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  ABSTRACT 

 

The increase in the concentration of pollutants in the soil due to human activities is increasingly 

worrying. Soil management requires soil pollution measurement technology due to heavy metal 

contamination. Metal contaminants are indicators for the assessment of heavy metals in soil 

through analysis of magnetic susceptibility measurement data. The samples used were soils from 

a Settlement, a River Flow, and a Sand Mining area in Duri City, Bengkalis Regency. The 

susceptibility measurement was carried out using a magnetization curve instrument based on an 

RL integrator circuit with a frequency variation of 1, 10, and 100 Hz. The measurement results 

show the effect of the given frequency, namely the greater the measurement frequency, the 

smaller the susceptibility value. The three soil samples measured showed low and positive 

paramagnetic susceptibility values. The Magnetization Curve Characterization Instrument can 

be used and works well for the measurement of magnetic susceptibility values. 

Keywords: Soil, heavy metals, contaminants, and magnetic susceptibility. 
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I. Pendahuluan 

Tanah tersusun dari bahan mineral dan 

organik yang terletak pada bagian lapisan 

kerak bumi. Lapisan tanah atas merupakan 

bagian tanah yang dapat menerima berbagai 

polutan terutama logam berat yang 

mengendap dan menumpuk sehingga 

mengakibatkan pencemaran tanah. Sumber 

utama logam berat terjadi karena aktivitas 

manusia seperti air limbah, kotoran ternak, 

pembuangan limbah perkotaan dan industri, 

pestisida, pertambangan, proses peleburan, 

aplikasi pupuk mineral, dan deposisi 

atmosfer dari emisi lalu lintas (Paradelo 

Núñez et al., 2009). 

Komponen khas tanah yang memiliki 

daya magnet kuat adalah oksida besi, seperti 

magnetit (Fe3O4), hematit (α-Fe2O3) dan 

maghemite (Fe2O3, γ-Fe2O3). Hematit dan 

magnetit adalah mineral umum yang terjadi 

sebagai mineral primer dan sekunder serta 

sebagai penyerap utama polutan logam berat 

pada tanah. Penyebab utama karakteristik 

tanah magnetik adalah oksida besi, oksida 

besi-titanium dan besi sulfida. Konsentrasi 

oksida besi (magnetik) dipengaruhi oleh 

suhu tanah, umur tanah, aktivitas biologis, 

bahan induk, dan proses endogenik 

(Brempong et al., 2016). 

Pengelolaan lingkungan memerlukan 

teknologi untuk penyaringan polusi dan 

pemantauan tanah yang lebih sederhana,  

murah dan tidak merusak. Teknologi 

alternatif yang digunakan sangat terjangkau 

dengan instrumen karakterisasi kurva 

magnetisasi berbasis rangkaian integrator 

RL. Kurva magnetisasi menggambarkan 

karakteristik sebuah material logam 

menggunakan parameter medan magnet 

meliputi parameter kerapatan medan magnet 

(B) terhadap parameter intensitas medan 

magnet (H).  

Penelitian ini ditentukan berdasarkan 

bahan magnetik Bahan magnetik merupakan 

bahan yang mempunyai sifat kemagnetan 

berdasarkan dari komponen penyusunnya 

terdiri dari bahan diamagnetik, 

paramagnetik, antiferromagnetik, 

ferromagnetik dan ferrimagnetik yang 

memiliki nilai suseptibilitas magnetik 

(Bartington, 2019).  

Solenoid merupakan sebuah kumparan 

yang dibuat dari kawat dililitkan secara rapat 

dan memiliki diameter, yang digunakan 

dalam penelitian ini agar menghasilkan 

sebuah medan magnet yang hampir seragam 

seperti magnet batang, ketika arus listrik 

melewatinya (Suresh et al., 2014). 

II.  Metode Penelitian 

Penelitian dimulai dengan melakukan 

preparasi sampel dan pembuatan solenoid. 

Sampel pada penelitian ini menggunakan 

tanah aliran sungai, tanah pemukiman dan 

tanah pertanian yang dilakukan proses 

pengeringan, penyaringan, penghilangan 

material magnetik dan pengujian tanah 

terhadap logam berat. Sampel yang telah 

selesai dipreparasi akan dilanjukan untuk 

pengukuran suseptibilitas menggunakan 

instrumen karakterisasi kurva magnetisasi 

berbasis rangkaian integrator RL. 

