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ABSTRAK

Sebuah penelitian untuk memanfaatkan potensi anomali geomagnetik intensitas tinggi di Pulau Lombok-Provinsi Nusa
Tenggara Barat-tengah dilaksanakan oleh Tim Peneliti dari Universitas Mataram. Dalam penelitian tersebut dirancang sis-
tem konsentrator bertingkat untuk mengumpulkan fluks geomagnetik dan meningkatkan kerapatannya sehingga dapat diman-
faatkan dalam sebuah pembangkit listrik. Sebuah ruang pengujian berupa semi-anechoic chamber yang berukuran 3×3×3 m3

dan sepasang kumparan Helmholtz yang berdiameter 2 m dibuat untuk keperluan pengujian sistem konsentrator yang hendak
dirancang. Hasil pengukuran sebelumnya telah dapat menunjukkan bahwa ruang pengujian dapat meredam medan magnet
statis dari luar dengan efektif, namun rancangan kumparan Helmholtz masih perlu disempurnakan agar dapat menghasilkan
medan magnet statis seragam yang cukup besar. Makalah ini membahas perbaikan rancangan kumparan Helmholtz dan hasil-
hasil pengujian terakhir, yang dilakukan dengan pemberian arus listrik DC yang besarnya bervariasi maupun yang tetap dan
kontinyu. Kumparan uji telah dapat membangkitkan medan magnet statis pada sumbu utama kumparan, dengan penyim-
pangan dari nilai teoritis rata-rata sebesar 64,6%. Faktor koreksi yang harus diterapkan untuk pengukuran pada sumbu-X,
Y, Z dan 3D masing-masing sebesar-6.063,38 nT,-3.537,04 nT,-18.615,00 nT, dan 20.166,00 nT. Kumparan Helmholtz yang
dirancang akan dapat digunakan dalam pengujian sistem konsentrator fluks geomagnetik setelah dilakukan kalibrasi lanjutan
pada sumbu-Z.
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I. PENDAHULUAN
Penelitian-penelitian geomagnetik telah dilak-

sanakan secara berkelanjutan sejak tahun 2004 oleh
tim peneliti dari Universitas Mataram,[1–3] di mana
hasil-hasil survei terakhir yang dilakukan bekerja sama
dengan the DeutschesGeo-forschungsZentrum (GFZ)
Potsdam-Jerman menunjukkan adanya perbedaan
intensitas magnetik antara kedua kutub dalam struktur
dipolar yang terkuat mencapai 1000 nT.[4–6] Fluks
magnetik alamiah ini merupakan sumber energi yang
tak pernah habis, mengingat sumbernya berasal dari
setting tektonik wilayah ini yang diapit dua subduksi
aktif, dari arah selatan dan dari arah utara. Sayangnya
sumber daya alam tersebut hingga kini sama sekali
belum termanfaatkan, sehingga diperlukan sebuah
inovasi teknologi frontier di bidang elektromagnetik.

Sebuah penelitian dasar dilakukan untuk dapat me-
manfaatkan medan geomagnetik dalam sebuah pem-
bangkit listrik. Sistem konsentrator bertingkat akan
dirancang untuk mengumpulkan fluks geomagnetik

dan meningkatkan kerapatannya dengan gain 10 (sepu-
luh). Untuk keperluan pengujian sistem konsentra-
tor tersebut, diperlukan ruang pengujian berupa semi-
anechoic chamber yang berukuran 3×3×3 m3 dan sep-
asang kumparan Helmholtz yang berdiameter 2 m.

Hasil pengukuran sebelumnya telah dapat menun-

TABEL 1: Induksi magnetik yang dihasilkan jika arus dalam kedua
kumparan berlawanan arah.

I
(A)

Bx
(nT)

By
(nT)

Bz
(nT)

3D
(nT)

0 -6626,09 -3011,86 -18418 20492
0,2 -5604,52 -2818,98 -19679 21524
0,4 -7135,31 -3386,58 -21990 23884
0,6 -7153,51 -3394,12 -23440 25286
0,8 -6893,48 -3461,17 -25112 26832
1 -6393,33 -3517,87 -26682 28347
1,2 -5743,76 -3437,33 -27953 29387
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jukkan bahwa ruang pengujian dapat meredam medan
magnet statis dari luar dengan efektifitas shielding
sebesar 87,5%, namun rancangan kumparan Helmholtz
masih perlu disempurnakan agar dapat menghasilkan
medan magnet statis seragam yang cukup besar.[7]

Dalam makalah ini akan disajikan teknik perbaikan ran-
cangan kumparan Helmholtz dan hasil-hasil pengujian
terakhir yang dilakukan untuk mendapatkan induksi
medan magnet statis yang intensitasnya lebih besar dan
lebih seragam.

