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ABSTRAK 
PEMBUATAN PROTOTIPE VIBRATING SAMPLE MAGNETOMETER UNTUK PENGAMATAN SIFAT 
MAGNETIK LAPISAN TIPIS.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip perancangan konstruksi 
mekanik dan elektronik pada vibrating sample magnetometer (VSM), pengaruh frekuensi getaran 
loudspeaker terhadap tegangan keluaran, sehingga diperoleh hasil yang optimal, pengaruh jumlah pick-up 
coil terhadap tegangan sinyal induksi prototipe VSM, dan sifat magnetik dari Ni bulk; lapisan tipis Co; serta 
lapisan tipis TM/RE. Proses pembuatan sampel yang akan diuji, dilakukan dengan menggunakan RF 
Sputtering, untuk menghasilkan lapisan tipis diatas substrat kaca. Pengujian prototipe VSM dilakukan 
dengan optimasi frekuensi, pengukuran magnetisasi terhadap jumlah pick-up coil, dan pengukuran 
magnetisasi sampel yaitu Ni bulk, lapisan tipis Co, serta lapisan tipis FeTb.Pengolahan data untuk 
mendapatkan kurva histerisis yang merupakan hubungan M sebagai fungsi B menggunakan software 
Microcal Origin 6.1. Kalibrasi tegangan – magnetisasi dilakukan dengan membandingkan kurva histerisis 
lapisan tipis Co, dengan kurva histerisis yang diukur dengan VSM komersial tipe Oxford. Berdasarkan hasil 
penelitian telah dibuat suatu prototipe VSM yang dirancang berdasarkan konstruksi mekanik sebagai 
penggetar yang terdiri dari loudspeaker, rod holder, sample holder, dan 2 buah pick-up coil; serta konstruksi 
elektronik yang terdiri dari elektromagnet, power supply, power amplifier, function generator, dan lock-in 
amplifier. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, prototipe VSM menggunakan frekuensi getaran 
loudspeaker sebesar 27 Hz dan 2 pick-up coil untuk menginduksikan tegangan. Setelah dilakukan analisis 
sifat magnetik dari sampel yang digunakan diketahui bahwa Ni bulk seberat 3 × 10-2 gram memiliki Ms 
sebesar 6 × 10-2 emu, Mr sebesar 33 × 10-3 emu, dan Hc sebesar 5 × 10-3 T.  Lapisan tipis Co berukuran 4 
mm × 4 mm × 1,173 µm memiliki Ms 286 × 10-4 emu, Mr sebesar 25 × 10-5 emu, dan Hc sebesar 5 × 10-3T.  
Selain itu, lapisan tipis TbFe dengan ukuran 7 mm × 18 mm memiliki karakteristik Ms sebesar 14 × 10-4 
emu, Mr sebesar 8 × 10-4 emu, dan Hc sebesar 1,25 × 10-2 T. 

Kata kunci : VSM, lapisan tipis magnetik, sputtering, kurva histerisis 

ABSTRACT 
THE CONSTRUCTION OF PROTOTYPE OF VIBRATING SAMPLE MAGNETOMETER FOR ANALYZING 
THE MAGNETIC BEHAVIOURS OF TM/RE THIN FILM. This research is aimed to analyze the  principles 
in the making of vibrating sample magnetometer (VSM), the influence of loudspeaker vibration frequency on 
the output voltage to get optimal result, the influence of the pick-up coil amplitudo on voltage of induction 
signal of VSM prototype, and the magnetic characteristics of Ni bulk; the thin film of Co; as well as the thin 
film of RE/TM. The method of the sample preparation that will be tested, was done by using RF Sputtering to 
produce a thin film onto glass substrate. The VSM prototype was tested by optimizing the frequency, 
measuring the magnetization to the number of pick-up coil, and measuring the magnetization of the samples, 
which are Ni bulk,the thin film of Co, and the thin film of FeTb. The data analysis, in order to get the 
hysteresis curve which is the relation of M as function of B, used Microcal Origin 6.1 software. The 
calibration of voltage – magnetization was done by comparing the hysteresis curve of the Co-thin film, to the 
hysteresis curve measured by the commercial VSM made by Oxford. Based on the research outcome, a VSM 
prototype has been successful designed based on mechanical construction as its vibrator, which is composed 
of loudspeaker, rod holder, sample holder, and 2 parts of pick-up coil; also based on electronic construction 
having electromagnet, power supply, power amplifier, function generator, and lock-in amplifier.Then to 
obtain an optimal results, VSM prototype used loudspeaker with vibration frequency of 27 Hz and 2 pick-up 
coil for maximal induced voltage. After analyzing themagnetic characteristics of the sample, it is found that 3 
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× 10-2 gram of Ni bulk has Ms = 6 × 10-2 emu, Mr = 33 × 10-3 emu, and Hc = 5 × 10-3 T.  The thin film of Co 
with surface area 4 mm × 4mm × 1,173 µm has Ms = 286 × 10-4 emu, Mr = 25 × 10-5 emu, and Hc = 5 × 
10-3 T. On the otherhand, the thin film TbFe with surface area 7 mm × 18 mm has the characteristics of Ms 
=14 × 10-4 emu, Mr = 8 × 10-4 emu, and Hc = 1,25 × 10-2 T. 