Instrumen menggunakan solenoid yang 

berasal dari kawat konduktor tembaga yang 

digunakan berfungsi untuk menghasilkan 

medan magnetik dari material. Parameter 

pengukuran induksi magnetik yaitu 

intensitas medan magnet (H), kerapatan 

medan magnet (B), arus (I) yang digunakan 

dimulai dari -1 A sampai 1 A dan frekuensi 

(f) divariasikan yaitu 1, 10 dan 100 Hz.
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Gambar 1. Blok diagram instrumen karakterisasi kurva magnetisasi 

 

Blok diagram diatas menjelaskan 

pengukuran suseptibilitas magnetik dengan 

menggunakan instrumen karakterisasi kurva 

magnetisasi berbasis rangkaian integrator 

RL. Instrumen menggunakan solenoid 

dengan diameter 2,2 cm. Solenoid yang 

digunakan memiliki dua buah kumparan 

yaitu yang pertama sebagai pembangkit 

berjumlah 230 lilitan dengan diameter kawat 

0,25 mm dan yang kedua sebagai pendeteksi 

berjumlah 10000 lilitan dengan diameter 

kawat 0,1 mm dan tinggi lilitan 7 cm. 

Tegangan yang keluar dari solenoid 

pendeteksi diintegralkan secara elektronik 

oleh sebuah rangkaian pengintegral. 

Tegangan yang dihasilkan sudah 

mempresentasikan nilai medan magnet (B). 

Suseptibilitas tanah dilakukan pengukuran 

dengan menggunakan DAQ Card PCI 6221 

yang dihubungkan pada CPU komputer. 

Card PCI 6221 ini digunakan untuk 

mendigitalkan sinyal keluaran berbasis 

program LabVIEW. Pada penelitian ini 

diukur dengan arus AC menggunakan 

frekuensi 1, 10 dan 100 Hz yang diatur 

dengan menggunakan LabVIEW. Program 

LabVIEW akan menyimpan data dan 

beberapa parameter yang digunakan pada 

saat pengukuran berlangsung. 

Analog to Digital Converter (ADC) 

diperlukan untuk mengubah arus dan 

tegangan menjadi dalam bentuk digital agar 

dapat diolah dengan PCI 6221. Pada 

pengukuran ini kerapatan medan magnet (B) 

didapatkan dari eksperimen pada alat ini 

sedangkan intensitas medan magnet (H) 

didapatkan dengan teori menggunakan 

persamaan berikut: 

  
   

 
         (1) 

III. Hasil dan Diskusi 

 Pengukuran dianalisa mengenai medan 

magnetik dengan sistem koil dan 
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suseptibilitas material pada tanah 

berdasarkan sifat bahan magnetik 

menggunakan instrumen karakterisasi kurva 

magnetisasi. Sistem koil pada pengukuran 

dengan menggunakan solenoid berdasarkan 

dari penelitian yang telah dilakukan solenoid 

ini dapat berfungsi dengan baik. Sampel 

tanah yang telah dilakukan penghilangan 

material magnetik yang akan di ukur 

menggunakan instrumen karakterisasi kurva 

magnetisasi. Pengukuran yang dilakukan 

untuk melihat respon medan H terhadap B 

yang dinyatakan dalam arbitrary unit (a.u). 

Pengukuran yang dilakukan dengan 

mengukur udara sebagai standar pengukuran 

pada material magnetik pada sampel tanah 

dengan menggunakan variasi frekuensi 1, 10 

dan 100 Hz pada gambar berikut. 

 
Gambar 3.1 Kurva magnetisasi Frekuensi 1 Hz

 

Data hasil pengukuran pada Gambar 

3.1 diperoleh dari plot data tegangan 

keluaran integrator sebagai representasi 

medan magnetisasi B dan arus yang 

mengalir pada solenoid menggambarkan 

nilai kuat medan magnetik H akan diperoleh 

nilai gradien. Nilai gradien ini merupakan 

nilai representasi dari nilai suseptibilitas.  

 

magnetik. Hasil pengukuran pada frekuensi 

1 Hz diperoleh bahwa nilai gradien paling 

tinggi yaitu tanah Pemukiman sebesar 

9,7954 x 10
-7

, pada tanah Tambang Pasir 

diperoleh nilai gradien sebesar 9,0768 x 10
-

7
, tanah Aliran Sungai diperoleh nilai 

gradien paling rendah yaitu sebesar 7,9729 

10
-7 

dan udara diperoleh nilai gradien 

sebesar 7,3219 x 10
-7

.  
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Gambar 3.2 Kurva Magnetisasi Frekuensi 10 Hz

Berdasarkan Gambar 3.2 diidapatkan 

nilai gradien dari ketiga sampel dengan 

variasi frekuensi 10 Hz yang memiliki nilai 

gradien paling tinggi yaitu tanah 

Pemukiman sebesar 9,6241 x 10
-7

, tanah 

Aliran Sungai sebesar 7,66 x 10
-7

, tanah 

Tambang Pasir sebesar 7,9729 x 10
-7 dan 

udara sebesar 7,3025 x 10
-7

.  