II. METODOLOGI
Hasil pengukuran pada rancangan kumparan

Helmholtz terdahulu menunjukkan bahwa induksi
magnet statis yang dihasilkan kumparan masih sangat
lemah dengan kesalahan teoritis sebesar 89,5%.[7]

Hal ini dimungkinkan karena kawat yang digunakan
adalah kawat berisolasi, sehingga pada rancangan
kumparan yang baru digunakan kawat 0.75 mm2 tanpa
isolasi. Selain itu, jumlah lilitan pada tiap kumparan
ditambah dari semula 20 menjadi 100.

Pengujian dilakukan pada semi-anechoic cham-
ber dengan menggunakan alat ukur SPECTRAN NF-
5035 R©, yang pada pengukuran kali ini telah dapat se-
cara penuh dikendalikan dari luar chamber mengguna-
kan seperangkat komputer, agar dapat menekan inter-
ferensi internal di dalam chamber serendah mungkin.
Sebagai pembangkit arus searah, digunakan DC power
supply Leybold R© yang dapat menghasilkan tegangan
output maksimum 42 Volt, menggantikan accumula-
tor. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakstabi-
lan/penurunan arus secara gradual, yang akan terjadi
jika tetap menggunakan accumulator seperti pada pe-
ngukuran sebelumnya. Penurunan besarnya arus terse-
but terjadi akibat drop tegangan output accumulator
setelah accumulator digunakan untuk membangkitkan
arus secara terus-menerus dalam jangka waktu pengu-
kuran yang cukup lama.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dan diter-
apkan pada pengukuran kali ini, antara lain bahwa
posisi sensor harus benar-benar berada pada axis
kumparan, dengan ketinggian yang tepat berada di
tengah-tengah kumparan dan benar-benar mendatar.
Untuk mengikuti konvensi yang berlaku untuk medan
geomagnetik, sumbu-X diarahkan ke Utara dan sumbu-
Y ke Timur.

Setting untuk alat ukur SPECTRAN NF-5035 R© dila-
kukan pada komputer melalui software MCS dengan
menggunakan sensor gstatic-magnetfeldh, RBW= 3 Hz,
dan tsampling= 5.000 ms. Sumbu-X, Y, Z, dan 3D dipi-
lih dalam menu setting/einstellung pada MCS selama
melakukan pengukuran. Setting juga dilakukan ter-
lebih dahulu pada alat, dengan mengambil fstart= 0 Hz,
fstop= 0 Hz, center= 0 Hz. Adapun setting untuk RBW
dan tsampling harus sesuai dengan setting yang digu-

nakan di komputer. Namun untuk logger data, setting
hanya dapat dilakukan di alat, belum dapat dilakukan
dari komputer.

Untuk mengamati hubungan antara arus listrik
yang diberikan dengan besarnya induksi magnet statis
yang dibangkitkan kumparan, pada kedua kumparan
diberikan arus listrik yang besarnya sama, divariasikan
dari 0-1,2 A, dengan interval 0,2 A. Data diambil se-
banyak minimal sepuluh kali sampling, ketika besarnya
data yang terukur sudah benar-benar stabil. Pengu-
kuran dilakukan pada arah sumbu-X, Y, Z, dan 3D.
Untuk menguji keseimbangan kedua kumparan, maka
arus pada kedua kumparan diberikan dalam arah yang
sama dan arah yang saling berlawanan.

Adapun untuk memastikan hasil pengukuran, dila-
kukan pula logger data dengan pemberian arus pada
masing-masing kumparan sebesar 1 A secara kontinyu
selama 2,5 (dua setengah) jam untuk pengukuran 1D
dan 6 (enam) jam untuk pengukuran 3D. Setting log-
ger dilakukan untuk mencatat data setiap 30 detik,
dari data pengukuran yang disampling setiap 5.000 ms.
Logger dilakukan pada malam hari untuk menghin-
dari kondisi pembacaan pada siang hari (yang kemung-
kinan akan banyak terpengaruh badai magnetik), se-
hingga mendapatkan hasil pembacaan yang optimum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengukuran yang diperoleh, sebagaimana di-

tunjukkan pada TABEL 1 (untuk arus yang berlawanan
arah) dan TABEL 2 (untuk arus yang memiliki arah
sama). TABEL 3 menunjukkan besarnya induksi medan
magnet yang dibangkitkan kumparan terhadap be-
sarnya arus yang diberikan, yang didapatkan de-
ngan perhitungan relatif terhadap harga induksi awal
(keadaan tanpa arus) berdasarkan TABEL 2.