Keywords : VSM, magnetic thin film, sputtering, hysteresis curve 

 
 

PENDAHULUAN 

eiring dengan perkembangan zaman, magnet 
menjadi salah satu teknologi yang potensial 

untuk dikembangkan. Penggunaan magnet yang 
mudah, membuatnya dapat digunakan dalam 
berbagai aplikasi. Pada awalnya magnet permanen 
hanya digunakan sebagai alat penunjuk arah yang 
dinamakan kompas, karena kutub-kutub magnetnya 
selalu menunjuk ke arah kutub bumi. Penggunaan 
magnet pun berkembang dengan adanya teori listrik 
magnet, sehingga penggunaan magnet permanen 
dapat digantikan dengan elektromagnet yang besar 
medan magnetnya dapat diubah sesuai dengan arus 
yang diberikan. Elektromagnet ini telah banyak 
digunakan pada berbagai perangkat yang menunjang 
kebutuhan manusia seperti generator dan 
transformator. Tidak hanya itu, penggunaan elektro-
magnet pun merambah pada perangkat elektronik 
seperti pada televisi sebagai penghasil gambar;  kaset 
audio, mikrofon, dan loudspeaker sebagai penghasil 
suara; dan yang telah dikembangkan yaitu medium 
data storage sebagai media penyimpanan data, 
RAM.  

Salah satu perangkat penelitian untuk 
menganalisis sifat kemagnetan suatu bahan adalah 
magnetometer. Berbagai jenis magnetometer telah 
banyak dirancang untuk mengukur dan mengamati 
material magnetic[1].  Magnetometer sangat mem-
bantu dalam menentukan besaran magnetik material 
seperti permeabilitas, suseptibilitas, dan anisotropi, 
sehingga material magnetik dapat dengan mudah 
digunakan dan direkayasa untuk mendapatkan 
manfaat sesuai dengan sifat yang diperlukan.  

Sifat magnetik dari suatu material erat 
kaitannya dengan konfigurasi elektron yang ada 
dalam atom-atom penyusun material. Elektron-
elektron ini memiliki momen magnetik intrinsik yang 
memberikan efek magnetik makroskopis[2].  Momen 
magnetik dengan simbol µ tersebut disebabkan oleh 
adanya spin pada elektron dan kontribusi dari orbit 
elektron dalam mengitari inti. 

Sebuah atom dengan jumlah elektron yang 
banyak, total momen magnetiknya akan bergantung 
pada interaksi antara spin dari masing-masing 
elektron serta jumlah elektron terluar yang tidak 
berpasangan di dalam keseluruhan atom dalam bahan 
tersebut, total dari momen magnetik atom yang ada 
dalam suatu material disebut magnetisasi M. 

Momen magnetik yang dimiliki oleh elektron, 
mengakibatkannya menjadi sebuah mikro magnet. 

Dalam kehidupan sehari-hari, material dengan 
jumlah elektron yang banyak sering kali tidak 
tampak memiliki sifat kemagnetan. Hal ini 
disebabkan oleh susunan momen magnetik yang 
terdapat pada elektron yang semuanya berpasangan 
serta momen magnetik yang bersifat acak dan sulit 
untuk dipengaruhi oleh medan luar  sehingga tidak 
memunculkan efek magnetik dari material tersebut 
(bahan diamagnetik dan paramagnetik). 

Apabila suatu material yang bersifat ferro-
magnetik berada pada pengaruh medan magnet luar, 
maka momen magnetik yang ada dalam elektron 
akan mensejajarkan dirinya sehingga terbentuk dipol 
magnet yang menyebabkan material tersebut dapat 
memiliki sifat magnetik. 

Metode yang dapat digunakan untuk mengamati 
sifat magnetik suatu material dapat dibagi menjadi 
dua kelompok[3], yaitu: 
1. Teknik langsung, seperti pengukuran gaya yang 

dialami oleh spesimen dalam medan tidak 
seragam (Guoy, Faraday Kahn balances). 

2. Teknik tidak langsung, seperti pengukuran 
induksi magnetik karena gerak relatif antara 
sampel dan sistem kumparan deteksi (vibrating 
sample, vibrating coil, SQUIDs) atau penggunaan 
efek galvano-magnetik seperti efek Hall. 

