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ABSTRAK 

 

Pulau Lombok -Provinsi Nusa Tenggara Barat- terletak di daerah anomali geomagnetik intensitas 

tertinggi di Indonesia, yang dapat menjadi sumber energi alamiah yang tak pernah habis. Riset ini 

merupakan sebuah inovasi teknologi frontier di bidang elektromagnetik untuk memecahkan masalah 

kelangkaan energi, dengan luaran akhir berupa sebuah sistem konsentrator fluks geomagnetik yang 

dapat digunakan dalam pembangkit listrik dengan tenaga magnet Bumi. Riset Tahun pertama telah 

berhasil membuat sebuah ruang pengujian elektromagnetik (anechoic chamber) dengan dimensi 3 m x 3 

m x 3 m, yang pada Tahun kedua telah diperluas dimensinya menjadi 6 m x 3 m x 3 m agar dapat 

menampung tambahan benda-benda uji berupa sistem pandu gelombang dan bidang-bidang refleksi. 

Tulisan kali ini memuat hasil pengujian yang dilakukan untuk mengetahui spektrum frekuensi latar yang 

terdapat pada ruang pengujian baru. Dalam hal ini ingin diketahui bagaimana distribusi medan magnet 

yang terukur dalam berbagai rentang frekuensi, serta bagaimana distribusi tersebut berubah setelah 

ditempatkannya benda uji berupa Manipulator fluks geomagnetik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

peralatan pengujian telah berfungsi dengan baik, terbukti dari kesesuaiannya terhadap data 

Observatorium Kakadu. Kondisi awal ruang pengujian lebih didominasi oleh medan statis yang berasal 

dari medan magnet Bumi, sementara intensitas medan magnet akan menurun secara eksponensial dengan 

kenaikan rentang frekuensi. Pemberian arus induksi pada kedua kumparan akan meningkatkan nilai 

intensitas medan magnet pada sumbu-x secara tajam, terutama pada frekuensi rendah. Medan yang 

terukur didominasi oleh medan yang dihasilkan oleh kumparan yang jaraknya lebih dekat dengan alat 

ukur, dan intensitas medan magnet menurun secara eksponensial jika jarak bertambah; namun medan 

magnet frekuensi tinggi tidak terlalu sensitif terhadap perubahan jarak pengukuran. Setelah ditempatkan 

Manipulator dalam keadaan diam, dominasi medan masih tetap berada pada frekensi rendah. Dibuka 

dan tutupnya lubang Manipulator (shielding) hanya mempengaruhi besarnya intensitas medan magnet 

yang terukur pada sumbu-x. Dengan demikian, shielding telah berfungsi secara efektif menghalangi fluks 

medan magnet statis pada arah axis Manipulator. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Pulau Lombok -Provinsi Nusa Tenggara Barat- 

terletak di daerah anomali geomagnetik intensitas 

tertinggi di Indonesia. Penelitian-penelitian 

geomagnetik telah dilaksanakan secara 

berkelanjutan sejak tahun 2004 oleh tim peneliti 

dari Universitas Mataram [1, 2, 3], dimana hasil-

hasil survey terakhir yang dilakukan bekerjasama 

dengan the DeutschesGeoforschungsZentrum 

(GFZ) Potsdam – Jerman  menunjukkan adanya 

perbedaan intensitas magnetik antara kedua kutub 

dalam struktur dipolar yang terkuat mencapai 1000 

nT [4, 5, 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. 

 

Sistem Inovasi Nasional (SINas) bertujuan untuk 

menggali inovasi ilmiah untuk memecahkan 
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berbagai persoalan nasional, di antaranya masalah 

kelangkaan energi. Sebuah riset sedang 

dilaksanakan dengan luaran akhir yang diharapkan 

berupa sebuah sistem konsentrator fluks 

geomagnetik yang dapat digunakan dalam 

pembangkit listrik tenaga magnet Bumi. Riset yang 

akan dilaksanakan dalam tiga tahun ini merupakan 

sebuah karya fundamental yang dapat menjadi 

sebuah terobosan untuk memecahkan persoalan 

strategis tersebut dengan jalan pemanfaatan potensi 

energi baru dan terbarukan yang berasal dari 

medan magnet Bumi. 

 

Riset Tahun pertama telah berhasil membuat 

sebuah ruang pengujian elektromagnetik (anechoic 

chamber) dengan dimensi 3 m x 3 m x 3 m yang 

memiliki efektifitas shielding sebesar 87,5 % [7] 

dan sebuah kumparan uji (Helmholtz coil) yang 

dapat menghasilkan medan statis terkalibrasi 

sebagai tiruan medan magnet Bumi [8]. Ruang uji 

dan kumparan uji ini merupakan komponen yang 

sangat penting agar sistem konsentrator nantinya 

dapat diuji di laboratorium. Sebuah Manipulator 

fluks magnetik juga telah selesai dirancang dan 

telah dilakukan pengujian pendahuluan, sekalipun 

demikian tingkat keberhasilan perancangannya 

belum dapat dipastikan [9].  

