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ABSTRACT 

The non-optimal land use due to the lack of micronutrients content in the soil results in less 

agricultural productions. It is necessary to know whether the plant nutritions in the soil are 

sufficient or not in order to optimize the crop productions. Iron (Fe) as one of the soil 

micronutrients is potentially easy to be detected using magnetic principle. This research was 

conducted by analyzing the magnetization curve of iron whose concentrations in the soil were 

varied around its need in the soil. The magnetization curve is obtained using an RC integrator 

circuit and a double solenoid. The results show the amount of iron affects the gradient of the 

magnetization curve, which represents its susceptibility. The greater the mass of iron being 

measured, the greater the resulting gradient. The gradient obtained is 0.00038 T·m/A·g. The 

corner frequency of the suitable RC integrator is 0.0032 Hz. For this corner frequency value, the 

output signal is quite linear and the voltage change not too small. Measurement of the gradient of 

iron with frequency variations of 1 Hz and 10 Hz gives different error results. The resulting error 

at frequency of 1 Hz is 8.29 × 10-7 T·m/A·g, while at a frequency of 10 Hz is 8.94 × 10-6 

T·m/A·g. The greater the frequency used in the measurement, the smaller the voltage generated 

so that the magnetic field value B obtained is also getting smaller, which is decreasing the signal 

to noise ratio.  

Keywords: Susceptibility, magnetic field, ferromagnetic, magnetization curve, iron sand. 

  

mailto:*rahmon@gmail.com


  2 
 

ABSTRAK 

Kurang optimalnya pemanfaatan lahan berdasarkan kandungan nutrisi yang ada didalam tanah 

mengakibatkan produksi hasil pertanian kurang maksimal. Untuk itu perlu diketahui nutrisi 

tanaman pada tanah mencukupi atau tidak dengan tujuan untuk mengoptimalkan produksi 

pertanian. Besi sebagai salah satu nutrisi mikro tanah berpotensi mudah untuk diketahui dengan 

menggunakan prinsip magnetik. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa kurva magnetisasi 

bahan besi yang konsentrasinya didalam tanah divariasikan disekitar jumlah yang diperlukan 

didalam tanah. Kurva magnetisasi diperoleh dengan menggunakan rangkaian integrator RC dan 

solenoid ganda. Hasil menunjukkan, besarnya jumlah besi mempengaruhi gradien dari pasir besi, 

yang menyatakan suseptibilitasnya. Semakin besar jumlah besi yang diukur, maka semakin besar 

juga gradien yang dihasilkan. Gradien yang diperoleh adalah 0.00038 T·m/A·g. Frekuensi kutub 

integrator RC yang sesuai adalah sebesar 0.0032 Hz. Untuk nilai frekuensi kutub ini diperoleh 

sinyal keluaran yang cukup linear dan tegangannya tidak terlalu kecil. Pengukuran gradien 

magnetik pasir besi dengan variasi frekuensi 1 Hz dan 10 Hz memberikan hasil error yang 

berbeda. Error yang dihasilkan pada frekuensi 1 Hz sebesar 8.29 × 10-7 T·m/A·g, sedangkan 

pada frekuensi 10 Hz sebesar 8.94 × 10-6 T·m/A·g. Semakin besar frekuensi yang digunakan 

pada pengukuran, maka tegangan yang dihasilkan semakin kecil sehingga nilai medan magnetik 

B yang didapatkan juga semakin kecil, yang akan mengakibatkan berkurangnya perbandingan 

sinyal dan noise. 

Kata kunci : Suseptibilitas, Medan magnet, feromagnetik, Kurva magnetisasi, Pasir besi. 

  



  3 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Tanah merupakan medium yang 

penting bagi tanaman untuk hidup. Tanah 

memberikan nutrisi yang terkandung di 

dalamnya untuk digunakan dalam 

perkembangan tanaman. Nutrisi penting 

pada tanah diantaranya adalah berupa 

mineral logam seperti besi (Fe), mangan 

(Mn), seng (Zn), tembaga (Cu), dan 

molybdenum (Mo), yang jumlah 

kebutuhannya sangat sedikit tetapi sangat 

diperlukan tanaman untuk berkembang 

optimal (Sillanpää, 1982). 

Suseptibilitas magnetik adalah rasio 

total magnetisasi yang diinduksi dalam 

sebuah sampel dengan intensitas medan 

magnet yang menghasilkan magnetisasi. 

Medan induksi magnetik yang timbul 

akibat magnetisasi akan dipengaruhi oleh 

sifat material bahan yang ada di sekitar 

medan magnetik tersebut (Fine et al., 1989). 

Suseptibilitas magnetik dinyatakan sebagai 

tingkat termagnetisasinya suatu benda 

akibat pengaruh medan magnet utama 

(Mullins, 1977). 

Jika magnetisasi linier terhadap 

intensitas magnetik, maka induksi 

magnetik juga linier dengan intensitas 

magnetik sehingga hubungan permeabilitas dan 

suseptibilitas dapat dilihat dari persamaan 

(Jiles, 1991). 