Perhitungan lebih lanjut dilakukan untuk sumbu
utama kumparan, yakni dalam arah sumbu-X.

TABEL 2: Induksi magnetik yang dihasilkan jika arus dalam kedua
kumparan searah.

I
(A)

Bx
(nT)

By
(nT)

Bz
(nT)

3D
(nT)

0,0 -6063,38 -3537,04 -18615 20166
0,2 -180,89 -3644,11 -24208 24985
0,4 6476,42 -3419,98 -29613 31324
0,6 13139,00 -3734,69 -35284 38330
0,8 19847,00 -3831,11 -40678 45913
1 26682,00 -3875,72 -46031 53617
1,2 33459,00 -3933,10 -51715 61821

Nilai yang didapatkan pada TABEL 3 dibanding-
kan dengan hasil perhitungan berdasarkan persamaan
kumparan Helmholtz yang sebelumnya telah ditu-
runkan secara lengkap,[7, 8] dan dapat dituliskan kem-
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bali untuk sumbu-X dalam persamaan berikut:

Bx =
8µ0IN

53/2a
(5)

TABEL 4 menunjukkan perbandingan antara nilai
terukur dan hasil perhitungan secara teoritis, yang
memberikan besarnya penyimpangan dari nilai teoritis
rata-rata sebesar 64,6%.

TABEL 3: Induksi magnetik yang dibangkitkan relatif terhadap
harga induksi awal (keadaan tanpa arus), jika kumparan dialiri arus
dalam arah yang sama.

I
(A)

Bx
(nT)

By
(nT)

Bz
(nT)

3D
(nT)

0 0 0 0 0
0,2 5882,49 -107,07 -5593 4819
0,4 12539,80 117,06 -10998 11158
0,6 19202,38 -197,65 -16669 18164
0,8 25910,38 -294,07 -22063 25747
1 32745,38 -338,68 -27416 33451
1,2 39522,38 -396,06 -33100 41655

TABEL 4: Perbandingan antara nilai terukur dan hasil perhitungan
secara teoritis.

I
(A)

Bx-ukur
(nT)

Bx-hitung
(nT)

% error

0 0 0 0
0,2 5882,49 17974,41 67,3
0,4 12539,8 35948,82 65,1
0,6 19202,38 53923,23 64,4
0,8 25910,38 71897,64 64,0
1 32745,38 89872,04 63,6
1,2 39522,38 107846,5 63,4

Dari perhitungan di atas, ditampilkan lebih lan-
jut dalam bentuk grafik. Pada GAMBAR 1 (a) terli-
hat bahwa untuk pemberian arus yang berlawanan
arah, induksi medan magnet statis pada sumbu-X
dan sumbu-Y berharga sangat kecil (mendekati nol).
Hal ini sesuai dengan yang diharapkan, di mana di
titik pusat kumparan, medan yang dihasilkan oleh ke-
dua kumparan akan saling meniadakan. Namun de-
mikian harga medan magnet di sumbu-Z tidak nol,
melainkan memiliki harga tertentu yang bernilai negatif
dan besarnya bertambah mengikuti besar arus pada
kumparan. Hal ini kemungkinan terjadi karena ket-
inggian sensor tidak benar-benar terletak sejajar sumbu
utama kumparan, melainkan agak ke bawah.

Untuk pemberian arus pada kedua kumparan de-
ngan arah yang sama, pada GAMBAR 1 (b) terlihat
bahwa medan magnet pada sumbu-Y tetap bernilai nol.
Hal ini sesuai dengan yang diharapkan, di mana medan

(a)

(b)

(c)GAMBAR 1: Intensitas medan magnet induksi yang dibangkitkan
kumparan Helmholtz jika diberikan arus listrik yang besarnya sama
pada kedua kumparan dalam (a) arah yang berlawanan dan (b) arah
yang sama. (c) menunjukkan harga untuk arus yang memiliki arah
sama, namun intensitas medan magnet dinyatakan sebagai nilai re-
latif terhadap keadaan pada harga arus nol (tanpa pemberian arus).