Vibrating Sample Magnetometer (VSM) 
merupakan salah satu perangkat yang berfungsi 
untuk mengukur dan menentukan sifat magnetik 
suatu material. dirancang oleh Simon Foner[3].  
VSM bekerja berdasarkan hukum Faraday tentang 
e.m.f induksi pada sebuah konduktor oleh perubahan 
garis gaya magnet (fluks magnetik). Dalam 
penggunaannya sebagai perangkat untuk mengukur 
sifat magnetik material, VSM terdiri dari tiga 
komponen penting, yaitu sampel magnetik, 
elektromagnet, dan kumparan deteksi (pick-up coil), 
yang ketiganya terletak pada posisi simetris satu 
sama lain, dimana posisi pick-up coil ditempatkan 
sejajar dengan arah medan magnet. 

Elektromagnet pada VSM digunakan sebagai 
penghasil medan magnet homogen yang besarnya 
medan dapat diatur dengan mengubah besarnya arus 
listrik, sedangkan pick-up coil berfungsi untuk 
menangkap perubahan garis gaya magnet dan 
mengubahnya menjadi signal induksi.  Pada VSM, 
sebuah sampel  diletakkan pada sample holder dan 
digetarkan oleh vibrator  dengan frekuensi tertentu 
dan diposisikan simetris ditengah pole elektromagnet 
dan pick-up coil.  Dengan dipasangnya medan luar 

S
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ini, sampel akan termagnetisasi dan menjadi dipol 
magnet yang jika digetarkan akan menimbulkan 
sinyal induksi pada coil  tersebut.  

VSM merupakan sebuah teknik sederhana yang 
efektif untuk menentukan sifat magnetik material. 
Dengan alat ini dapat diperoleh kurva histerisis dari 
material magnetik yang kemudian dapat dianalisis 
besarnya magnetisasi, saturasi, remanensi, koer-
sivitas serta arah easy dan hard axis dari material 
tersebut[4,5]. 

Prinsip kerja VSM cukup sederhana yaitu 
sebuah sampel magnetik ditempatkan pada sebuah 
batang sampel (sample holder) dan digetarkan 
dengan vibrator mekanik menggunakan frekuensi 
tertentu. Sampel ini diposisikan di antara sepasang 
pol elektromagnet dengan kumparan deteksi (pick-up 
coil) yang dipasang simetris terhadap posisi sampel. 
Gerakan osilasi dari sampel magnetik akan 
menghasilkan tegangan induksi di kumparan deteksi 
tersebut. Tegangan induksi ini sebanding dengan 
besarnya magnetisasi dari sampel tersebut, kemudian 
pengukuran selengkapnya diperoleh dengan 
mengubah besarnya medan magnet luar yang 
dihasilkan oleh elektromagnet, sehingga akan peroleh 
kurva histerisis, magnetisasi sebagai fungsi medan 
magnet luar.  

VSM komersial menggunakan piezoelektrik 
sebagai vibrator dan mekanismenya sudah 
terkomputerisasi serta dapat mengukur magnetisasi 
sebagai fungsi medan magnet luar maupun fungsi 
suhu.  Dalam penelitian telah dibuat prototipe 
vibrating sample magnetometer (VSM) dengan 
bahan yang mudah diperoleh di pasaran, kemudian 
dirangkai secara mekanik dan elektronik untuk 
memperoleh sensitivitas dan ketelitian yang 
signifikan agar dapat mengamati magnetisasi dari 
material dengan volume yang kecil pada suhu ruang, 
seperti lapisan tipis (orde 10-11 m3, magnetisasi = 7,75 
× 10-3 emu). Prototipe  ini dibuat dengan sederhana 
tetapi memiliki prinsip yang sama dengan VSM 
komersial. Meskipun data-data diperoleh secara 
manual, namun dengan menggunakan program 
komputer (software) Microcal Origin 6.1. dapat 
dilakukan fitting  dan diperoleh hasil dengan 
ketelitian 98 %. 

Dengan segala kecanggihan VSM komersial ini 
membuat harga jualnya sangat tinggi, sehingga 
ketersediaannya khususnya di Indonesia sangat 
terbatas salah satunya di PSTBM-BATAN. Hal 
inilah yang mendasari pembuatan prototipe VSM 
pada penelitian ini dengan model yang sederhana 
namun dapat berfungsi untuk mengukur dan 
menganalisis sifat magnetik dari material dengan 
magnetisasi kecil, khususnya lapisan tipis. 

Protototipe VSM ini menggunakan loudspeaker 
sebagai vibrator yang akan berfungsi untuk 
menggetarkan sampel dengan frekuensi tertentu 
(untuk mereduksi noise), pada umumnya jauh dari 50 

Hz dan kelipatannya.  Sampel yang diletakkan di 
tengah medan magnet homogen akan menjadi dipol 
magnet dan memiliki garis gaya magnetik yang 
banyaknya sebanding dengan perubahan medan 
magnet luar. Pergetaran dipol magnet tersebut akan 
menimbulkan perubahan banyaknya garis gaya 
magnet (flux)  pada pick-up coil dan menghasilkan 
E.M.F induksi yang kemudian diubah menjadi 
tegangan output DC melalui sistem elektronik, yaitu 
lock-in amplifier, yang juga digunakan untuk 
mereduksi noise pada signal induksi tersebut. 
Frekuensi signal yang terdeteksi oleh lock-in 
amplifier sesuai dengan frekuensi dari referensi yang 
diberikan. 

