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Abstract 

 
Technological developments in the industrial sector have made very significant progress, one of 

which is in the material processing industry for metal sorting originating from metal material waste. In 
this study, a metal type determination system was developed based on the susceptibility value of the 
magnetization curve. This magnetization curve instrument is a magnetic field measuring instrument that 
functions to inspect metal materials in a simpler and more practical way. The conventional method uses 
an electromagnet system to separate metallic materials, however, this method can only detect metals with 

a susceptibility value. The materials used are aluminum, copper, and iron, which already represent the 
magnetic properties of metallic materials. This measurement uses a current of -0.5 A to 0.5 A and uses a 
frequency that is varied by 1, 10, and 100 Hz. The measurement results show that copper material which 
represents diamagnetic properties with a frequency of 1 Hz produces a susceptibility value of -2.2 x 10-3 

(a.u), while for a frequency of 10 Hz it produces a value of -2.1 x 10-3 (a.u). And for a frequency of 100 
Hz, the value is -23 x 10-3(a.u). The second material is aluminum which represents paramagnetic 
properties using a frequency of 1 Hz and then produces a susceptibility value of 2 x 10-3(a.u), then using a 

frequency of 10 Hz produces a value of 1.3 x 10-3 (a.u) and a frequency of 100 Hz produces a value of 8,6 
x 10-3 (a.u) and the third iron material which represents ferromagnetic properties with the same treatment 
using a frequency of 1 Hz produces a susceptibility value of 4.43 (a.u), for a frequency of 10 Hz produces 
a value of 4.42 (a.u) and a frequency of 100 Hz produces a value of 4.46 (a.u). The conclusion in this 
study is that there are differences in the responses of the tools designed to the type of magnetic material 
being tested where the diamagnetic susceptibility values are small and negative, the paramagnetic 
susceptibility values are small and positive, and the ferromagnetic susceptibility values are large and 

positive. In addition, the effect of frequency on the measurement is also obtained where the greater the 
frequency of the measurement where the greater the frequency used, the susceptibility value will decrease 

so that the magnetic field B obtained from the measurement is getting smaller. 
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Pendahuluan 

 

Kemajuan teknologi pada perusahaan 

industri pengelolah material saat ini 

memerlukan teknologi yang lebih sederhana, 

praktis dan biaya pengoperasian terjangkau 

untuk digunakan dalam menginspeksi sebuah 

material. Beberapa instrumen telah 

dikembangkan agar teknologi yang 

digunakan akan semakin sederhana. Oleh 

sebab itu, perkembangan akan terus menerus 

terjadi. Salah satu contoh kemajuan dibidang 

elektronika yaitu instrumen karakterisasi 

kurva magnetisasi. instrumen ini 

menggunakan sistem yang lebih kompleks 

daripada sensor dan lebih sederhana.  

Instrumen karakterisasi kurva magnetisasi ini 

merupakan instrumen ukur  medan magnet 

yang berfungsi untuk menginspeksi material 

logam dengan cara lebih sederhana dan 

praktis. Kurva magnetisasi yaitu kurva yang 

menggambarkan karakteristik sebuah 

material logam menggunakan parameter 

medan magnet meliputi kerapatan medan 

magnet (B) terhadap intensitas medan magnet 

(H) (Charges, Of and Magnetic, 2002). 

sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah tembaga, aluminium, besi dan udara  

sebagai tolak ukur pada pengukuran. Sampel 

sampel ini digunakan karena sudah mewakili 

material logam berdasarkan sifat nya yaitu 

diamagnetik, paramagnetik, dan 

ferromagnetik (Physics, 2013).  

Medan magnet mempunyai peran yang 

penting di dalam beberapa instrumen. Medan 

magnet yaitu medan yang terbentuk ketika 

muatan listrik yang bergerak sehingga 

menimbulkan gaya. Berbagai cara dilakukan 

untuk memperbesar medan magnet pada 

instrumen. Salah satunya yaitu dengan 

menggunakan solenoid. Solenoida memiliki 

pengertian dimana suatu kumparan yang 

terdiri dari banyak lilitan kawat yang bisa 

dialiri arus (Hidayat and Pramudya, 2018). 