 

Ruang pengujian elektromagnetik yang dirancang 

pada tahun pertama riset telah diperluas 

dimensinya menjadi 6 m x 3 m x 3 m, sebagaimana 

tampak pada Gambar 1. Perluasan dilakukan agar 

ruang uji dapat menampung tambahan benda-

benda uji yang direncanakan berupa sistem pandu 

gelombang dan bidang-bidang refleksi.  

 

 

Gambar 1. Ruang pengujian elektromagnetik 

baru, berdimensi 6 m x 3 m x 3m, bertempat di 

Lab. Teknik Kendali, Universitas Mataram. 

 

Tulisan kali ini memuat hasil pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui frekuensi latar yang 

terdapat pada ruang pengujian baru. Dalam hal ini 

ingin diketahui bagaimana spektrum awal medan 

magnet yang terukur dalam berbagai rentang 

frekuensi, serta apakah penempatan benda uji 

berupa Manipulator fluks geomagnetik 

mempengaruhi spektrum tersebut. 
 

II. METODE  

 

Pengujian secara intensive dilakukan dalam 

rentang waktu awal April – akhir Oktober 2013. 

Alat ukur yang digunakan berupa SPECTRAN NF 

5035 ® yang dapat mengukur intensitas medan 

magnet dan medan listrik beserta frekuensinya, 

sehingga dapat diketahui spektrum 

elektromagnetik di ruang pengujian. Rangkaian 

pengujian sebagaimana yang telah digunakan 

tahun sebelumnya [9], dengan beberapa 

penyempurnaan dalam sistem pengkabelan dan 

penggunaan dua buah sumber tegangan DC 

variabel. Selain itu, pada ruang pengujian telah 

ditempatkan absorber untuk menyerap pantulan-

pantulan gelombang elektromagnetik yang 

mungkin muncul selama pengujian, sehingga hasil 

pengukuran yang diperoleh akan lebih akurat. 

 

Mata pengujian yang dilakukan berupa: 

 

i) Reduksi data observatorium 

 

Tujuan mata pengujian ini adalah untuk 

membandingkan data yang terukur di ruang 

pengujian dengan data geomagnetik dari 

Observatorium  Kakadu (KDU) di Australia, 

sehingga diperoleh kepastian bahwa fluktuasi 

medan magnet yang terukur pada ruang pengujian 

benar-benar sesuai dengan fluktuasi yang terukur 

pada observatorium. Selain itu adalah untuk 

mendapatkan besarnya diferensiasi sinyal rata-rata, 

sehingga hasilnya dapat digunakan dalam 

pengukuran selanjutnya yang dilakukan baik pada 

malam maupun siang hari.  

 

Pengujian dilakukan dengan logger data 3D 

(medan total) selama 7 hari – 7 malam. Dimulai 

setiap pagi sekitar jam 8.00, dengan istirahat 

sekitar 30 menit untuk setiap harinya. Setting alat 

ukur menggunakan sensor statis, dengan 

flow=0Hz, fhigh=0Hz, fcenter=0Hz, rbw=3Hz, 



 

 

ts=5000ms, count= 1410/3 = 470 (23 jam 30 

menit), time=60s, fileID=1000.  

 

ii) Frekuensi latar 

 

Tujuan mata pengujian ini adalah untuk 

mengidentifikasi spektrum frekuensi yang terdapat 

dalam ruang pengujian, yang dilakukan dalam 3 

kondisi, yakni (a) ruang kosong tanpa arus induksi 

dalam kumparan, (b) ruang kosong dengan arus 

induksi dalam kumparan, dan (c) ruang berisi 

Manipulator statis, dengan arus induksi dalam 

kumparan. 

 

Untuk setiap keadaan, dilakukan mata pengujian 

dengan setting alat ukur sebagai berikut: 

a. Medan statis: logger dilakukan malam hari 

saja, dengan flow=0Hz, fhigh=0Hz, center= 

0Hz, ts=5000ms, sensor statis – arah sumbu-x, 

sumbu-y,sumbu-z, dan 3D, dengan jumlah data 

300 untuk setiap arah. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2. Setup dalam ruang pengujian dimana 

Manipulator berada di tengah kumparan pengujian 

dan SPECTRAN NF 5035 ® berada di depan 

Manipulator, sementara di belakang alat ukur 

ditempatkan absorber berada. Gambar (a) diambil 

secara langsung dalam ruang pengujian dan (b) 

diambil melalui CCTV. 

 

b. Medan dinamis: data diambil dengan software 

MCS ®, tidak harus dilakukan pada malam 

hari. Data diambil dengan setting flow mulai 

dari 15Hz, fhigh mulai dari=30Hz, span=15Hz, 

rbw=1Hz, ts=3000-5000ms; selanjutnya 

bergerak dengan step 5Hz (sebagai contoh 

flow=20 Hz dan fhigh=35Hz, flow=25Hz dan 

fhigh=40Hz, flow=30Hz dan fhigh=45Hz, ..., 

sampai dengan flow akhir=65 Hz dan fhigh 

akhir=80).  Sensor magnetik – diambil dalam 

arah sumbu-x, sumbu-y, sumbu-z; untuk setiap 

kondisi minimal 30 data. 