𝐵 = 𝜇0 (𝐻 +𝑀) 

𝐵 = 𝜇0𝐻(1 + 𝜒) 

Material feromagnetik dan 

ferimagnetik memiliki daya magnetik 

yang jauh lebih kuat dari pada sifat 

material diamagnetik, paramagnetik dan 

antiferomagnetik. Maka ditekankan 

bahwa sifat ini tidak hanya bergantung 

pada elemen tetapi juga pada struktur 

kristal yang menentukan jarak atom 

penyusun (Mandal, 1993). 

Pengetahuan tentang jumlah nutrisi 

tanah sangat penting untuk mengoptimalkan  

pertumbuhan tanaman (Karl, 1957). 

Penelitian yang akan dilakukan ini 

merupakan langkah awal untuk 

menentukan kadar nutrisi tanah dengan 

cara yang lebih sederhana. Pengukuran 

kadar nutrisi tanah pada penelitian ini 

dilakukan berdasarkan karakteristik 

magnetik suatu bahan yaitu suseptibilitas 

(χ), terutama untuk nutrisi tanah besi (Fe) 

yang bersifat feromagnetik yang mana 

memiliki suseptibilitas relatif besar. 

Metode penelitian yang dilakukan 

Nording sangat sensitive terhadap jarak 

antar solenoid. Karena pengukuran 

suseptibilitas yang dilakukannya menggunakan 

3 buah solenoid. Metode ini kurang efektif 

karena dapat mengandung kesalahan jika 

solenoid pendeteksi dan referensi saling 

berinterferensi. Maka untuk mengurangi 

kesalahan dilakukan penelitian menggunakan 

kurva magnetisasi dan solenoid ganda yang 

konsentrasi besinya divariasikan. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Sistem pengukuran suseptibilitas 

material feromagnetik pasir besi 

menggunakan kurva magnetisasi dan 

solenoid ganda terlihat pada Gambar 1 

berikut: 
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Gambar 1. Diagram blok pengukuran suseptibilitas pasir besi 

Sistem analog pengukuran 

suseptibilitas pasir besi terdiri dari 

penguat sumber arus yang diberikan ke 

solenoid, sistem pembacaan tegangan dan 

arus dari kedua solenoid. Untuk 

mendapatkan nilai B, tegangan yang 

keluar dari solenoid pendeteksi langsung 

diintegralkan secara elektronik oleh 

sebuah rangkaian pengintegral RC. 

Karena itu tegangan yang terbaca sudah 

merepresentasikan medan induksi B. 

Pengukuran arus dilakukan untuk 

menentukan kuat medan magnetik H. 

Kedua tegangan yang merepresentasikan 

besaran ini dilewatkan terlebih dahulu 

pada sebuah filter untuk menghilangkan 

noise. Sinyal yang sudah bersih dari noise 

kemudian dibaca oleh sebuah ADC yang 

dikontrol oleh mikrokontroler. Pembacaan 

sinyal dilakukan secara bergantian dengan 

bantuan sebuah multiplekser yang 

berfungsi sebagai pemilih kanal atau jalur 

yang menghubungkan kedua sinyal 

dengan ADC. 

Pada penelitian ini medan H akan 

dihasilkan oleh solenoid pembangkit yang 

arusnya diukur untuk menentukan besar 

medan H yang diberikan. 

Kurva magnetisasi dapat membentuk 

loop histeresis untuk sampel feromagnetik 

dengan remanen yang besar yang 

dimagnetisasi hingga saturasi. Untuk 

mendapatkannya, sampel harus mencapai 

keadaan saturasi dimana tidak terjadi 

banyak perubahan magnetisasi ketika 

medan magnetik diperbesar lebih lanjut. 

Apabila suseptibilitas sampel cukup kecil 

atau jumlahnya cukup sedikit, medan 

magnetik yang diberikan harus sangat 

besar. Karena itu pada penelitian ini loop 

histeresis tidak menjadi prioritas karena 

keterbatasan medan magnetik yang 

diberikan, tetapi hanya kemiringan B 

terhadap H atau suseptibilitasnya. 

Sistem pengolahan data digital yang 

digunakan sangat sederhana, sehingga 

tidak memungkinkan untuk melakukan 

pengintegralan pada mikrokontroler. Oleh 

karena itu proses pengintegralan dilakukan 

secara hardware oleh sebuah rangkaian 

pengintegral elektronik. Dengan demikian, 

tugas sistem pengolahan data menjadi 

sederhana dan tidak membutuhkan 

pemrograman yang rumit. 

Sebagai bahan campuran sampel pasir 

besi yang akan dianalisa, digunakan tanah 

pertanian yang kandungan mineralnya 
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masih kecil. Konsentrasi pasir besi dalam 

tanah divariasikan. 

Dari data dapat diplot grafik medan 

induksi terhadap medan magnetic. 