yang dibangkitkan seharusnya hanya pada arah axis
kumparan, yakni searah dengan sumbu-X. Namun de-
mikian harga medan magnet di sumbu-Z, meskipun
telah dilakukan pensejajaran sensor dengan ketinggian
pusat kumparan, tetap tidak bernilai nol. Harganya
bernilai negatif yang besarnya bertambah mengikuti
besar arus pada kumparan. Jika dilihat dengan lebih
cermat, terjadi semacam pencerminan antara nilai pada
sumbu-X dan sumbu-Z dengan cermin terletak pada
harga sekitar-10.000 nT. Mengapa hal ini dapat terjadi,
masih perlu dikaji lebih lanjut.
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GAMBAR 1 (c) memperlihatkan hubungan antara be-
sarnya arus yang diberikan pada kedua kumparan dan
induksi yang timbul pada setiap sumbu, jika harga-
harga awal (ketika kondisi tanpa pemberian arus)
diperhitungkan. Nilai awal yang dipergunakan seba-
gaimana terdapat pada TABEL 2, yakni pada sumbu-
X, Y, Z dan 3D berturut-turut sebesar-6.063,38 nT,-
3.537,04 nT,-18.615,00 nT, dan 20.166,00 nT. Nilai-nilai
ini nantinya harus selalu diperhitungkan sebagai faktor
koreksi dalam setiap pengukuran selanjutnya.

Dari GAMBAR 1 (c) tampak bahwa medan mag-
net pada sumbu-Y benar-benar mendekati nol (tidak
ada induksi dalam arah ini), sedangkan induksi pada
sumbu-X paling dominan, yang tampak dari kesesua-
iannya terhadap nilai medan magnet 3D. Medan pada
sumbu-Z, masih terlihat sebagai pencerminan dari nilai
pada sumbu-X.

Kesesuaian antara hasil pengukuran dan perhi-
tungan yang diuji dengan menerapkan PERS. (11), mem-
berikan hasil sebagaimana tampak pada GAMBAR 2. Be-
sar induksi yang dihasilkan sudah mengikuti tren linier
yang diharapkan, demikian pula persentasi kesalahan
semakin mengecil dengan semakin besarnya arus yang
diberikan.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, dila-
kukan logger data secara kontinyu dengan pemberian
arus pada masing-masing kumparan sebesar 1 A, de-
ngan hasil seperti diperlihatkan pada GAMBAR 3. Harga
induksi rata-rata, setelah penerapan faktor koreksi dan
dengan hanya mengambil harga ketika induksi telah
stabil, diperoleh sebesar 31.143,88 nT pada sumbu-X,-
1.695,24 nT pada sumbu-Y,-27.973,88 nT pada sumbu-Z
dan sebesar 33.775,20 nT untuk pengukuran 3D.

IV. KESIMPULAN
Kumparan Helmholtz yang dirancang ulang telah

dapat membangkitkan medan magnet statis pada
sumbu utama kumparan (searah sumbu-X), dengan pe-
nyimpangan dari nilai teoritis rata-rata sebesar 64,6%.

GAMBAR 2: Besarnya induksi magnet statis yang dihasilkan
kumparan uji jika dibandingkan dengan hasil perhitungan teoritis.

(a)

(b)

(c)

(d)GAMBAR 3: Hasil logger data kontinyu dengan pemberian arus
pada masing-masing kumparan sebesar 1 A, menunjukkan induksi
magnet statis pada (a) sumbu-X, (b) sumbu-Y, (c) sumbu-Z, dan (d)
pengukuran 3D.

Faktor koreksi yang harus diterapkan untuk pengu-
kuran selanjutnya adalah sebesar-6.063,38 nT pada
sumbu-X,-3.537,04 nT pada sumbu-Y,-18.615,00 nT pada
sumbu-Z dan 20.166,00 nT untuk pengukuran 3D. Pe-
nerapan faktor koreksi ini berupa pengurangan hasil
pengukuran dengan nilai tersebut, untuk mereduksi
medan magnet statis awal yang terdapat dalam ruang
pengujian sebelum pemberian arus pada kumparan.
Medan magnet statis yang muncul pada sumbu-Z
berlaku seolah-olah seperti pencerminan dari medan
pada sumbu-X, di mana fenomena ini memerlukan ka-
jian dan analisa lebih lanjut. Kumparan Helmholtz
yang dirancang akan dapat digunakan dalam pengu-
jian sistem konsentrator fluks geomagnetik setelah di-
lakukan kalibrasi lanjutan pada sumbu-Z.
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