 

Untuk semua pengukuran spektrum frekuensi latar 

dibuat dalam empat kondisi arus induksi dari dua 

kumparan (A dan B), yakni (IA= 1A, IB=1A), 

(IA=1A, IB=0), (IA=0, IB=1A), dan (IA= 0.5A, 

IB=1A); yang dibuat dalam dua keadaan bukaan 

shielding Manipulator, yakni terbuka penuh dan 

tertutup penuh. Dalam hal ini kumparan A berada 

di depan Manipulator, sedangkan kumparan B 

berada di belakang Manipulator, sebagaimana 

tampak pada Gambar 2.  
 

 
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 3. Peralatan yang digunakan dalam 

pengujian, berupa (a) sumber tegangan DC untuk 

menghasilkan induksi pada kumparan penguji dan 

(b) sumber tegangan 3 phasa untuk memutar 

Manipulator. 

 



 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 4. Suasana saat dilakukan pengujian, 

ketika (a) memantau besarnya intensitas medan 

magnet dan frekuensinya dengan software MCS 

® serta mencatat hasilnya pada komputer, dan (b) 

mengatur pemberian tegangan pada sumber 

tegangan 3 phasa untuk memutar Manipulator. 

 

III.      HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

i) Reduksi data observatorium. 
 

Hasil pengamatan selama 7 hari - 7 malam diplot 

dalam bentuk grafik, sebagaimana Gambar 5(a). 

Setelah data disortir untuk kondisi stabil saja, 

yakni dengan menghilangkan data yang diperoleh 

pada 30 menit pertama, diperoleh plot 

sebagaimana Gambar 5 (b); kemudian mengambil 

nilai rerata sementara, sehingga data dapat diplot 

bersama variasi data Observatorium Kakadu untuk 

melihat kesesuaian dan relasi kedua data, 

sebagaimana Gambar 5 (c).  

 

Hasil pengamatan menunjukkan kesesuaian yang 

sangat baik antara variasi yang terekam dalam data 

SINas terhadap data KDU, dengan faktor 

penskalaan sebesar 20. Dalam hal ini perlu dicatat 

bahwa terdapat selisish waktu antara SINas dan 

KDU, karena pengambilan data yang dilakukan 

berupa data 3D, dimana interval pengambilan data 

tidak dapat tepat sesuai waktu sampling yang 

diharapkan. Dalam hal ini diset interval 

pengambilan data sebesar 1 menit, namun pada 

kenyataan memerlukan waktu sekitar kurang dari 2 

menit. Selanjutnya data SINas dianggap memiliki 

sampling 2 menit (namun sebenarnya kurang), 

sehingga akumulasi kelebihan waktu tersebut 

dalam 24 jam akan menggeser data SINas ke 

belakang sekitar 2 jam.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Gambar 5. Plot data hasil logger 7 hari – 7 malam 

untuk data 3D, berupa (a) data asli, (b) variasi 

data yang stabil setelah dihilangkan bagian 30 

menit pertama, dan (c) perbandingan dengan 

variasi data Observatorium Kakadu (KDU) di 

Australia. 

 

 

Dari hasil logger selama 7 hari 7 malam ini dapat 

diperoleh harga rata-rata intensitas medan magnet 

statis B3D (0,0) = 30309.48 nT. 



 

 

ii) Frekuensi latar untuk chamber kosong, 

tanpa arus induksi. 

 

Gambar 6 (a) memperlihatkan hasil pengamatan 

kontinyu selama 1 malam untuk medan 1D, 

sedangkan Gambar 6 (b) merupakan hasil setelah 

data awal (sekitar 30 data pertama) dihilangkan. 

Selanjutnya variasi data pada masing-masing 

sumbu  diplot untuk diuji kualitas datanya. Gambar 

7 memperlihatkan plot untuk ketiga sumbu. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Gambar 6. Plot data hasil logger satu malam 

untuk data 1D, berupa (a) data asli, (b) variasi 

data yang stabil setelah dihilangkan bagian 30 

menit pertama. 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Plot data masing-masing sumbu untuk 

melihat kualitas data logger 1D secara lebih jelas. 

Dari plot yang dihasilkan, terlihat fluktuasi data 1D 

yang cukup besar, terutama pada sumbu-y, 

sehingga perlu dilakukan moving average untuk 

menghaluskan data. Hasil moving average dengan 

jendela selebar 3 menit menghasilkan plot pada 

Gambar 8. Dari plot tersebut terlihat sudah lebih 

rata, namun masih terdapat orientasi vektor yang 

tidak konsisten (kadangkala positif, kadangkala 

negative). Dengan demikian untuk pengukuran 

sumbu-y diambil nilai absolute, yang 

menghasilkan plot baru sebagaimana Gambar 9. 

