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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet dimana tempat benda-benda 

tertentu mengalami gaya magnetik, medan magnet ini tidak dapat dilihat secara 

langsung, namun efek yang ditimbulkan dapat kita rasakan. Medan magnet juga 

merupakan salah satu besaran fisis yang sangat penting dan banyak digunakan dalam 

banyak bidang, misalnya: geofisika, geologi, kedokteran, oseanografi, ekspedisi luar 

angkasa dan banyak kegunaan lainya. Untuk dapat memanfaatkan medan magnet ini 

kita harus dapat memetakan medan magnet itu yaitu dengan cara mengukur intensitas 

magnet dengan menggunakan sebuah alat. Pemetaan medan magnet merupakan hasil 

dari penggambaran medan magnet dalam ruang, baik dalam bentuk 2D atau 3D. Dengan 

pemetaan medan magnet ini akan diketahui distribusi dan kerapatan medan magnet di 

daerah pengukuran, sehingga untuk kedepanya dapat membantu penelitian untuk 

memanfaatkan medan geomagnetik dalam sebuah pembangkit listrik. 

Shielding magnetik merupakan materi atau bahan dengan permeabilitas tinggi 

untuk menarik medan magnet dan mengarahkan intensitas medan magnet yang 

melaluinya. Medan magnet hanya bisa diarahkan, tidak diciptakan atau dihilangkan. 

Untuk melakukan ini  digunakan Shielding campuran logam dengan permeabilitas 

tinggi, sehingga intensitas medan magnet ini akan tertarik terhadap materi Shielding. 

Shielding magnetik ini memiliki banyak bentuk sesuai dari tujuan Shielding magnetik 

dibuat. Salah satu tujuan dibuatnya Shielding magnetik yaitu untuk merubah pola 

intensitas medan magnet statis menjadi dinamis, dengan cara membentuk Shielding 

melingkar yang memiliki beberapa lubang yang dapat diatur dalam kondisi terbuka dan 

tertutup. Untuk mengetahui besarnya perubahan pola intensitas medan magnet akibat 

penempatan Shielding magnetik perlu dilakukan pengujian. Pengujian dilakukan dengan 

cara mengukur intensitas medan magnet statis dan dinamis serta pemetaan 3D pola 

intensitas medan magnet statis dan dinamisnya.  

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan sebuah alat ukur yang memiliki 

sensitifitas yang tinggi. Pengujian ini dilakukan di dalam sebuah semi-anechoic 

chamber  yaitu ruang yang berfungsi untuk meredam pengaruh medan magnet yang 

berasal dari luar dan mengisolasi medan magnet yang ada di dalam ruangan. Di dalam 
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semi-anechoic chamber ini terdapat kumparan Helmholtz (Helmholtz coil) yang 

berfungsi sebagai sumber medan magnet yang menghasilkan medan magnet yang 

hampir seragam. Waktu pengujian (khususnya medan statis) tidak dilakukan pada siang 

hari dikarenakan pada siang hari intensitas medan magnet bumi cukup tinggi sehingga 

dapat mempengaruhi hasil pengukuran medan statis walaupun pengujian dilakukan di 

dalam semi-anechoic chamber. 

Berdasarkan uraian di atas pada penelitian ini akan dibahas mengenai pengaruh 

dari penempatan Shielding magnetik terhadap perubahan pola medan magnet statis dan 

dinamis melalui pemetaan intensitas medan magnet statis dan dinamis.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana melakukan pengukuran medan magnet statis dan dinamis? 

2. Bagaimana melakukan pemetaan 3D pola medan magnet statis dan dinamis? 

3. Bagaimana perubahan pola medan magnet akibat penempatan Shielding 

magnetik? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka ada beberapa 

batasan masalah yang perlu diperhatikan sebagai berikut : 

1. Material Shielding (konsentrator) yang akan diuji berupa MAGNOSHIELD 

FLEX+. 

2. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat SPECTRAN NF-5035
®
. 

3. Sumber medan magnet berasal dari kumparan Helmholtz yang dialiri arus DC 1 

ampere dan terletak di dalam semi-anechoic chamber yang berukuran 6×3×3 m
3
. 

4. Pengukuran dilakukan pada dua kondisi yaitu Shielding terbuka (open) dan 

tertutup (close). 

5. Untuk mereduksi pengaruh medan magnet bumi, pengukuran statis tidak 

dilakukan pada siang hari. 

6. Pemetaan medan magnet dibantu dengan menggunakan software Microsoft 

excel 2007 dan software Oasis Montaj Educational edition version 6.4.2 (HJ). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui cara melakukan pengukuran medan magnet statis dan dinamis. 

2. Mengetahui cara melakukan pemetaan 3D pola medan magnet statis dan 

dinamis. 

3. Mengetahui perubahan pola medan magnet akibat penempatan Shielding 

magnetik. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Meningkatkan wawasan tentang pengaruh penempatan Shielding magnetik 

terhadap perubahan pola intensitas medan magnet. 

2. Meningkatkan wawasan tentang cara melakukan pengukuran pola medan 

magnet statis dan dinamis serta pemetaan 3D pola intensitas medan magnet 

statis dan dinamis. 

3. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan bidang elektromagnetik. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar tercapainya sasaran dari pembahasan Tugas Akhir ini sesuai dengan yang 

diharapkan, maka susunan dari sistematika pembahasan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada bab I ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, manfaat, dan sistematika penulisan 

dari Tugas Akhir ini. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II ini menguraikan tentang teori dasar / kajian pustaka yang 

mendasari dari gagasan – gagasan tentang pemetaan medan magnet statis 

dan dinamis dan pengaruh penempatan Shielding terhadap pola intensitas 

medan magnet. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab III ini menguraikan tentang seluruh tahapan – tahapan yang 

dilakukan dalam pembuatan Tugas Akhir ini. 