Dalam penelitian ini, pembuatan prototipe VSM 
digunakan untuk mengukur dan menganalisis sifat 
magnetik dari material bulk dan lapisan tipis RE/TM 
(rare earth-transition metal). Dalam bentuk lapisan 
tipis material memiliki volume yang kecil sesuai 
dituliskan di atas, sehingga magnetisasi terukur tentu 
juga sangat kecil. Oleh karena itu diperlukan suatu 
VSM dengan ketelitian tinggi. Lapisan tipis TM/RE 
memiliki magnetisasi yang kecil, anisotropi magnetik 
yang sangat besar[6].  Anisotropi magnetik 
merupakan ketergantungan besarnya kerja magnetik 
dari suatu arah tertentu pada suatu lapisan tipis yang 
bersifat magnetik. Suatu sampel yang bersifat 
anisotropi berarti besarnya kerja ini tergantung dari 
arah, sehingga terdapat suatu arah dengan tenaga 
minimum yang disebut easy axis dan tenaga 
maksimum disebut hard axis. 

TM/RE merupakan perpaduan logam tanah 
jarang (RE = rare earth) dan logam peralihan (TM = 
transitions metal), sehingga membentuk sifat para-
magnetik dimana momen magnetiknya berinterksi 
secara antiferomagnetik. Magnetisasi terukur 
merupakan selisih momen magnetik dari dua 
komponen tersebut, sehingga membentuk sinyal kecil 
dalam orde mikrovolt, yang tidak mudah untuk di 
deteksi. Oleh karena itu diperlukan teknik khusus 
dengan menggunakan komponen utama berupa lock-
in amplifier pada frekuensi tertentu/spesifik. 
 
 
TATA KERJA 

Seperti ditunjukkan pada Gambar 1, perangkat 
elektronika Prototipe Vibrating Sample Magneto-
meter  (VSM) terdiri dari : 

 
− Function Generator (FG) merupakan perangkat 

elektronik yang menghasilkan gelombang 
berbentuk sinus, segitiga, dan segi empat. 
Function Generator digunakan sebagai sumber 
sinyal atau frekuensi untuk menggetarkan 
loudspeaker. Frekuensi getaran dari loudspeaker 
dapat diubah-ubah sesuai dengan output Function 
Generator. 
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− Lock-in Amplifier digunakan untuk mendeteksi 
dan mengukur sinyal AC yang sangat kecil (orde 
nV). Perangkat tersebut dapat memfilter noise 
yang terdapat dalam sinyal keluaran sesuai 
dengan sinyal referensi yang diberikan.  Selain 
itu, sinyal yang telah difilter dapat diperbesar dan 
dikonversi menjadi tegangan searah.  

− CRO berfungsi untuk melihat bentuk sinyal 
keluaran baik dari sinyal Function Generator  
maupun sinyal keluaran dari Lock-in Amplifier.  

− Power supply sebagai sumber tegangan amplifier. 
Tegangan yang diberikan ini adalah sebesar 10 
Volt, dengan arus sebesar 1,4 A.  

 
 

 
Gambar 1.  Skema mekanik dan elektronik VSM. 
 
 

− Sistem elektromagnet berfungsi untuk menghasilkan 
medan magnet yang besarnya dapat diubah-ubah. 
Sistem elektromagnet ini terdiri dari 3 komponen, 
yaitu: 
− Trafo menggunakan 1 kumparan yang besarnya 

tegangan mencapai 250 Volt AC. Tegangan trafo 
ini dapat diubah besarnya dengan memutar rotor 
nya.  

− Trafo step-down, digunakan untuk menurunkan 
tegangan dari trafo variac.  

− Rectifier berfungsi untuk menyearahkan arus 
yang keluar dari trafo step-down. Kapasitas arus 
yang dapat dihasilkan oleh komponen ini sebesar 
50 A.  Kapasitor sebagai penguat arus yang keluar 
dari rectifier. 

− Elektromagnet. Besarnya medan magnet dapat 
diubah dengan memberikan arus melalui trafo variac. 
Elektromagnet dapat menghasilkan medan magnet 
dalam range -0,3 T sampai +0,3 T.  

Pada Gambar 2 ditampilkan rangkaian 
selengkapnya (mekanik dan elektronik) hasil 
pembuatan prototype VSM. 