 

 

Gambar 8. Plot data logger 1D sumbu-y setelah 

moving average, terlihat lebih rata namun masih 

terdapat inkonsistensi pada orientasi vektor. 

 

 

Gambar 9. Plot data logger 1D sumbu-y setelah 

moving average dan pengambilan nilai absolut. 

 

Setelah dilakukan moving average dan absolute 

untuk sumbu-y, menghasilkan rerata medan statis 

1D untuk masing-masing sumbu, sebagai berikut: 

Bx (0,0) = -29600.74 

By (0,0) = 620.68 

Bz (0,0) = -5365.62 

 

Nilai ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar 

untuk mereduksi nilai-nilai hasil pengukuran 

ketika diberikan medan induksi. 

 

Selanjutnya diambil pula data medan dinamis 

untuk keadaan ruang pengujian kosong tanpa arus 

induksi, dengan hasil sebagaimana terdapat pada 

Tabel 1 dan plot data pada Gambar 10. Nilai 

medan dinamis tanpa arus induksi yang terukur ini 

akan digunakan untuk mereduksi data hasil 

pengukuran ketika terdapat arus induksi. 



 

 

Tabel 1. Nilai medan dinamis dalam ruang pengujian 

kosong tanpa arus induksi. 

Freq 

(Hz) 

Bx 

(0,0) 

By 

(0,0) 

Bz 

(0,0) 

15-30 151.91 225.15 114.90 

20-35 117.60 174.90 87.40 

25-40 94.86 141.10 70.53 

30-45 79.51 118.30 59.11 

35-50 68.44 101.80 50.88 

40-55 60.11 89.32 44.67 

45-60 53.79 79.32 39.87 

50-65 48.71 71.29 36.01 

55-70 44.54 64.70 32.85 

60-75 41.03 59.31 30.20 

65-80 37.98 55.28 27.99 

 

 

Gambar 10. Frekuensi latar (15–80 Hz) untuk 

ruang pengujian kosong tanpa arus induksi. 

 

Dari Gambar 10, terlihat bahwa intensitas medan 

magnet menurun dengan kenaikan frekuensi, 

namun penurunan ini tidak bersifat linier, 

melainkan eksponensial. Jika dibandingkan dengan 

nilai medan statis, maka nilai medan dinamis ini 

jauh lebih kecil. Nilai medan statis dan dinamis 

dalam ruang pengujian tidak bernilai nol, sekalipun 

belum ada arus induksi. Hal ini berarti bahwa 

kondisi awal ruang pengujian didominasi oleh 

medan magnet Bumi yang dapat menerobos masuk 

ke dalam chamber. 

 

iii) Frekuensi latar untuk chamber kosong, 

dengan arus induksi. 

 

Selanjutnya diambil pula data medan dinamis 

untuk keadaan ruang pengujian kosong dengan 

arus induksi, dengan hasil sebagaimana terdapat 

pada Tabel 2 dan plot data pada Gambar 11.  

 

Dari Gambar 11 terlihat bahwa dengan pemberian 

arus induksi pada kedua kumparan, nilai intensitas 

medan magnet pada sumbu-x mengalami 

peningkatan tajam, sehingga melebihi kedua 

sumbu yang lain. Nilai pada sumbu lain cenderung 

tetap, atau hanya mengalami sedikit penurunan 

saja. Selisih nilai tersebut (dBx pada Tabel 2) 

merupakan pengaruh arus induksi, dimana selisih 

paling besar terdapat pada frekuensi rendah. Hasil 

ini menunjukkan kesesuaian dengan teori, karena 

arus yang diinduksikan adalah arus searah (DC). 

Sedangkan pada frekuensi >= 50 Hz hanya 

terdapat pengaruh induksi yang sangat kecil, yakni 

sebesar kurang dari 40 nT. 

 
Tabel 2. Nilai medan dinamis dalam ruang pengujian 

kosong dengan arus induksi pada kedua kumparan. 

Freq 

(Hz) 

Bx 

(1,1) 

By 

(1,1) 

Bz 

(1,1) 

Bx 

(0,0) 

dBx 

(1,1) 

15-30 256.68 223.18 112.16 151.91 104.77 

20-35 242.65 174.90 87.28 117.6 125.05 

25-40 186.18 141.10 70.53 94.86 91.32 

30-45 139.01 118.30 59.11 79.51 59.50 

35-50 110.23 101.80 50.88 68.44 41.79 

40-55 111.37 89.32 44.67 60.11 51.26 

45-60 93.92 79.32 39.87 53.79 40.13 

50-65 76.62 71.29 36.01 48.71 27.91 

55-70 74.65 64.70 32.85 44.54 30.11 

60-75 73.51 59.31 30.20 41.03 32.48 

65-80 76.05 55.28 27.99 37.98 38.07 

 

 

 

Gambar 11. Frekuensi latar (15–80 Hz) untuk 

ruang pengujian kosong dengan arus induksi pada 

kedua kumparan. 

