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Abstract 

 
Water is one of the most valuable natural resources subsequent to the air. The utilization 

of water can’t be separated from the quality of the water, where poor water conditions are not 

only an indicator of environmental damage, but also a threat to the ecosystem. One of indicator 

water quality is determined by dissolved oxygen. In this research, an instrument to measure the 

effect of dissolved oxygen was built based on the susceptibility value of a solution at low 

frequencies of 1 Hz, 10 Hz and 100 Hz. The instrument used consists of 217 turns of the primary 

coil and 30,000 turns of the secondary coil. A magnetic instrument with an RC circuit is designed 

to produces a magnetic field, which can inspect sample solutions easily and simply. The RC circuit 

used resistor and capacitor values of 1 MΩ and 10 μF, respectively, which produces a pole 

frequency of 0.016 Hz. The gradient value of the measurement solution gets smaller  when the 

frequency is increased, the gradient value at the frequency of 1 Hz is greater than at the 

frequencies of 10 Hz and 100 Hz. The addition of oxygen to main solution aims to produce 

solutions with a concentration of 0%, 25%, 50%, 75% and 100%. The measurement results show 

an effect of solution concentration change on the susceptibility value, the greater the concentration 

of the solution, the susceptibility value increases. The instrument that is built can also detect 

changes in the value of the gradient on variations in concentration, frequency and diameter. 
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Pendahuluan 

Air merupakan sumber daya alam 

yang paling berharga setelah udara. Sebagian 

besar permukaan bumi terdiri dari air, namun 

hanya sebagian kecil yang dapat digunakan. 

Pemanfaatan air tidak terlepas dari kualitas 

air tersebut, kondisi air yang buruk tidak 

hanya menjadi indikator kerusakan 

lingkungan, tapi menjadi ancaman bagi 

ekosistem. Kualitas air ditentukan oleh 

berbagai parameter, seperti suhu, pH, 

konduktivitas, kekeruhan, konsentrasi dan 

oksigen terlarut (Marliana, 2017).  

Konsentrasi oksigen terlarut 

merupakan salah satu faktor penting dalam 

penentuan kualitas air. Konsentrasi oksigen 

terlarut menyatakan jumlah molekul oksigen 

terlarut dalam air dan memiliki peran penting 

dalam penentuan kualitas air. Konsentrasi 

oksigen terlarut dalam air sangat 

mempengaruhi berbagai proses yang terjadi 

di dalam air dan sangat diperlukan untuk 

keberlangsungan hidup organisme akuatik 

aerobik. Rendahnya tingkat DO atau hipoksia 

dapat mengancam keberlangsungan 

kehidupan ekosistem perairan dan dapat 

mendenitrifikasi bahan kimia seperti fosfor 

reaktif dan logam beracun dari sedimen yang 

tercemar.  

Berdasarkan pemaparan di atas sebuah 

instrumen magnetisasi dirancang untuk 

mengukur suseptibilitas dari oksigen terlarut 

pada larutan. Instrumentasi magnetisasi 

merupakan instrumen dengan mengukur 

medan magnetik yang berfungsi untuk 

menginspeksi oksigen terlarut dengan cara 

yang praktis dan sederhana (Nair et al., 

2015). Instrumen magnetisasi menghasilkan 

kurva magnetisasi yang menggambarkan 

karakteristik sebuah sampel dengan 

parameter medan magnetik yang meliputi 

kerapatan fluks magnetik (B) terhadap kuat 

medan magnetik (H) (Ishak, 2010). 

Instrumen magnetisasi dengan 

mengukur medan magnet yang dapat 

menginspeksi larutan sampel dengan praktis 

dan lebih sederhana. Instrumen magnetisasi 

menghasilkan sebuah kurva magnetisasi 

dengan parameter medan magnetik(B) 

terhadap intensitas medan magnetik(H). 

Sampel yang digunakan adalah larutan 

Aquades dan Oksigen yang diaerasi dan 

memperoleh konsentrasi yang berbeda.  

Solenoid digunakan untuk 

menghasilkan medan magnet pada instrumen 

magnetisasi. Sebuah kumparan yang terdiri 

dari banyak lilitan dan dialiri arus untuk 

menghasilkan medan magnet.  Penggunaan 

solenoid pada sebuah instrumen, salah satunya 
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memberi medan magnet eksternal pada 

magnetorheologi fluida yang bergantung pada 

perubahan kuat medan magnet (H) (Lamb, 

1941).  