Untuk tujuan uji fungsi dan unjuk kerja VSM, 
dilakukan pula preparasi lapisan tipis yang memiliki 
sifat magnetisasi yang relatif kecil sebagai sampel 
yang akan diamati/dianalisa menggunakan prototype 
VSM tersebut, yaitu Co dan TbFe, serta Ni-bulk 
untuk uji pick up coil. Digunakan RF-sputtering 
sebagai teknik preparasi lapisan tipis, pada frekuensi 
13,56 MHz, dengan daya berkisar 200W dan 
tegangan self bias dalam orde 1,3 kV-DC. 
 
 

 

Gambar 2.  Rangkaian mekanik dan elektronik. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
       Untuk mengamati sinyal dari function generator, 
pick-up coil, dan lock-in amplifier dapat digunakan 
CRO. Adapun bentuk sinyal referensi  dan sinyal 
output pick-up coil ditunjukkan oleh Gambar 3. 
 

 

Gambar 3.  Bentuk sinyal referensi dan sinyal 
output pick-up coil. 

 
 

Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa sinyal 
keluaran tersebut merupakan sinyal AC yang disertai 
dengan ripple sebesar 0,1 mV yang merupakan noise 
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pada saat pengukuran. Setelah melalui lock-in 
amplifier maka sinyal output tersebut dikonversi 
menjadi tegangan DC. 

Penentuan frekuensi yang  digunakan dilakukan 
dengan mengukur hubungan antara frekuensi dengan 
tegangan keluaran dari pick-up coil. Variasi frekuensi 
tidak dilakukan pada frekuensi PLN yaitu 50 Hz dan 
kelipatannya dengan tujuan untuk menghindari noise  
yang besar[6]. Untuk keperluan optimasi, digunakan 
Ni bulk berukuran 5 mm × 9 mm sebagai sampel, dan 
besarnya medan magnet dibuat tetap pada 3,8 × 10-2 

T, kemudian frekuensi dari function generator 
divariasi sehingga diperoleh grafik seperti 
ditunjukkan oleh Gambar 4. 
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Gambar 4.  Grafik hubungan antara frekuensi 

getaran dengan tegangan output 
lock-in amplifier. 

 
 

Dari Gambar 4 tersebut dapat dilihat bahwa 
setiap kenaikan frekuensi yang diberikan tidak diikuti 
oleh kenaikan tegangan output, tetapi nilai tegangan 
output sangat besar pada rentang frekuensi  24 – 30 
Hz. Hal ini disebabkan material yang memiliki 
frekuensi diri (self frequency) tertentu, sehingga 

apabila sumber getaran bergetar dengan frekuensi 
yang sama dengan frekuensi diri yang dimiliki benda 
tersebut (match) maka akan terjadi resonansi. Jika ini 
terjadi maka amplitudo dari loudspeaker  dikhawatir-
kan akan terserap oleh bahan tersebut sehingga 
amplitudo getarannya akan semakin kecil. Sedangkan 
dalam penelitian ini dibutuhkan amplitudo getaran 
yang besarnya sekitar 1 mm untuk mendapatkan hasil 
yang optimal. 

Setelah mengetahui dan menentukan frekuensi 
yang tepat untuk menggetarkan sampel, maka 
pengukuran selanjutnya dilakukan dengan mem-
variasi jumlah pick-up coil yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara jumlah pick-up coil 
dengan magnetisasi sampel, sehingga dapat diperoleh 
sistem deteksi yang tepat. Pengukuran ini dilakukan 
dengan mengukur magnetisasi secara lengkap 
sehingga didapatkan kurva histerisis dari Ni bulk.  

Pada pengukuran pertama digunakan 1 pick-up 
coil dengan resistansi sebesar 18,9 Ω dan jumlah 
lilitan 256 sebagai kumparan deteksi, kemudian Ni 
bulk diposisikan sejajar dengan medan magnet dan 
digetarkan dengan frekuensi 26,78 Hz. Dengan 
mengubah besarnya medan magnet maka akan 
memperbesar magnetisasi Ni bulk, kemudian hasil 
berupa tegangan dapat diukur dengan lock-in 
amplifier. Hasil pengukuran magnetisasi dengan 1 
pick-up coil ini ditunjukkan oleh Gambar 5.  Dapat 
dilihat bahwa perubahan medan magnet B akan 
diikuti oleh perubahan tegangan induksi sampai 
medan -2,5 × 10-2 T dan medan 1,2 × 10-2 T, namun 
saat medan diperbesar hingga B  sebesar 4 × 10-2 T, 
tegangan induksi tidak mengalami kenaikan dan 
tercapai keadaan saturasi. Ni bulk telah mencapai 
saturasi pada medan 4 × 10-2 T dengan Ms sebesar 10 
mV.  
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Gambar 5.  Hasil  pengamatan  magnetisasi Ni-bulk menggunakan 1 buah 

pick-up coil. 
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Gambar 6.  Hasil pengamatan magnetisasi Ni-bulk menggunakan 2 

buah pick-up coil. 
 