 

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan kondisi 

arus hanya diberikan pada kumparan yang terletak 

di depan (kumparan A), dengan hasil sebagaimana 

terdapat pada Tabel 3 dan plot pada Gambar 12. 

 

Hasil yang didapatkan tidak terlalu berbeda jika 

dibandingkan dengan ketika induksi diberikan 

pada kedua kumparan. Hal yang menarik, justru 

medan magnetik yang terukur dalam arah sumbu-x 

sedikit lebih tinggi ketika hanya diberikan induksi 

pada kumparan depan. Ini diketahui dengan 

membandingkan nilai dBx pada Tabel 2 dan dBx 

pada Tabel 3. 



 

 

Tabel 3. Nilai medan dinamis dalam ruang pengujian 

kosong dengan arus induksi hanya pada kumparan yang 

terletak di depan (kumparan A). 

Freq 

(Hz) 

Bx  

(1,0) 

By  

(1,0) 

Bz  

(1,0) 

Bx  

(0,0) 

dBx  

(1,0) 

15-30 283.62 219.95 113.44 151.91 131.71 

20-35 242.96 174.90 87.40 117.6 125.36 

25-40 196.77 141.10 70.32 94.86 101.91 

30-45 156.72 118.30 59.11 79.51 77.21 

35-50 110.42 101.80 50.88 68.44 41.98 

40-55 115.67 89.32 44.67 60.11 55.56 

45-60 104.55 79.32 39.87 53.79 50.76 

50-65 92.71 71.29 36.01 48.71 44.00 

55-70 84.83 64.70 32.85 44.54 40.29 

60-75 79.03 59.31 30.20 41.03 38.00 

65-80 75.64 55.28 27.99 37.98 37.66 

 

 

Gambar 12. Frekuensi latar (15–80 Hz) untuk 

ruang pengujian kosong dengan arus induksi 

hanya pada kumparan depan. 

 

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan kondisi 

arus hanya diberikan pada kumparan yang terletak 

di belakang (kumparan B), dengan hasil 

sebagaimana terdapat pada Tabel 4 dan plot pada 

Gambar 13.  

 
Tabel 4. Nilai medan dinamis dalam ruang pengujian 

kosong dengan arus induksi hanya pada kumparan yang 

terletak di belakang (kumparan B). 

Freq 

(Hz) 

Bx  

(0,1) 

By  

(0,1) 

Bz  

(0,1) 

Bx 

 (0,0) 

dBx  

(0,1) 

15-30 151.44 223.73 114.90 151.91 -0.47 

20-35 117.60 174.90 87.40 117.6 0.00 

25-40 94.86 141.10 70.53 94.86 0.00 

30-45 79.51 118.30 59.11 79.51 0.00 

35-50 68.44 101.80 50.88 68.44 0.00 

40-55 60.41 89.77 44.89 60.11 0.30 

45-60 53.79 79.32 39.87 53.79 0.00 

50-65 48.71 71.29 36.01 48.71 0.00 

55-70 44.54 64.70 32.85 44.54 0.00 

60-75 41.03 59.31 30.20 41.03 0.00 

65-80 37.98 55.28 27.99 37.98 0.00 

 

 

Gambar 13. Frekuensi latar (15–80 Hz) untuk 

ruang pengujian kosong dengan arus induksi 

hanya pada kumparan belakang. 

 

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa jika 

diberikan induksi hanya pada kumparan belakang 

(B), maka medan magnet sama besarnya dengan 

ketika tidak diberikan arus pada kedua kumparan. 

Sehingga yang terukur pada dasarnya didominasi 

oleh medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan 

depan (A) yang jaraknya lebih dekat dengan alat 

ukur (SPECTRAN NF 5035 ®). 

 

Selanjutnya diambil pula data intensitas medan 

medan magnet sebagai fungsi jarak, dengan 

pemberian arus induksi yang sama besar (masing-

masing 1 A) pada kedua kumparan. Data diambil 

hanya pada arah sumbu-x saja, sebab manipulasi 

medan magnet diharapkan hanya terjadi pada 

sumbu ini, yakni sumbu yang searah dengan axis 

kumparan.  

 

Hasil pengukuran sebagaimana terdapat pada 

Tabel 5 dan plot pada Gambar 14 dan Gambar 15, 

menunjukkan bahwa pada jarak tertentu antara alat 

ukur dan kumparan, intensitas medan magnet yang 

terukur pada kawasan frekensi rendah lebih besar 

jika dibanding dengan kawasan frekuensi yang 

lebih tinggi. Penurunan intensitas ini bersifat 

eksponensial. Hal ini konsisten dengan hasil-hasil 

sebelumnya. 

 

Pada Gambar 15 juga terlihat bahwa dengan 

bertambahnya jarak antara alat ukur dan kumparan, 

maka intensitas medan magnet menurun secara 

eksponensial. Selang penurunan intensitas medan 

magnet akan semakin kecil pada frekuensi yang 

lebih tinggi. Ini berarti bahwa intensitas medan 

magnet untuk frekuensi tinggi tidak terlalu sensitif 

terhadap perubahan jarak pengukuran. 