  Metode Penelitian 

Pengukuran diawali dengan preparasi 

sampel yaitu aerasi larutan Aquades dan 

Oksigen untuk menghasilkan larutan induk. 

Larutan induk yang dihasilkan dari aerasi di 

campurkan dengan larutan aquades untuk 

menghasilkan sebuah larutan sampel dengan 

konsentrasi 0%, 25%, 50%, 75% dan 100%. 

 

Tabel 1. Variasi konsentrasi larutan 

No Konsentrasi 
Larutan 
 Aquades 

Larutan 
 Induk 

1 0% 8 mL 0 mL 

2 25% 6 mL 2 mL 

3 50% 4 mL 4 mL 

4 75% 2 mL 6 mL 

5 100% 0 mL 8 mL 

 Larutan sampel dituangkan ke dalam 

tabung reaksi yang berdiameter 1,3 cm 

dengan volume total 8 mL. Tabung larutan 

diposisikan pada tengah-tengah solenoid.  

Instrumen magnetisasi yang 

menghasilkan kurva magnetisasi digunakan 

untuk mengukur pengaruh konsentrasi 

oksigen terlarut terhadap nilai suseptibilitas 

larutan sampel. Dua solenoid identik 

digunakan untuk menghasilkan medan 

magnet. Tabung yang digunakan lebih kecil 

dibandingkan solenoid pada instrumen yang 

digunakan. Hal tersebut mengakibatkan 

adanya kontribusi udara pada saat 

pengukuran, udara yang memiliki nilai  

suseptibilitas medekati nol maka dapat 

diabaikan.  

Pengukuran dengan variasi frekuensi 1 

Hz, 10 Hz dan 100 Hz, dengan arus mulai 

dari -1 A sampai 1 A. Solenoid memiliki 

diameter 2,2 cm dengan panjang lilitan 7 cm. 

Kurva magnetisasi dengan parameter 

kerapatan medan magnet (B) dan intensitas 

medan magnet (H). Intensitas medan magnet 

(H) diperoleh dengan menggunakan 

persamaan (1) :  

  

                         𝐻 =
𝑖.𝑁

𝑙
         (1) 

 

 Sistem pengukuran dengan instrumen 

magnetisasi dapat dilihat pada gambar  (1). 
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Gambar 1. Set up pengukuran dengan instrumen magnetisasi 

Instrumen karakterisasi magnetisasi 

digunakan untuk memperoleh kurva 

magnetisasi yang sederhana dan otomatis 

untuk mengukur suseptibilitas. Penelitian ini 

menggunakan oksigen terlarut sebagai 

sampel. Instrumen ini terdiri dari dua 

solenoid yang sama diameternya. Solenoid 

terdiri dari lilitan primer dan lilitan sekunder. 

Material yang dijadikan sampel akan 

diletakkan dalam solenoid untuk 

dimagnetisasi sehingga menghasilkan medan 

magnetik. Medan magnetik yang timbul dari 

solenoid disebabkan oleh arus yang 

diberikan. Arus yang diberikan secara 

bertahap dengan nilai yang meningkat agar 

dapat menghitung suseptibilitas material. 

Suseptibilitas larutan dapat dilihat 

dari perubahan fluks (B) terhadap medan 

magnetik (H). Card PCI-6221 digunakan 

untuk memberikan sumber tegangan yang 

akan dialirkan ke solenoid. Tegangan yang 

keluar berupa analog. Tegangan yang keluar 

akan dikendalikan oleh penguat agar 

impedansi keluarannya dapat dikendalikan 

oleh solenoid primer.  Solenoid sekunder 

berguna untuk menangkap GGL induksi dari 

magnetisasi larutan, besar GGL induksi 

dipengaruhi oleh nilai suseptibilitas dan 

permeabilitas dari larutan.  Tegangan yang 

keluar dari solenoid pendeteksi diintegralkan 

secara elektronik oleh sebuah 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 rangkaian yang bernama filter. 
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Tegangan yang dipresentasikan nilai B ini 

dilewatkan pada filter tersebut untuk 

menghilangkan noise. Sinyal yang sudah 

tidak ada noise, dibaca oleh sebuah (Analog 

to Digital Converter) ADC yang terdapat 

pada card PCI-6221. Pembacaan sinyal 

dilakukan secara bergantian dengan bantuan 

sebuah multiplekser yang berguna sebagai 

penghubung sinyal dengan PCB.  