Suseptibilitas adalah gradien atau kemiringan 

dari kurva tersebut. Kurva dari sampel 

diplot dan dibandingkan satu sama lain 

dan akan dianalisa perbedaannya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan frekuensi 

sinyal 1 Hz dan 10 Hz, maka frekuensi 

kutub rangkaian integratornya harus lebih 

kecil dari nilai-nilai frekuensi ini agar 

rangkaian tepat berfungsi sebagai integrator. 

Dari hasil eksperimen sebelumnya diperoleh 

bahwa rangkaian integrator bekerja 

dengan baik untuk nilai-nilai komponen 

RC yang bernilai 1 MΩ dan 50 µF. Untuk 

nilai-nilai ini hasil pengintegrasian cukup 

linier dan tidak terlalu teredam. Dengan 

nilai RC ini diperoleh frekuensi kutub 

sebesar 0.0032 Hz. 

Kurva magnetisasi yang diperoleh 

diplot dari data tegangan keluaran 

integrator sebagai representasi medan 

magnetisasi B dan arus yang mengalir 

pada solenoid yang menggambarkan nilai 

kuat medan magnetik H. Karena pada 

penelitian ini hanya dibatasi untuk 

melihat respon medan H terhadap B 

dengan variasi konsentrasi besi dan 

karena ketiadaan alat kalibrasi medan 

magnetik dengan resolusi tinggi, maka 

medan mangetik B hanya dinyatakan 

dalam arbitrary unit (a.u) yang sebanding 

dengan tegangan keluaran integrator. 

 
Gambar 2. Data hasil pengukuran suseptibilitas 

Terlihat bahwa garis data yang 

diperoleh tidak sama, sedikit memisah 

karena masih ada efek pelengkungan 

dari integrator yang terjadi ketika 

frekuensi sinyal atau scan mendekati 

frekuensi kutub integrator. Dari gambar 

di atas terlihat bahwa hanya terdapat 

respon yang linear. Ini berarti bahwa 

kurva magnetisasi belum mengalami 

saturasi. 
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Gambar 3. Grafik dengan frekuensi 1 Hz 

Gambar  3 menunjukkan pemodelan 

kurva magnetisasi yang dihasilkan oleh 

pasir besi yang divariasikan dengan 

frekuensi sinyal 1 Hz. Berdasarkan grafik 

yang dihasilkan, besarnya massa 

mempengaruhi gradien dari pasir besi, 

semakin besar massa pasir besi yang 

diukur, maka semakin besar juga gradien 

yang dihasilkan. Kenaikan gradien ini 

sangat kecil sekali untuk variasi 1 g dan 

sedikit tidak seragam, kenaikan gradien 

berada dalam orde 10-4. Sedangkan 

untuk variasi 5 dan 10 g terlihat perubahan 

yang cukup besar dan konsisten. Dari hasil 

ini dapat ditentukan bahwa resolusi 

pengukuran yang terkecil adalah 1 g, 

tetapi memiliki error yang lebih besar 

dari 1 g.  

 
Gambar 4. Grafik dengan frekuensi 10 Hz 

Gambar 4 menunjukkan pemodelan kurva 

magnetisasi yang dihasilkan oleh pasir 

besi yang divariasikan dengan frekuensi 

sinyal 10 Hz. Terjadi kenaikan kemiringan 

gradien yang dihasilkan pada jumlah besi 

yang bertambah. Kenaikan gradien yang 

dihasilkan sangat kecil berada dalam 

rentang orde 10-4. 



  7 
 

 
Gambar 5.Grafik perbandingan frekuensi 1 dan 10 Hz

Gambar 5 menunjukkan gradien yang 

dihasilkan pada frekuensi 1 Hz sebesar 

(3.4210×10-7) sedangkan pada frekuensi 

10 Hz sebesar (3.4058×10-7), terjadi 

penurunan gradien pada frekuensi 10 Hz 

dengan selisih gradien (0.0152×10-7). 

Besarnya frekuensi mempengaruhi gradien yang 

dihasilkan, semakin besar frekuensi yang 

digunakan, maka terjadi penurunan 

kemiringan gradien. Terjadinya penurunan 

kemiringan gradien karena pada frekuensi 

tinggi tegangan yang dihasilkan integrator 

RC semakin kecil. Konsentrasi besi 

dibuat dalam satuan ppm volume 

campuran besi dan tanah, bukan dalam 

ppm massa karena perbedaan kerapatan 

massa yang cukup besar antara besi dan 

tanah. 

 

4. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dianalisa, dapat disimpulkan bahwa 

besarnya massa mempengaruhi gradien 

dari pasir besi, semakin besar pasir besi 

yang diukur, maka semakin besar juga 

gradien yang dihasilkan dengan 

kenaikan gradien berada dalam orde 10-

4. Ini menunjukkan terjadinya 

peningkatan suseptibilitas besi terhadap 

peningkatan jumlah konsentrasi besi 

yang tercampur dengan tanah. Pada 

variasi frekuensi, gradien yang 

dihasilkan pada frekuensi 1 Hz lebih 

besar dari pada 10 Hz. Hal ini terjadi 

karena sinyal untuk pengukuran 

suseptibilitas kurang diredam pada 

frekuensi rendah oleh rangkaian 

integrator RC. 
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