 



 

 

 

Gambar 14. Grafik intensitas medan magnet 

yang terukur sebagai fungsi jarak; dengan variasi 

jarak antara alat ukur dan kumparan, untuk 

rentang frekuensi 15–80 Hz. 

 

 

Gambar 15. Grafik intensitas medan magnet 

yang terukur sebagai fungsi frekuensi, dengan 

variasi jarak antara alat ukur dan kumparan, untuk 

rentang frekuensi 15–80 Hz. 

Tabel 5. Nilai medan dinamis dalam ruang pengujian kosong sebagai fungsi jarak, dengan arus induksi yang sama 

diberikan pada kedua kumparan. 

Jarak 

(cm) fL15 fL20 fL25 fL30 fL35 fL40 fL45 fL50 fL55 fL60 fL65 
0 256.68 242.65 186.18 139.01 110.23 111.37 93.92 76.62 74.65 73.51 76.05 

20 262.38 243.55 190.26 151.16 130.63 103.04 83.81 82.88 79.69 76.54 76.04 

40 242.20 193.32 155.09 136.15 112.21 102.27 92.32 80.27 76.63 70.62 65.35 

60 244.07 190.11 150.09 122.49 111.20 98.44 85.55 76.56 73.42 70.53 63.64 

80 142.72 117.42 94.72 79.59 68.39 60.15 53.82 48.71 44.56 41.04 38.00 

100 144.33 117.22 93.83 78.66 68.34 60.10 53.76 48.91 44.56 41.03 38.00 

 

 

           iv) Medan statis untuk chamber kosong, 

dengan arus induksi. 

 

Pengujian dilakukan dengan memberikan arus 

induksi pada kumparan dengan beberapa 

konfigurasi; yakni arus hanya diberikan pada 

kumparan depan, atau hanya kumparan belakang, 

atau pada keduanya. Hasil pengujian sebagaimana 

terdapat pada Tabel 6 dan Gambar 16, 

menunjukkan bahwa medan statis yang 

dibangkitkan kumparan didominasi oleh medan 

pada arah sumbu-x. Nilai medan yang terukur pada 

posisi alat ukur didominasi oleh medan yang 

berasal dari kumparan depan (A); sedangkan 

kumparan belakang (B) hanya menyumbangkan 

kurang lebih setengah dari kumparan depan. Hal 

ini sesuai dengan teori kumparan Helmholtz. 

 

Harga medan statis pada sumbu-x bernilai 

negative, hal ini sesuai dengan arah orientasi 

sensor yang berarah dari depan ke belakang, 

sedangkan medan yang dibangkitkan berarah dari 

kumparan belakang ke kumparan depan. Adapun 

besarnya medan magnet induksi yang sebenarnya 

adalah merupakan selisih pengukuran ketika 

terdapat arus induksi jika dibandingkan dengan 

hasil pengujian ruang kosong tanpa induksi; yang 

dalam hal ini diperoleh: 

dBx (1,1) = -48547.60 – (-29600.74) = -18946.86 

dBx (1,0) = -62181.82 – (-29600.74) = -32581.08 

dBx (0,1) = -35194.90 – (-29600.74) = -5594.16 

 
Tabel 6. Nilai medan statis dalam ruang pengujian 

kosong dengan arus induksi yang diberikan dalam 

berbagai kondisi. 

Cond. B3D Bx By Bz 

(1,1) 57855.12 -48547.60 626.11 -4678.59 

(1,0) 67960.21 -62181.82 -3803.23 435.42 

(0,1) 38372.87 -35194.90 3177.27 -1634.57 

(0,0) 30309.48  -29600.74 620.68 -5365.62 

 

 

Gambar 16. Grafik intensitas medan magnet 

yang terukur sebagai fungsi frekuensi, dengan 

variasi jarak antara alat ukur dan kumparan, untuk 

rentang frekuensi 15–80 Hz. 



 

 

v) Medan dinamis untuk chamber berisi 

Manipulator yang diam. 

 

Pengujian dilakukan dengan berbagai variasi 

kondisi kumparan mana yang diberikan arus 

induksi, serta dua macam keadaan Manipulator 

(lubang terbuka penuh, maupun tertutup penuh). 

Hasil pengujian sebagaimana terdapat dalam Tabel 

7 dan Tabel 8, serta plot pada Gambar 17 dan 

Gambar 18.  

 

Untuk semua kondisi menunjukkan hasil yang 

konsisten bahwa intensitas medan magnet dari 

frekuensi terendah ke frekuensi yang lebih tinggi 

yang terukur akan menurun secara eksponensial. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

dominasi medan ada pada frekensi rendah. Dengan 

dibuka dan tutupnya lubang Manipulator 

(shielding) hanya mempengaruhi besarnya 

intensitas medan magnet yang terukur pada sumbu-

x, namun untuk sumbu-y dan sumbu-z tetap (tidak 

terpengaruh). 
 

