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ABSTRACT 
 

The interaction of magnetic fields with ions in the flow of NaCl solution has been determined. The 

value of pressure and flow velocity was determined based on Bernoulli's law formula. The results 

of the test with two experiments, namely the first experiment with a container height of 1 meter and 

the second experiment with a container height of 1.5 meters show the potential difference and 

resistance values of the known mass concentration of NaCl namely 0 gr/L to 500 gr/L. The 

potential difference value with the mass concentration of NaCl 0 gr/L in the first experiment is 7.2 

mV smaller than that for the second experiment, which is 22.1 mV, the resistance value in the first 

experiment is 25.80 k, greater than that for the second experiment, which is 20.8 k. The value of 

this potential difference is called the Hall voltage (VH). where the greater the potential difference, 

the flow velocity obtained is inversely proportional to the resistance where the greater the 

resistance, the smaller the flow velocity obtained. This result is directly proportional to the current 

flowing. The result also shows that for the first experiment's the flow velocity value (V1)  is 4.42 

m/s and the pressure value (P1) is 9.8 Kpa, while for the second experiment's the flow velocity 

(V2) is 5.42 m/s. The pressure value (P2) is 14.7Kpa. Measurement results found that the charged 

ions in the magnetic fields deflected due to the influence of the Lorentz force. 
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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan penelitian mengenai interaksi  medan magnet terhadap ion didalam aliran laturan 

NaCl. Sesuai dengan alat yang dirancang untuk mengetahui nilai tekanan dan kecepatan aliran 

dengan rumus hukum Bernoulli. Hasil pengujian dengan dua kali percobaan yaitu percobaan 

pertama dengan ketinggian wadah 1 meter dan percobaan kedua dengan ketinggian wadah 1,5 

meter. Dari kedua percobaan ini di dapatkan nilai Beda Potensial dan Hambatan dari konsentrasi 

massa NaCl yang sudah di ketahui yaitu 0 gr/L sampai 500 gr/L. Nilai beda potensial dengan 

konsentrasi massa NaCl 0 gr/L pada percobaan pertama 7,2 mV lebih kecil dibanding percobaan 

kedua yaitu 22,1 mV dan nilai hambatan pada percobaan pertama 25,80 kΩ lebih besar dibanding 

percobaan kedua yaitu 20,8 kΩ. Nilai beda potensial ini disebut dengan tegangan Hall (VH), 

dimana semakin besar beda potensial maka kecepatan aliran yang didapat juga besar berbanding 

terbalik dengan hambatan, dimana semakin besar Hambatan maka kecepatan aliran yang didapat 

semakin kecil hal ini berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Dapat diketahui bahwa untuk 

percobaan pertama mendapatkan nilai kecepatan aliran (V1) sebesar 4,42 m/s dan nilai tekanan (P1) 

nya sebesar 9,8 Kpa sedangkan untuk percobaan kedua mendapatkan nilai kecepatan aliran (V2) 

sebesar 5,42 m/s dan nilai tekanan (P2) nya sebesar 14,7Kpa. Dari hasil pengukuran didapat bahwa 

ion bermuatan yang berada pada medan magnet mengalami pembelokkan akibat adanya pengaruh 

gaya Lorentz. 

 
Kata kunci : Medan Magnet, Larutan NaCl, Hukum Bernoulli, Gaya Lorentz 

 

 

1. PENDAHULUAN 
Medan magnet ialah suatu daerah yang 

dikenai oleh pengaruh gaya magnet. 

Semakin jauh letak suatu benda dari magnet 

semakin kecil pengaruh gaya magnet. 

Besarnya gaya magnet yang mempengaruhi 

suatu benda berbanding terbalik dengan 

kuadrat dari jaraknya. Adanya medan manet 

yang dipancarkan oleh magnet di 

deskripsikan dengan garis gaya. Semakin 

rapat garis gaya yang terbentuk berarti 

semakin besar medan magnetnya 

(Daryanto,2004). 
Bahan magnetik adalah suatu bahan 

yang memiliki sifat kemagnetan dalam 

komponen pembentuknya. Menurut sifatnya 

terhadap adanya pengaruh kemagnetan 

bahan magnet dibagi menjadi beberapa 

bagian yaitu Ferromagnetik, Diamagnetik, 

Paramagnetik. Arah medan magnet yang 

ditimbulkan tegantung pada arah arus yang 

dialirkan. Arah medan magnet dapat 

ditentukan melalui kaidah tangan kanan  

 

(Alonso dan Finn,1992). 

Larutan NaCl merupakan suatu 

elektrolit yang mempunyai gerak brown 

dipertemukan yang lebih besar dari gerakan 

brown dari pada air murni sehingga dapat 

menurunkan air dan menambah gaya kohesi 

antar partikel sehingga ikatan partikel 

menjadi lebih rapat (Sudjianto, 2003). 