Solenoid memiliki potensi yang luar biasa 

jika digunakan pada instrumen, salah satu 

contohnya yaitu pemberian medan magnet 

eksternal pada magnetorheologi fluida. Sifat 

magnetorheologi fluida ini bergantung pada 

perubahan – perubahan intensitas medan 

magnet (H) (Lamb, 1941). Solenoid 

memiliki sebuah inti yang sangat 

mempengaruhi intensitas medan magnet yang 

ditimbulkan. Sehingga cara memperbesar 

medan magnet yang sangat efektif dan 

mendapatkan medan magnet yang besar yaitu 

bisa juga dengan cara inti sebuah material 

seperti besi di tempat di tengah-tengah 

sebuah solenoida (Mandal and Ghatak, 

1993). 

 

  Metode Penelitian 

 

Pengukuran pada eksperimen dimulai 

dengan persiapan sampel atau preparasi 

sampel yaitu tembaga, aluminium dan besi, 

dimana sampel ini berbentuk padat 

kemudian disesuaikan dengan solenoid yang 

digunaka. Pengukuran suseptibiltas dengan 

menggunakan instrumen yang bernama 

Instrumen Karakterisasi Kurva Magnetisasi. 

Instrumen ini menggunakan dua solenoid 

yang berfungsi untuk menghasilkan medan 

magnet dari material. Sampel dimasukkan 

ke dalam solenoid. Sampel ini memiliki 

ukuran yang lebih kecil dibandingan dengan 

solenoid yang digunakan pada instrumen, 

yang mengakibatkan ada udara yang masuk 
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saat eksperimen berlansung namun, pada 

eksperimen ini udara dapat diabaikan atau 

sama dengan 0. 

Pengukuran menggunakan 4 parameter 

yaitu arus (I), intensitas medan magnet (H), 

kerapatan medan magnet (B) dan frekuensi 

(f) yang divariasikan yaitu 1, 10 dan 100 Hz. 

Arus (I) yang digunakan dimulai dari -0,5 A 

sampai 0,5 A dan solenoid yang digunakan 

memiliki tinggi 10cm. Parameter intensitas 

medan magnet (H) didapatkan dengan cara 

menghitung menggunakan persamaan yang 

sudah ada, yaitu :   

                         𝐻 =
𝑖.𝑁

𝑙
         (1)

Kemudian parameter kerapatan 

medan magnet (B) dihasilkan dari 

eksperimen menggunakan Instrumen 

Karakterisasi Kurva Magnetisasi. 

Pengukuran suseptibilitas menggunakan kurva 

magnetisasi. Sistem dari pengukuran ini dapat 

dilihat pada Gambar 1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Set up eksperimen dengan menggunakan instrumen karakterisasi kurva magnetisasi 

 

Instrumen ini desain sedemikian rupa 

agar mengetahui nilai medan magnet secara 

otomatis dan sederhana dengan 

menggunakan instrumen bernama Instrumen 

Karakterisasi Kurva Magnetisasi. Sampel 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

besi, aluminium, kuningan dan tembaga 

yang mewakili sifat magnetik yaitu 

diamagnetik, paramagnetik dan 

ferromagnetik. Instrumen ini menggunakan 

dua kumparan yang diameternya sama 1,5 

inci. Kumparan pertama yaitu sebagai 

pendeteksi, memiliki tinggi lilitan 8 cm. 

Tegangan yang keluar dari solenoid 

pendeteksi diintegralkan secara elektronik 

oleh sebuat rangkaian pengintegral. Oleh 

sebab itu tegangan yang dihasilkan sudah 

mempresentasikan nilai medan magnet (B). 