 
Gambar 3.3 Kurva Magnetisasi Frekuensi 100 Hz 
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Nilai gradien pada frekuensi 100 Hz 

merupakan grafik hasil pengolahan data 

dengan perangkat lunak Igor untuk 

memodelkan data yang dihasilkan. Nilai 

gradien yang didapatkan dari pengukuran 

diperoleh nilai paling tinggi yaitu tanah 

Pemukiman sebesar 9,1835 x 10
-7

, tanah 

Aliran Sungai sebesar 7,5771 x 10
-7

, tanah 

Tambang Pasir sebesar 7,8133 x 10
-7

 dan 

udara sebesar 7,3008 x 10
-7

.  

Kurva gradien yang dihasilkan pada 

setiap frekuensi yang diberikan terlihat 

bahwa terdapat respon yang linear. Hal ini 

menunjukan kurva magnetisasi belum 

mencapai daerah saturasi, karena sampel 

magnetik yang digunakan tidak cukup kuat 

untuk menyebabkan medan induksi yang 

mengalami saturasi Bs pada material. 

Pengukuran ini menggunakan 

frekuensi 1, 10 dan 100 Hz karena frekuensi 

kutub pada instrumen ini sebesar 0,159 Hz, 

dengan nilai resistansi 1 Ω dan nilai 

induktansi sebesar 1 H. Nilai frekuensi 

kutub ini diperoleh sinyal keluaran yang 

linear, tegangan keluaran lebih diredam 

dengan nilai frekuensi yang diberikan pada 

saat pengukuran harus lebih besar dari nilai 

frekuensi kutub. 

Ketiga sampel tanah yang diukur 

didapatkan nilai gradien sehingga 

suseptibilitas pada ketiga sampel tanah 

didapatkan pada Tabel 3.1 dapat dilihat 

bahwa ketiga sampel tanah diperoleh nilai 

suseptibilitas paramagnetik bernilai rendah 

dan positif ditunjukkan pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.1 Nilai Suseptibilitas Magnetik

Sampel Tanah 
Suseptibilitas Magnetik (    a.u) 

1 Hz 10 Hz 100 Hz 

Pemukiman 33,78 31,79 25,79 

Aliran Sungai 8,89 4,89 3,78 

Tambang Pasir 23,97 9,18 7,02 

Pengukuran suseptibilitas yang 

dilakukan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu pengaruh frekuensi yang diberikan 

sangat mempengaruhi nilai dari gradien 

hasil kurva magnetisasi yaitu ketika nilai 

gradien yang dihasilkan kecil, maka nilai 

suseptibilitasnya juga kecil. Sehingga 

semakin besar frekuensi maka nilai 

suseptibilitas semakin kecil. Lokasi tempat 

pengambilan sampel sangat mempengaruhi 

nilai suseptibilitas. Tanah Pemukiman, tanah 

Aliran Sungai dan tanah Tambang Pasir 

daerah ini disebabkan oleh aktivitas manusia 

dan berada di dekat jalan raya yang 

menghasilkan suatu zat pencemar. 

IV. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

perhitungan data pengukuran suseptibilitas 

magnetik dengan instrumen karakterisasi 

kurva magnetisasi yang telah dilakukan, 

desain sistem pengukuran kurva magnetisasi 

dan pembuatan solenoid yang digunakan 

pada rangkaian integrator RL dapat 

digunakan dan berfungsi dengan baik untuk 

pengukuran nilai suseptibilitas magnetik. 

Hasil pengukuran pada kelima sampel tanah 

diperoleh nilai suseptibilitas paramagnetik 

yang bernilai kecil dan positif.  

Pengaruh pada pengukuran terdapat 

pengaruh lokasi pengambilan sampel tanah 
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dan frekuensi pada pengukuran suseptibilitas 

magnetik pada variasi frekuensi 1, 10, dan 

100 Hz mempengaruhi nilai tegangan yang 

dihasilkan yaitu semakin besar frekuensi 

maka nilai suseptibilitas semakin kecil 

karena adanya peredaman pada rangkaian 

integrator LR ketika frekuensi sinyal 

diperbesar. 
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