Hasil dan Diskusi 

Instrumen magnetisasi menghasilkan 

sebuah kurva magnetisasi, dengan data 

tegangan keluaran dari integrator. Nilai 

tegangan yang dihasilkan rangkaian 

integrator merupakan representasi dari nilai 

B. Nilai H diperoleh dari perhitungan dengan 

persamaan (1), sehingga kedua parameter B 

dan H diplot menghasilkan sebuah kurva 

magnetisasi. 

Instrumen yang digunakan belum 

terkalibrasi sehingga medan magnet yang 

dihasilkan dinyatakan dalam satuan arbitrary 

unit (a.u), namun tetap sebanding dengan 

nilai tegangan yang dikeluarkan oleh 

integrator. Pengukuran medan magnet dari 

larutan sampel dengan variasi konsentrasi 

pada frekuensi 1 Hz. Pada pengukuran ini, 

udara diukur untuk dijadikan sebagai nilai 

referensi. Pengukuran udara dilakukan 

dengan keadaan solenoid yang kosong. 

Respon larutan dengan variasi konsentrasi 

pada frekuensi 1 Hz dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.  Kurva Pengukuran Gradien Varias Konsentrasi
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Kurva pada gambar (2) adalah kurva 

hasil pengukuran larutan dengan konsentrasi 

0%, 25%, 50%, 75% dan 100% pada 

frekuensi 1 Hz yang telah diplot 

menggunakan software Igor. Hasil dari plot 

data medan magnet (B) dan intensitas medan 

magnet (H) pada sotfware Igor menghasilkan 

nilai gradien. Larutan sampel yang digunakan 

merupakan bahan magnetik yang tidak cukup 

kuat untuk mencapai keadaan saturasi 

sehingga membentuk garis linear dan nilai 

gradien yang dihasilkan telah dirata-ratakan 

ketika nilai B naik dan nilai B turun. 

Dari nilai gradien pengukuran larutan 

pada variasi frekuensi dan juga nilai gradien 

udara diperoleh, nilai suseptibilitas magnetik 

larutan dapat dihitung menggunakan 

persamaan : 

𝜒𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝐿𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎
−1          (2)  

Menggunakan nilai gradien udara 

sebesar 6,081 x 10-7  menghasilkan nilai 

suseptibilitas yang terlihat pada tabel 2. 

Tabel 2.  Nilai suseptibilitas larutan 

Konsentrasi Gradien    

Larutan 
Suseptibilitas 

0% 6,081 x 10-7 0.07617 

25% 6,5162 x 10-7 0.1532 

50% 7,0825 x 10-7 0.2534 

75% 7,3535 x 10-7 0.3014 

100% 7,4207 x 10-7 0.3133 

Dari Hasil pengukuran yang 

diperoleh, nilai suseptibilitas larutan semakin 

besar disaat nilai konsentrasi larutan 

diperbesar. Peningkatan tersebut dikarenakan 

pengaruh dari oksigen yang ada pada larutan, 

larutan dengan konsentrasi lebih besar 

mengandung oksigen yang banyak. Air yang 

bersifat diamagnetik dan oksigen bersifat 

paramagnetik. Nilai suseptibilitas magnetik 

air yang sangat kecil dan terjadi peningkatan 

nilai suseptibilitas disaat jumlah kandungan 

oksigen didalam air diperbanyak. 

Berdasarkan dari hasil pengukuran  

larutan oksigen dengan variasi konsentrasi 

(0%, 25%, 50%, 75%, 100%), dapat 

disimpulkan bahwa konsentrasi larutan 

memberi pengaruh pada nilai gradien pada 

kurva magnetisasi pengukuran. 

Meningkatnya nilai gradien sejalan dengan 

peningkatan nilai suseptibilitas larutan. 

Peningkatan jumlah kandungan oksigen yang 

bersifat paramagnetik memberi pengaruh 

pada nilai hasil pengukuran. 

Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah 

dianalisa pada larutan oksigen bervariasi 

konsentrasi 0%, 25%, 50%, 75%, 100% 

menggunakan instrumen magnetik dengan 

solenoid ganda dengan frekuensi 1 Hz, dapat 

disimpulkan konsentrasi larutan oksigen 
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mempengaruhi nilai gradien pada kurva 

magnetisasi yang dihasilkan. Semakin besar 

konsentrasi larutan oksigen, nilai gradien 

yang dihasilkan juga semakin besar. 
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