 

Setelah didapatkan kurva histerisis dengan 1 
pick-up coil, selanjutnya dilakukan pengukuran 
dengan menggunakan 2 pick-up coil yang dihubung-
kan seri dengan coil lain yang memiliki resistansi 
15,3 Ω dan menghasilkan resistansi total sebesar 29,1 
Ω. Pada pengukuran ini Ni bulk digetarkan dengan 
frekuensi yang sama yaitu 26,79 Hz dan diposisikan 
simetris di antara pick-up coil. Adapun hasil 
pengukuran dengan menggunakan 2 pick-up coil 
ditunjukkan oleh Gambar 6. 

Berdasarkan Gambar 5 dan 6 dapat dilihat 
bahwa Ni bulk mencapai saturasi pada medan 8 x 102 

T dengan Ms sebesar 25,6 mV. Hasil ini lebih besar 
dibangdingkan dengan pengukuran menggunakan 1 
pick-up coil yaitu mencapai 2,5 kali pengukuran 
sebelumnya. Hal ini disebabkan karena dengan 2 
pick-up coil maka jumlah lilitannya akan semakin 
banyak sehingga sinyal yang diinduksikan akan 
semakin besar, serta garis gaya magnetik yang 
ditangkap oleh pick-up coil akan meningkat. Untuk 
bahan lapisan tipis Ni maka nila Hc adalah lebih 
besar dengan Ms yang lebih kecil[7]. 

Dapat diketahui besarnya medan koersivitas 
dari Ni bulk sebesar 5 × 10-3 T. Nilai ini lebih besar 
jika dibandingkan dengan pengukuran menggunakan 
1 pick-up coil, hal ini mungkin dipengaruhi oleh 
posisi Ni bulk pada medan magnet[7]. Untuk 
mengatur posisi sampel pada kondisi semula tidak 
mudah karena ruang diantara kutub magnet yang 
sempit sehingga pergeseran sedikit saja sulit untuk 
diketahui. Pada pengukuran ini magnetisasi Ni bulk 
masih dinyatakan dalam tegangan, sehingga untuk 
menyatakannya dalam magnetisasi perlu dilakukan 
kalibrasi. Dari kedua kurva histerisis tersebut juga 
dapat dilihat bahwa besarnya tegangan induksi 
simetris pada sumbu positif dan sumbu negatif, hal 
ini menunjukkan pick-up coil memiliki peforma yang 
baik dalam menangkap garis gaya magnetik. 

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan 2 pick-up coil  telah 
memberikan hasil yang optimal dalam mengukur 
besarnya magnetisasi sampel. 

Setelah mendapatkan susunan pick-up coil yang 
memberikan hasil paling optimal, kemudian prototipe 
VSM digunakan untuk mengukur besarnya 
magnetisasi dari lapisan tipis. Pada tahap awal 
pengukuran ini digunakan lapisan tipis Co sebagai 
sampel yang akan diukur besarnya magnetisasi/ 
momen magnetiknya. Hasil dari pengukuran ini akan 
dibandingkan dengan hasil pengukuran mengguna-
kan VSM komersial guna mendapatkan kalibrasi 
tegangan (V) menjadi magnetisasi (M). 

Perbedaan prototipe VSM dengan VSM 
komersial bertipe OXFORD VSM 1.2H terdapat 
pada penggetarnya, jumlah pick-up coil, dan 
frekuensi getaran yang digunakan. Perbandingan 
kedua VSM ini ditunjukkan oleh Tabel 1. 
 
 
Tabel 1.  Perbandingan antara Prototipe VSM 

dan VSM komersial. 

Spesifikasi Prototipe 
VSM 

VSM tipe 
OXFORD 
VSM 1.2H 

Penggetar Loudspeaker Piezoelektrik 
Frekuensi 
Getaran (24-30) Hz 55 Hz 

Jumlah pick-up 
coil 2 4 

Rentang medan 
magnet 

-0,3 T s/d 0,3 
T -1 T s/d 1 T 

Pengambilan 
data Manual Komputerisasi 
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Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah pick-
up coil  yang digunakan pada prototipe VSM adalah 
sebanyak 2 coil dan ini berbeda dengan jumlah coil 
pada VSM komersial.  Hal tersebut disebabkan untuk 
menghubungkan 4 buah coil sangat sulit bahkan akan 
terjadi saling meniadakan antara sinyal dari satu coil 
dengan coil lainnya. 

Untuk memperoleh jumlah dan susunan pick-up 
coil  yang tepat untuk prototipe VSM telah dilakukan 
proses trial and error dengan mengukur magnetisasi 
dari Ni bulk. Rentang medan magnet untuk prototipe 
VSM pun lebih kecil dibandingkan dengan VSM 
komersial, ini dikarenakan pembuatan prototipe 
VSM memanfaatkan perangkat yang telah tersedia. 
Namun dengan rentang tersebut, protototipe VSM 
mampu mengukur besarnya magnetisasi untuk 
bahan-bahan dengan saturasi pada medan magnet B 
yang kecil, seperti Ni bulk.  