 

Tabel 7. Nilai medan dinamis dalam ruang pengujian berisi Manipulator diam dalam keadaan terbuka penuh. 

Freq 

(Hz) 

Bx 

(1,1) 

By 

(1,1) 

Bz 

(1,1) 

Bx 

(0.5,1) 

By 

(0.5,1) 

Bz 

(0.5,1) 

Bx 

(1,0) 

By 

(1,0) 

Bz 

(1,0) 

Bx 

(0,1) 

By 

(0,1) 

Bz 

(0,1) 

15-30 304.27 226.31 114.57 250.78 225.60 114.90 325.91 213.98 114.90 152.63 223.32 114.90 

20-35  229.59 174.90 87.25 200.35 174.90 87.40 228.56 170.70 87.40 114.27 175.16 87.40 

25-40  197.50 141.10 69.51 151.28 141.10 70.53 190.25 141.10 70.53 94.86 141.10 70.53 

30-45  134.86 118.30 59.11 122.18 118.30 59.05 138.65 117.28 59.11 79.51 118.30 59.11 

35-50  123.68 101.80 50.88 114.61 101.80 50.88 123.70 101.64 50.88 68.05 101.80 50.88 

40-55  124.32 89.32 44.67 102.51 89.32 44.67 119.90 89.32 44.67 60.11 89.32 44.67 

45-60 105.20 79.32 39.87 86.69 79.32 39.87 93.46 79.32 39.87 53.79 79.32 39.87 

50-65  98.71 71.29 36.00 85.66 71.29 36.01 88.61 71.29 35.99 48.71 71.29 36.01 

55-70  73.98 64.70 32.85 76.14 64.70 32.85 90.02 64.70 32.85 44.54 64.70 32.85 

60-75  75.74 59.31 30.20 70.23 59.31 30.20 84.02 59.31 29.20 41.03 59.31 30.20 

65-80  79.04 55.28 27.99 65.19 55.28 27.99 78.60 55.28 27.99 37.98 55.28 27.99 

 

 

Tabel 8. Nilai medan dinamis dalam ruang pengujian berisi Manipulator diam dalam keadaan tertutup penuh. 

Freq 

(Hz) 

Bx 

(1,1) 

By 

(1,1) 

Bz 

(1,1) 

Bx 

(0.5,1) 

By 

(0.5,1) 

Bz 

(0.5,1) 

Bx 

(1,0) 

By 

(1,0) 

Bz 

(1,0) 

Bx 

(0,1) 

By 

(0,1) 

Bz 

(0,1) 

15-30 254.85 224.05 114.90 247.45 227.26 114.90 260.29 210.00 114.90 149.90 224.99 114.90 

20-35  194.12 174.90 87.40 174.78 174.90 87.40 199.33 173.35 87.40 117.77 174.90 87.40 

25-40  161.07 141.10 70.53 148.66 141.10 70.53 161.46 140.00 70.06 94.86 141.10 70.53 

30-45  123.33 118.30 59.11 114.59 118.30 59.11 138.35 118.30 59.11 79.51 118.30 59.11 

35-50  103.64 101.80 50.86 109.78 101.80 50.88 100.76 101.80 50.82 68.44 101.80 50.88 

40-55  100.02 89.32 44.67 101.14 89.32 44.67 98.31 89.32 44.67 60.11 89.32 44.67 

45-60 82.51 79.32 39.87 89.67 79.32 39.87 82.08 79.27 39.87 53.79 79.32 39.87 

50-65  73.91 71.29 36.00 82.25 71.29 36.01 78.57 71.29 36.01 48.71 71.29 36.01 

55-70  75.93 64.70 32.85 79.68 64.70 32.85 72.81 64.70 32.85 44.54 64.70 32.85 

60-75  70.49 59.31 30.20 70.34 58.64 30.20 70.50 59.31 30.20 41.03 59.31 30.20 

65-80  65.11 55.28 27.99 62.80 55.28 27.99 65.19 55.28 27.99 37.98 55.28 27.99 



 

Gambar 17. Grafik intensitas medan magnet 

yang terukur dalam rentang frekuensi 15–80 Hz, 

dengan bebagai kondisi pemberian arus induksi 

pada kumparan, dalam keadaan Manipulator 

terbuka penuh. 

 

 

Gambar 18. Grafik intensitas medan magnet 

yang terukur dalam rentang frekuensi 15–80 Hz, 

dengan bebagai kondisi pemberian arus induksi 

pada kumparan, dalam keadaan Manipulator 

tertutup penuh. 

 

 

Gambar 19. Grafik intensitas medan magnet 

yang terukur pada sumbu-x dalam rentang 

frekuensi 15–80 Hz, dengan bebagai kondisi 

pemberian arus induksi pada kumparan, dalam 

keadaan Manipulator terbuka penuh (O) maupun 

tertutup penuh (C). 

Selanjutnya analisis dilakukan secara khusus pada 

sumbu-x, dengan bantuan grafik pada Gambar 19. 