Penyusun terbesar NaCl yaitu senyawa 

Natrium Klorida. Selain NaCl terdapat pula 

bahan pengotor lain seperti CaSo4, MgSo4, 

MgCl2 dan lain lain.  

Garam dapur (NaCl) memiliki daya 
tarik elektropositif  Natrium (Na

+
) dan 

Klorin elektronegatif (Cl
-
), atom NaCl 

dimasukkan kedalam air daya tarik oksigen 

elektronegatif dari molekul air untuk ion 

natrium bermuatan positif dan atraksi serupa 

dari hydrogen elektropositif dari molekul air 

untuk ion klorida bermuatan negative lebih 

besar daripada ketertarikan antara jumlah 

ion Na
+
 dan Cl

-
. NaCl ketika dilarutkan 

dalam air akan terbentuk interaksi ion-dipol
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Antara NaCl dengan molekul air. Molekul 

air memiliki sifat polar (Dwi-kutub) dengan 

muatan positif lebih terpusat pada atom 

hydrogen dan muatan negative pada atom 

oksigen. Dalam proses pelarutan NaCl 

kutub negative oksigen dari molekul air 

akan mengepung dan menarik kation 

(Natrium) dan kutub positif atom hydrogen 

akan mengepung dan menarik anion 

(Klorida) seperti pada Gambar  

 
Gambar 1. Hidrasi Ion NaCl (Marcela and 

Jose,2016). 

 

Proses pelarutan NaCl dalam air dapat 
dituliskan pada persamaan : 

 

 NaCl(s) + H2O(aq)        Na
+

(aq) + Cl
-
 

 (1) 

  

Gaya Lorentz menurut (Reitz,1993) 
adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan 

listrik yang bergerak atau oleh arus listrik 

yang berada dalam suatu medan magnet B. 

Arah gaya ini akan mengikuti arah maju 

skrup yang diputar dari vektor arah gerak 

muatan listrik (v) ke arah medan magnet B 

seperti yang terlihat dalam rumus berikut: 

𝐹 = 𝑞(𝑣 × 𝐵)   (2) 

Arah gaya Lorentz dapat ditentukan 
dengan aturan tangan kanan. Jari-jari tangan 

kanan diatur sedemikian rupa, sehingga ibu 

jari tegak lurus terjadap telunjuk dan tegak 

lurus juga terhadap jari tengah. Bila arah 

medan magnet (�⃗� ) diwakili oleh telunjuk 

dan arah arus listrik (I) diwakili oleh ibu 

jari, maka arah gaya Lorentz (𝐹 ) di 

tunjukkan oleh jari tengah. 

 
Gambar 2. Kaidah  tangan  kanan gaya 

Lorentz (serway,2004). 

Pada tahun 1879, E.H. Hall 

mengamati efek yang terjadi pada sebuah 

plat konduktor tipis yang dialiri oleh arus 

listrik apabila diberi medan magnetik secara 

tegak lurus terhadap plat tersebut. Efek yang 

diamati adalah timbulnya beda tegangan 

yang terjadi pada plat konduktor tersebut 

dimana nilai beda tegangan tersebut 

berbanding lurus dengan arus yang mengalir 

pada plat konduktor (popovic,1991). Nilai 

beda tegangan ini disebut Tegangan Hall 

atau Hall Voltage (VH). Prinsip kerja efek 

Hall dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

(Honeywell,2011): 

 
Gambar 3. Prinsip kerja efek Hall 

(kelemenova et al,2015). 

Besar gaya magnetik pada pembawa 

muatan dalam lempengan adalah qvdB. 

Gaya magnetik ini diimbangi oleh gaya 

elektrostatik yang besarnya qE, dengan E 

merupakan medan listrik akibat pemisahan 

muatan tersebut, sehingga diperoleh E = 

vdB. Jika lebar lempengannya w, beda 

potensialnya adalah Ew, sehingga diperoleh 

tegangan Hall sama (giancoli,2001). 

VH = Ew = vdBw   (3) 
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2. METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui adanya interaksi medan magnet 

terhadap ion dalam larutan NaCl. Sebelum 

melakukan penelitian harus terlebih dulu 

menyiapkan alat untuk dirancang agar 

penelitian dapat dilakukan. Dimana alat dan 

bahannya adalah : untuk bahannya terdapat 

dua macam yaitu Garam dapur (NaCl) dan 

Air. Sedangkan untuk alatnya terdiri dari : 

ember yang digunakan ada dua yang 

petama berupa ember cat yang sudah 

dipasang kran air pada sisi bawahnya, 

ember yang kedua untuk menampung 

larutan NaCl yang keluar dari selang. 