Solenoid kedua digunakan sebagai 

pembangkit sinyal dan tinggi lilitan sama 

dengan solenoid pertama. Solenoid ini 

dihubungkan ke sebuah PCB menggunakan 

kabel jumper. Pada PCB ini ada sebuah 

komponen yang bernama filter. Tegangan 
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yang dipresentasikan nilai B ini 

dilewatkan pada filter tersebut untuk 

menghilangkan sebuah noise. Sinyal yang 

sudah tidak ada noise, dibaca oleh sebuah 

Analog to Digital Converter (ADC) yang 

dikendalikan oleh mikrokontroler. 

Pembacaan sinyal dilakukan secara 

bergantian dengan bantuan sebuah 

multiplekser yang berguna sebagai 

penghubung sinyal dengan PCB  Kemudian 

PCB dihubungkan ke trafo menggunakan 

kabel jumper. Trafo digunakan untuk 

menukar tegangan dalam rangkaian, dari 

trafo disambungkan dengan arus listrik.  

  

Hasil dan Diskusi 

 

Kurva magnetisasi yang diplot 

berasal dari data tegangan yang dihasilkan 

oleh integrator, karena tegangan yang 

dikeluarkan oleh integrator ini merupakan 

representasi dari parameter B yaitu induksi 

medan magnet dan arus yang dialiri 

kesolenoid merupakan representasi dari 

parameter intensitas medan magnet H. 

Frekuensi yang digunakan sebesar 1, 10, dan 

100 Hz, namun intrumen ini menggunakan 

frekuensi kutub yang nilai nya lebih kecil 

dibandingkan dengan frekuensi yang 

digunakan untuk pengukuran yaitu sebesar 

0.0016 Hz dengan dengan nilai resistansi 1 

MΩ dan nilai kapasitansi sebesar 10 µF. Hal 

ini dikarenakan instrumen menggunakan 

rangkaian integrator dimana rangkaian 

integrator ini dapat berfungsi dengan baik 

jika frekuensi kutub nya lebih kecil. Pada 

pengukuran ini medan magnet yang 

dihasilkan dinyatakan dalam arbitrary unit 

(a.u), satuan ini digunakan karena instrumen 

yang digunakan belum dikalibrasi namun 

hasilnya tetap sebanding dengan nilai 

tegangan yang dikeluarkan oleh integrator. 

Pada penelitian ini mengukur medna 

magnet dari material tembaga, aluminium, 

besi dan udara. Udara diukur untuk 

menjadikan pembanding atau bisa dijadikan 

nilai standar dari pengukuran yang 

dilakukan. Udara diukur dengan cara 

mengosongkan solenoid dan memvariasikan 

frekuensi. Pengukuran udara ini merupakan 

salah satu langkah penting pada penelitian 

ini. Tetapi, udara memiliki nilai 

suseptibilitas yang mendekati nilai 0, maka 

nilai medan magnet dari udara ini dapat 

diabaikan.  Respon material terhadap 

frekuensi dapat dilihat pada hambar dibawah 

ini.

 

 

 

 

 

 

 



  6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Kurva pengukuran suseptibilitas 