Proses pengambilan data dengan prototipe VSM 
ini dilakukan secara manual. Meskipun demikian, 

data pengukuran tetap mempresentasikan hasil yang 
sesungguhnya karena diambil pada titik setelah 
sinyal stabil. Kecocokan data hasil pengukuran 
dengan fitting  pun diperoleh ketelitian sebesar 99,8 
%. Pada proses pengukuran magnetisasi, bidang 
lapisan tipis Co diposisikan sejajar dengan arah 
medan magnet, ini disebabkan sumbu mudah (easy 
axis) dari lapisan tipis Co adalah sejajar bidang (in 
plane). Tanpa pengaruh medan magnet luar maka 
magnetisasi lapisan tipis tersebut menempatkan 
dirinya sejajar dengan easy axis sehingga diperoleh 
hasil seperti pada Gambar 7. 

Berdasarkan hasil pengukuran ini dapat 
diketahui bahwa pada medan 8 × 10-2 T lapisan tipis 
Co belum mencapai saturasi dan besarnya 
magnetisasi pada medan tersebut adalah 4 mV. Hal 
ini dikarenakan saturasi dari lapisan tipis Co berada 
pada medan yang besar seperti ditunjukkan oleh 
Gambar 8  yang merupakan hasil pengukuran dengan 
VSM komersial tipe OXFORD VSM 1.2H. 
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Data: Data3_B
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Gambar 7.  Kurva histerisis lapisan tipis Co. 

 
 

 

Gambar 8.  Hasil pengamatan kurva histerisis lapisan tipis Co dengan menggu-
nakan VSM komersial buatan Oxford. 
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Dari Gambar 8 diketahui bahwa lapisan tipis Co 
baru akan mencapai saturasi pada medan 0,5 T. 
Untuk membuat lapisan tipis Co mencapai saturasi 
diperlukan elektromagnet dengan rentang medan 
magnet B yang lebih besar dari ±0,3 T, sehingga 
pengukuran dengan prototipe VSM belum bisa 
didapat besarnya Ms dari lapisan tipis tersebut. 
Meskipun demikian, hal penting dalam penelitian ini 
adalah faktor kalibrasi. Perbandingan hasil ini dapat 
digunakan untuk kalibrasi hasil prototipe VSM,  pada 
medan yang sama yaitu 8 × 10-2 T diperoleh mag-
netisasi sebesar 4 mV dengan pengukuran menggu-
nakan prototipe VSM, dan magnetisasi sebesar 0,01 
emu dengan pengukuran VSM komersial. Pada 
medan ini kedua hasil tersebut dibandingkan dan 
diperoleh sebagai berikut: 
 

emu01,0mV4 ≈  

 emu00025,0mV1 ≈  

    emu5,2V1 ≈  
 
Nilai kalibrasi tersebut hanya berlaku untuk 
pengukuran sampel pada koordinat yang sama 
dengan koordinat kalibrasi. Dari nilai kalibrasi 

tersebut maka hasil pengukuran dalam tegangan (V) 
dapat dikonversi menjadi magnetisasi (M). 

Pada penelitian ini telah dihasilkan suatu 
lapisan tipis TbFe yang merupakan perpaduan dari 
logam transisi besi (Fe) dan logam tanah jarang 
terbium (Tb) dengan menggunakan proses sputtering 
dengan perbandingan komposisi antara Fe dan Tb 
adalah 86 : 14[8,9].  Untuk menganalisis sifat mag-
netik dari lapisan tipis tersebut maka dilakukan 
pengukuran besarnya magnetisasi dengan 
menggunakan prototipe VSM. Pada proses 
pengukuran   lapisan TbFe  diletakkan  pada posisi 
sejajar arah medan magnet B, adapun hasil dari 
pengukuran ini ditunjukkan pada Gambar 9. 

Dari Gambar 9 dapat diketahui bahwa lapisan 
tipis FeTb dengan ukuran 6 mm × 18 mm memiliki 
sifat magnetik dengan Ms antara 17 × 10-4 emu. 
Remanensi Mr  dari lapisan tipis tersebut sebesar 
12,5 × 10-4 emu dan gaya koersifitas Hc sebesar 1,25 
× 10-2 T. Berdasarkan dari ukuran luas kurva 
histerisis tersebut dapat diidentifikasikan bahwa 
lapisan tipis TbFe yang telah dihasilkan pada 
penelitian ini memiliki easy axis pada posisi sejajar 
bidang, serta sifat anisotropi[10]. 

Rangkuman hasil pengukuran Ms ,Mr dan Hc 
disajikan pada Tabel 2. 
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Gamnar 9.  Hasil pengamatan magnetisasi pada lapisan tipis TbFe. 

