa garam berbanding 

terbalik dengan besar tahanan yang 

dihasilkan sedangkan pada larutan tanpa 

garam tahanan yang dihasilkan paling 

tinggi. Sementara larutan garam 500 gram 

memiliki nilai tegangan paling rendah. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah diperoleh maka dapat diambil  

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Massa garam berbanding lurus 

terhadap tegangan, semakin 

banyak massa garam yang 

dilarutkan maka tegangan pada 

larutan juga akan bertambah 

besar. 

2. Massa garam berbanding terbalik 

terhadap tahanan, semakin banyak 
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massa garam yang dilarutkan 

maka tahanan pada larutan akan 

semakin kecil. 

3. Kecepatan putar mempengaruhi 

laju perubahan tegangan, semakin 

besar kecepatan, maka laju 

perubahan tegangan semakin 

besar. 

4. Kecepatan putar mempengaruhi 

laju perubahan tahanan, semakin 

besar kecepatan, maka laju 

perubahan tahanan semakin besar. 

5. Ion bermuatan yang berada 

dibawah medan magnet akan 

mengalami. 

6. pembelokan karena pengaruh gaya 

Lorentz. Semakin cepat 

pergerakan ionnya, semakin besar 

nilai tegangannya. 

7. Ion bermuatan yang berada 

dibawah medan magnet akan 

menerima gaya yang saling tegak 

lurus antara medan magnet. 

sehingga akan terjadi 

pengumpulan ion akibat 

pembelokan. 
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