Selang yang digunakan yaitu selang karet 

yang berdiameter 18 mm dan tebal 1 mm. 

magnet yang digunakan berupa magnet 

lingkaran dengan diameter luar 100 mm, 

diameter dalam 45 mm, tebal 20 mm. 

multimer digunakan untuk menghitung 

beda potensial dan hambatannya. Gambar 4  

menunjukkan hasil dari rancangan alat 

penelitian.

 

 
Gambar 4. Alat penelitian  

Gambar 4 menunjukkan rancangan 

alat yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, dimana wadah akan diisi dengan larutan 

NaCl dengan konsentrasi massa yang di 

variasikan mulai dari 0 gr/L, 50 gr/L, 100 

gr/L, 150 gr/L, 200 gr/L, 250 gr/L, 300 

gr/L, 350 gr/L, 400 gr/L, 450 gr/L, 500 gr/L 

dan di larutkan dengan air sebanyak 1000 

mL. Untuk mengalirkan larutan NaCl 

digunakan selang yang sudah terpasang 

pada bagian wadah yang di pasangi kran. 

Kemudian kedua magnet yang tersedia di 

lilitkan pada selang, bagian selang yang 

terlilit pada kedua magnet di beri jarum 

untuk menghitung beda potensial dan 

hambatan menggunakan multimeter digital 

saat larutan NaCl mengalir melalui selang 

dan melewati kedua magnet. 

Pengukuran ini dilakukan untuk 

mengetahui interaksi antara medan magnet 

dengan larutan NaCl dengan memvariasikan 

ketinggian wadah yaitu 1 meter dan 1,5 

meter. Setelah nilai beda potensial dan 

hambatan di dapat kemudian untuk 

mengetahui nilai kecepatan aliran dihitung 

dengan persamaan (4). 

  √      (4) 

Setelah nilai kecepatan aliran didapat 

dilanjutkan dengan menghitung nilai 

tekanan menggunakan rumus persamaan 

bernoulli : 

   
 

 
              

 

 
         

 (5) 

Tekanan atmosfir P1 dan P2 dapat dianggap 

sama karena berada pada ketinggian yang sama. 

P1 = P2 

h1 = h 

h2 = 0 

V1 = 0 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan dari 

penelitian ini tentang pengukuran besaran 

fisis pada larutan NaCl yang bertujuan 

untuk mencatat hasil pengujian pada 

masing-masing sampel larutan NaCl 

terutama beda potensial dan hambatannya 

menggunakan multimeter, sebagai 

pembanding hasil pengujian maka 

ketinggian wadah divariasikan untuk 

mengetahui nilai kecepatan aliran dan 

tekanan nya, sehingga dari data dapat 

diolah menjadi bentuk grafik  hubungan 
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antara besaran-besaran yang didapatkan 

dari hasil pengujian pada larutan NaCl 

dapat terlihat. 

 

1. Hasil Pengukuran Kecepatan Aliran 

dan Tekanan 

Hasil pengukuran kecepatan aliran 

larutan NaCl pada ketinggian 1 meter 

sebesar 4,42 m/s, hasil tekanan (P1) 

sebesar 9800 Pa, dan hasil pengukuran 

tekanan (P2) sebesar 9,8 KPa. Sedangkan 

hasil pengukuran kecepatan aliran larutan 

NaCl pada ketinggian 1,5 meter sebesar 

5,42 m/s, hasil tekanan (P1) 14700 pa, dan 

hasil pengukuran tekanan (P2) sebesar 

14,7 KPa. 

 

2. Tabel Data untuk Ketinggian 

Wadah 1 meter 

Kecepatan aliran = 4,42 m/s 

No MassaNaCl 

(gr/L) 

Bedapotensial 

(Volt) 

Hambata 

(oh

m) 

1 0 7,2  mV 25,80 kΩ 

2 50 11,2 mV 21,22 kΩ 

3 100 12,8 mV 20,1  kΩ 

4 150 13,9 mV 19,71 kΩ 

5 200 15,3 mV 18,70 kΩ 

6 250 16,1 mV 17.7   kΩ 

7 300 18,7 mV 16,68 kΩ 

8 350 19,9 mV 15,3   kΩ 

9 400 21,2 mV 14,41 kΩ 

10 450 23,3 mV 12,91 kΩ 

11 500 24,0 mV 11,18 kΩ 

Dari tabel diatas didapat nilai beda 

potensial dan hambatan dari ketinggian 

wadah 1 meter dimana untuk nilai beda 

potensial pada konsentrasi massa NaCl 0 

gr/L adalah 7,2 mV dan nilai t ertinggi di 

dapat pada konsentrasi massa NaCl 500 

gr/L sebesar 24,0 mV berbanding terbalik 

dengan nilai hambatan yang didapat 

semakin besar massa NaCl nilai hambatan 

semakin kecil seperti yang terlihat untuk 

konsentrasi massa NaCl 0 gr/L nilai 

hambatan yang didapat sebesar 25,80 kΩ 

dan untuk konsentrasi massa 500 gr/L 

sebesar 11,18 kΩ. 