 
 

Tabel 2.  Hasil kuantitatif sifat magnetisasai Ni bulk, lapisan tipis Co 
dan lapisan tipis TbFe. 

Material Ms (emu) Mr (emu) Hc (T) 
Ni bulk  
(3x10-2 gram) 6 × 10-2 33 × 10-3 5 × 10-3 
Lapisan tipis Co 
(4 mm x 4 mm x 1,173 µm) 286 × 10-5 25 × 10-5 5 × 10-3 
Lapisan tipis TM/RE (TbFe) 
(7 mm x 18 mm) 17 × 10-4 12,5 × 10-4 1,25 × 10-2 
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Terbukti bahwa prtotipe VSM yang telah 
dirangkai/dibuat dengan teknik yang khusus/spesifik 
dalam penelitian ini, berfungsi dengan baik untuk 
menganalisa sifat magnetisasi lapisan tipis yang 
memiliki volume yang jauh lebih kecil dibandingkan 
dengan  material bulk. 
 

KESIMPULAN  
Prototipe Vibrating Sample Magnetometer 

(VSM) dalam penelitian ini dirancang khusus untuk 
mengamati magnetisasi lapisan tipis, dibangun 
berdasarkan hukum Faraday tentang EMF induksi 
oleh adanya perubahan besarnya garis gaya 
magnet/fluks yang memotong kawat halus tembaga 
dengan diameter 0,1 mm yang dibentuk sebagai pick-
up coil dengan jumlah lilitan 256 dan 500. Perangkat 
ini dibangun dengan konstruksi mekanik dan 
elektronik. Frekuensi getaran pada vibrator 
dibangkitkan oleh function generator dan diperkuat 
dengan power amplifier. Sinyal AC yang 
diinduksikan oleh pick-up coil kemudian diproses 
dengan menggunakan lock-in amplifier  untuk di-
filter, diperbesar, dan disearahkan menjadi tegangan 
DC. Pada optimasi frekuensi getaran menggunakan 
Ni bulk sebagai sampel, untuk medan magnet 3,8 × 
10-2 T diperoleh tegangan output maksimum dari 
lock-in amplifier sebesar 5,3 mV pada frekuensi 
sebesar 27 Hz. Sebagai referensi digunakan VSM 
komersial buatan Oxford, sekaligus untuk tujuan 
kalibrasi. Dari hasil pengukuran magnetisasi 
diperoleh Ms = 2,86 x 10-3  emu untuk Co-thin film, 
dan 1,7 x 10-3 emu untuk  TbFe yang merupakan 
lapisan tipis RE/TM dengan kopling 
antiferromagnetik yang menghasilkan magnetisasi 
sangat kecil yang bisa terukur dengan menggunakan 
VSM yang dibuat pada penelitian ini.  
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TANYA JAWAB 

Suprapto 
− Bagaimana cara memfilter noise yang terjadi agar 

sinyal output sesuai dengan sinyal input serta 
mengubah sinyal output menyadi sinyal DC 
untuk mendeteksi sifat kemagnetan. 

Tri Mardji Atmono 
− Digunakan teknik lock-in amplifier untuk 

menekan noise (derau) dan memperbesar sinyal 
berdasarkan/menggunakan sinyal referensi 
(disini 27 MHz).  Output lock-in sudah dalam 
bentuk sinyal DC dalam orde mV. 

 
Achmad Suntoro 
− Apa contoh penggunaan praktis dalam kehidupan 

sehari-hari dari lapisan tipis magnetik ini. 
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Tri Mardji Atmono 
− Dalam hal ini adalah untuk memberikan 

konstribusi pada siklotron-DECY 13 dalam hal 
menentukan medan magnet yang diperlukan. 

− Dalam kehidupan sehari-hari banyak aplikasi 
bahan magnet untuk trafo, motor, dan lain-lain. 

 
Yunanto 
− Mengapa tidak dipakai penggetar piezoelektrik. 
− Hasil kalibrasi disbanding dengan VSM serpong 

apa sudah sesuai. 
 
 
 

Tri Mardji Atmono 
− Kami gunakan komponen local yang ada 

dipasaran berupa loudspeaker (tidak perlu 
piezoelektrik), mudah diperoleh, dan ternyata 
menghasilkan sinyal output yang bagus/terukur/ 
signifikan, dengan hasil yang memuaskan untuk 
pengamatan sifat magnetik dari lapisan tipis. 

− Untuk kalibrasi (volt  → emu) dilakukan 
menggunakan VSM  komersial buatan OXFORD-
USA.  Dengan menggunakan referensi VSM ini 
telah bisa disimpulkan bahwa VSM dalam 
penelitian ini sudah sesuai/propotional untuk 
mengamati sifat kemagnetan thin film. 

 
 