Kurva yang ditunjukkan pada gambar 

ini merupakan salah satu contoh kurva hasil 

pengukuran yang kemudian diplot telah di 

plot menggunakan software igor. Kurva ini 

berbentuk linear karena sampel yang 

digunakan tidak cukup kuat untuk mencapai 

keadaan saturasi sehingga kurva hasil 

pengukuran dari material ini membentuk 

linear sehingga nilai gradien yang didapat 

dari data yang telah dirata-ratakan dari 

ketika nilai B naik yang memiliki gradien 

kecil dan ketika B turun yang memiliki 

gradien besar. Perubahan gradien naik dan 

turun ini terjadi akibat masih adanya efek 

pelengkungan pada nilai konstanta waktu 

integrator yang digunakan. Material logam 

yang digunakan sebagai sampel adalah 

tembaga, aluminium, dan besi yang sudah 

mewakili bahan magnetik berdasarkan 

sifatnya. Material logam ini berbentuk 

silinder padat dengan tinggi 10 cm dan 

diameter 4,31 cm sehingga memiliki volume 

sebesar 113.354 𝑐𝑚3. Penelitian ini juga 

mengukur suseptibilitas udara sebagai 

pembanding untuk material logam yang 

akan diukur, dengan perlakuan pengukuran 

udara yang sama dengan perlakuan material 

lainnya yang diukur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 2.  Pengukuran Material Tembaga 

  

Gambar 3. Pengukuran 1 Hz  
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Dapat dilihat pada grafik 

menggunakan frekuensi 1 Hz, gradien yang 

didapat merupakan nilai representasi 

suseptibilitas dari masing masing material. 

Material pertama yaitu tembaga dengan hasil 

pengukuran yang diperoleh memiliki nilai 

gradien yang paling kecil sehingga 

suseptibilitas menjadi negatif yaitu sebesar  -

2,2 x 10
-3 

. Aluminium sebagai material 

pengukuran kedua, hasil yang diperoleh dari 

material ini cukup besar dengan nilai 

suseptibilitas aluminium yang positif yaitu 2 

x 10
-3

. Material ketiga yaitu besi, menurut 

referensi nilai suseptibilitas besi lebih besar 

dari material tembaga maupun aluminium 

dengan nilai χ maksimum dapat mencapai 

10
3
, namun saat dibandingkan antara hasil 

pengukuran dengan udara ternyata nilai 

gradient dari besi adalah sebesar 4,43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 4. Pengukuran 10 Hz 

Seperti pada kurva sebelumnya, udara 

diukur dengan membiarkan kumparan 

kosong, hasil dari pengukuran dengan 

frekuensi 10 Hz pada material pertama yang 

digunakan tembaga memiliki nilai 

suseptibilitas yang paling kecil yaitu sebesar 

-2,1 x 10
-3

 Material kedua adalah 

aluminium, hasil yang diperoleh pada 

material ini positif dengan nilai suseptibilitas 

1,3 x 10
-3

. Material ketiga yaitu besi, nilai 

suseptibilitas  sebesar 4,425
 
. 
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Gambar 5. Pengukuran 100 Hz 

 

Pengukuran udara dengan frekuensi 100 

Hz menghasilkan nilai representasi dari 

gradien sebesar 3.05 x10−4, dapat 

ditunjukkan pada grafik nilai gradient yang 

diperoleh dari pengukuran 100 Hz ini 

memiliki nilai suseptibilitas yang paling 

kecil yaitu sebesar -23 x 10
-3

. Kemudian, 

material aluminium mendapatkan nilai 

suseptibilitas cukup besar sehingga positif 

dengan nilai 8,6 x 10
-3

 . Kemudian material 

besi memperoleh nilai suseptibilitas sebesar 

4,46. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dianalisa pada material logam, dapat 

disimpulkan bahwa frekuensi ini sangat 

berpengaruh pada nilai gradien kurva 

magnetisasi yang dihasilkan, ketika nilai 

gradien yang dihasilkan kecil makan nilai 

suseptibilitas nya akan kecil juga. Sehingga 

semakin besar frekuensi maka nilai 

suseptibilitas yang dihasilkan akan semakin 

kecil. Gradien yang dihasilkan pada frekuensi 

1 Hz lebih besar dari pada 10 dan 100 Hz. 

Hal tersebut terjadi karena nilai frekuensi 

mempengaruhi nilai tegangan. Pada saat 

frekuensi diperbesar maka tegangan akan 

diredam itulah mengapa tegangan yang 

dihasilkan kecil, dari nilai tegangan yang 

dihasilkan tersebut maka arus yang 

dikeluarkan akan kecil ketika mengalir di 

kumparan solenoid. 
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