 

3. Tabel Data dengan Ketinggian 

Wadah 1,5 meter 

Kecepatan aliran = 5,42 m/s 

No MassaNaCl 

(gr/L) 

Bedapotensial 

(Volt) 

Hambatan(

oh

m) 

1. 0 22,1 mv 20,8 kΩ 

2. 50 24,3 mv 17,4 kΩ 

3. 100 25,7 mv 16,8  kΩ 

4. 150 26,2 mv 15,3  kΩ 

5. 200 27,3 mv 14,8  kΩ 

6. 250 28,1 mv 11,6  kΩ 

7. 300 29,8 mv 10,5 kΩ 

8. 350 31,4 mv 9,1  kΩ 

9. 400 32,6 mv 8,7  kΩ 

10

. 

450 33,3 mv 7,14 kΩ 

11

. 

500 35,1 mv 6,64 kΩ 

Dari tabel diatas didapat nilai beda 

potensial dan hambatan dari ketinggian 

wadah 1,5 meter dimana untuk nilai beda 

potensial pada konsentrasi massa NaCl 0 

gr/L adalah 22,1 mV dan nilai tertinggi di 

dapat pada konsentrasi massa NaCl 500 

gr/L sebesar 35,1 mV berbanding terbalik 

dengan nilai hambatan yang didapat 

semakin besar massa NaCl nilai hambatan 

semakin kecil seperti yang terlihat untuk 

konsentrasi massa NaCl 0 gr/L nilai 

hambatan yang didapat sebesar 20,8 kΩ dan 

untuk konsentrasi massa 500 gr/L sebesar 

6,64 kΩ. 

 

4. Grafik Perbandingan Beda Potensial 
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Gambar 5. Grafik perbandingan beda 

potensial pada ketinggian wadah 1 meter 

dan 1,5 meter 

Grafik diatas menunjukkan 

perbandingan nilai beda potensial pada 

ketinggian 1 meter grafik berwarna merah 

dan 1,5 meter grafik berwarna hitam, 

apabila arus listrik diberi medan magnetic 

secara tegak lurus terhadap selang tersebut. 

Efek yang diamati adalah timbulnya beda 

potensial. Dimana nilai beda potensial 

berbanding lurus dengan arus yang 

mengalir, semakin besar nilai kecepatan 

alirannya maka nilai beda potensial nya 

juga semakin naik (popovic,1991). 

 

5. Grafik Perbandingan Hambatan 
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Gambar 6. Grafik perbandingan Hambatan 

pada ketinggian wadah 1 meter dan 1,5 

meter 

Grafik diatas menunjukkan perbedaan 
nilai hambatan untuk ketinggian wadah 1 

meter grafik warna merah dan 1,5 meter 

grafik warna hitam dimana untuk nilai 

hambatan nya berbanding terbalik dengan 

nilai kecepatan aliran, semakin besar 

kecepatan aliran nilai hambatan yang 

didapat akan semakin kecil hal ini 

berbanding lurus dengan arus yang 

mengalir. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah di lakukan alat penelitian berhasil di 

rancang dan dapat digunakan dengan baik 

sehingga dapat dilakukan pengukuran untuk 

mendapatkan nilai beda potensial dan 

hambatan nya menggunakan multimeter 

digital.. 

Hasil dari kecepatan aliran untuk 

ketinggian wadah 1 meter sebesar 4,42 m/s 

dengan nilai beda potensial dan hambatan 

pada konsentrasi massa 0 gr/L adalah 7,2 

mV dan 25,80 kΩ  sedangkan untuk 

kecepatan aliran dengan ketinggian wadah 

1,5 meter sebesar 5,42 m/s dengan nilai 

beda potensial dan hambatan pada 

konsentrasi massa 0 gr/L adalah 22,1 mV 

dan  20,8 kΩ. 

Hasil dari nilai beda potensial dan 

hambatan berbanding lurus dengan 

kecepatan aliran, dimana semakin besar 

nilai kecepatan aliran maka nilai beda 

potensialnya juga semakin naik, semakin 

besar nili kecepatan aliran maka nilai 

hambatan semakin kecil, hal ini berbanding 

lurus dengan arus yang mengalir. 

Nilai untuk tekanan yang didapat 

sesuai dengan persamaan Bernoulli dimana 

nilai P1=P2 yaitu untuk ketinggian wadah 1 

meter didapat nilai untuk P1= 9800 Pa dan 

P2=9,8 Kpa sedangkan pada ketinggian 1,5 

meter didapat nilai untuk P1= 14700 Pa dan 

P2= 14,7Kpa. 
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