 

Jika dibandingkan dengan kondisi awal (sebelum 

adanya Manipulator), maka hasil pengukuran 

dalam kondisi Manipulator tertutup penuh akan 

selalu lebih rendah, atau setidaknya sama dengan 

kondisi awal. Sedangkan untuk kondisi terbuka 

penuh, maka hubungannya tidak menentu; 

kadangkala lebih tinggi, lebih rendah atau sama 

dengan kondisi awal. 

 

Jika kedua kumparan atau kumparan depan (A) 

saja yang diberikan arus induksi, maka terjadi 

perbedaan hasil pengukuran dalam arah sumbu-x 

antara kondisi terbuka dan tertutup dimana kondisi 

terbuka memberikan hasil yang lebih tinggi. Jika 

hanya kumparan belakang (B) yang diberikan arus 

induksi, maka medan yang terukur pada arah 

sumbu-x menyusut secara signifikan, khususnya 

untuk frekuensi rendah (f<40 Hz). Namun 

demikian tidak terdapat perbedaan hasil 

pengukuran antara kondisi terbuka dan tertutup; 

selain itu juga tidak terdapat perbedaan hasil 

pengukuran kedua kondisi ini terhadap kondisi 

awal (sebelum adanya Manipulator). 

 

Ini berarti bahwa shielding pada Manipulator telah 

secara efektif berfungsi menghalangi aliran fluks 

magnetik dalam arah axis Manipulator (sumbu-x), 

khususnya medan yang dihasilkan oleh kumparan 

depan (A). 

 

vi) Medan statis untuk chamber berisi 

Manipulator yang diam. 

 

Pengujian dilakukan dengan memberikan arus 

induksi pada kumparan dalam beberapa 

konfigurasi; apakah arus hanya diberikan pada 

kumparan depan atau hanya kumparan belakang 

atau pada keduanya. Hasil pengujian sebagaimana 

terdapat pada Tabel 9 dan Gambar 20. 

 

Dari Gambar 20 dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya Manipulator dalam kondisi terbuka penuh, 

sedangkan induksi diberikan pada kedua 

kumparan, maka besarnya medan magnet statis 

dalam semua arah sumbu cenderung bertambah. 

Namun demikian, jika induksi hanya diberikan 

pada kumparan belakang (B), maka besarnya 

medan magnet statis dalam arah sumbu-x 

cenderung menurun, sedangkan dalam arah sumbu-

y dan sumbu-z cenderung bertambah. Hal ini 

menunjukkan shielding telah berfungsi secara 



 

 

efektif menghalangi fluks medan magnet statis 

pada arah axis Manipulator. 

 
Tabel 9. Nilai medan statis dalam ruang pengujian berisi 

Manipulator dengan arus induksi yang diberikan dalam 

berbagai kondisi. 

Cond. B3D Bx By Bz 

(1,1) 57855.12 -48547.60 626.11 -4678.59 

(O,1,1) 63483.61 -55185.75 -3161.65 7102.64 

(0,1) 38372.87 -35194.90 3177.27 -1634.57 

(C,0,1) 17461.33 -9901.95 9462.72 -11549.70 

(C,0.5,1) 9833.77 -407.26 8945.00 -1832.76 

 

 

Gambar 20. Grafik intensitas medan magnet 

statis yang terukur, dengan bebagai kondisi 

pemberian arus induksi pada kumparan, dalam 

keadaan Manipulator terbuka penuh (O) maupun 

tertutup penuh (C). 

 

IV. KESIMPULAN  

1. Peralatan pengujian telah berfungsi dengan 

baik, terbukti dari kesesuaiannya terhadap data 

Observatorium Kakadu. 

2. Kondisi awal ruang pengujian didominasi oleh 

medan statis yang berasal dari medan magnet 

Bumi. Intensitas medan magnet menurun 

secara eksponensial dengan kenaikan rentang 

frekuensi.  

3. Dengan pemberian arus induksi pada kedua 

kumparan, nilai intensitas medan magnet pada 

sumbu-x mengalami peningkatan tajam, 

terutama pada frekuensi rendah.  

4. Medan yang terukur didominasi oleh medan 

yang dihasilkan oleh kumparan yang jaraknya 

lebih dekat dengan alat ukur. Jika jaraknya 

bertambah, maka intensitas medan magnet 

menurun secara eksponensial, namun medan 

magnet frekuensi yang lebih tinggi (f > 40 Hz) 

tidak terlalu sensitif terhadap perubahan jarak 

pengukuran. 

5. Manipulator dalam keadaan diam, tidak 

mengubah spektrum frekuensi; dominasi 

medan tetap berada pada frekensi rendah. 

Kondisi dibuka dan ditutupnya lubang 

Manipulator (shielding) hanya mempengaruhi 

besarnya intensitas medan magnet yang 

terukur pada sumbu-x. Dengan demikian, 

shielding telah berfungsi secara efektif 

menghalangi fluks medan magnet statis pada 

arah axis Manipulator. 
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