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Kemagnetan 

 Prinsip kemagnetan mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam prinsip kerja suatu mesin listrik (sebutan untuk 
generator, transformator dan motor). Magnet mempunyai dua 
karakteristik. Pertama, magnet dapat menarik benda logam seperti 
baja dan besi. Kedua, jika magnet dimungkinkan untuk bergerak 
bebas, seperti pada kompas, maka magnet akan selalu menempat-
kan pada arah posisi utara-selatan, perhatikan gambar 2.1.  

 

 
Gambar 2.1. Kecenderungan posisi sebuah magnet 

 

Garis Fluks Magnet  

Kita mengetahui bahwa magnet menarik besi atau baja 
dengan suatu gaya yang takterlihat. Gaya pada magnet yang 
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takterlihat ini disebut  sebagai garis-garis gaya magnet (fluks). 
Garis-garis fluks ini menyusun suatu medan magnet yang tak-
terlihat. Tiap-tiap magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub 
utara dan kutub selatan. Garis fluks magnet ini arahnya mening-
galkan kutub utara dan menuju kutub selatan. Garis-garis fluks 
yang takterlihat ini, dapat dilihat melalui efek medan magnet. 
Perhatikan gambar 2.2, pada selembar kertas yang diletakkan 
magnet dibawahnya dan diberi kikiran besi berserak pada sisi 
atasnya, maka kikiran besi tersebut akan berkumpul dan 
menyusun medan magnet pada sepanjang garis-garis fluks itu.  

 

 
Gambar 2.2. Garis gaya magnet 

 

Gambar garis fluks terbentuk oleh serbuk besi, dan dapat 
diperoleh ilustrasinya. Garis yang patah menunjukkan adanya 
alur bentuk fluks magnetis. Garis fluks tersebut terdapat di luar 
dan di dalam magnet itu. Garis fluks magnet selalu membentuk 
loop tertutup, meninggalkan kutub utara dan memasuki kutub 
selatan. Kemudian kembali ke kutub utara melalui magnet itu, 
perhatikan gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3. Arah garis gaya magnet. 
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Tarik-Menarik antar Kutub Taksejenis 

Polaritas medan magnet mempengaruhi interaksi antara 
beberapa magnet terpisah. Sebagai contoh, ketika kutub-kutub 
berlawanan pada dua buah magnet didekatkan dalam jangkauan 
masing-masing, maka akan terjadi interaksi dan cenderung untuk 
tarik-menarik antar magnet tersebut, perhatikan gambar 2.4. 

 

 
Gambar 2.4. Tarik menarik antara kutub taksejenis 

 

Tolak-Menolak antar Kutub Sejenis 

Ketika dua magnet yang memiliki polaritas yang sama 
didekatkan dalam jangkauan masing-masing, akan menghasilkan 
suatu gaya yang cenderung untuk mendorong atau menolak 
magnet itu, perhatikan gambar 2.5. Oleh karena itu dapat 
dikatakan bahwa kutub taksejenis tarik menarik dan kutub sejenis 
tolak-menolak. Fenomena tarikan dan tolakan pada medan 
magnet menjadi dasar yang sangat penting  pada prinsip kerja 
motor listrik. 

 
Gambar 2.5. Tolak menolak antara kutub sejenis 
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Elektromagnetik  

Ketika arus mengalir melalui konduktor maka akan dihasil-
kan suatu medan magnet disekeliling konduktor. Medan magnet 
ini terdiri dari garis-garis fluks, seperti pada magnet alami. Magnet 
seperi ini dikenal dengan istilah elektromagnetik (magnet buatan). 
Ukuran dan kekuatan medan magnet akan meningkat dan ber-
kurang sebanding dengan meningkat atau berkurangnya aliran 
arus listrik pembentuknya, perhatikan ilustrasi gambar 2.6. 
Bahasan lebih dalam tentang ini dapat anda pelajri pada bab 3 
tentang generator. 

 

 

 
Gambar 2.6. 

 

 

 

Arus awal 

Arus dinaikkan 
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Aturan Tangan-Kiri pada Konduktor  

Terdapat hubungan antara arah aliran arus yang mengalir 
pada kawat penghantar dengan arah medan magnet yang ditim-
bulkannya. Aturan tangan kiri pada konduktor menunjukkan 
hubungan ini. Perhatikan gambar 2.7, arus konduktor diwakili 
oleh ibu jari,  -dalam hal ini adalah aliran elektronnya- (ingat, arah 
arus konvesional berlawanan dengan arah aliran elektron), 
sedangkan keempat jari lain akan menunjukkan  arah garis fluks 
magnet. 

 

 
Gambar 2.7. Aturan tangan kiri yang menunjukkan hubungan antara 

arah arus elektron dan arah fluks magnet 

 

Dalam ilustrasi di atas diketahui bahwa ketika arah arus 
elektron menjauh dari pengamat (yang ditandai dengan tanda 
positif) maka garis fluks akan berlawanan arah dengan arah jarum 
jam di sekitar konduktor itu. Ketika aliran elektron berlawanan 
yaitu aliran arah arus elektron menuju arah pengamat (yang 
ditandai oleh titik) maka garis fluks berlawanan arah dan searah 
dengan arah jarum jam.  
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Gambar 2.8. Diagram hubungan antara arah arus elektron dan arah fluks 

magnet 

 

Elektromagnet dapat dibuat dengan cara melilitkan konduk-
tor  ke dalam suatu lilitan dan menerapkannya pada tegangan. 
Garis fluks dibentuk oleh aliran arus melalui konduktor, dan 
dikombinasikan untuk menghasilkan medan magnet yang lebih 
kuat dan lebih besar. Pusat lilitan yang berupa logam dikenal 
sebagai inti. Untuk kasus ini pusat lilitan berupa udara, lihat 
gambar 2.9. 

.  

Gambar. 2.9. Magnet buatan dengan inti udara 

  

Penambahan Inti Besi 

Besi adalah konduktor yang lebih baik daripada udara. Inti 
udara dari elektromagnetik dapat diganti dengan potongan besi, 
gambar 2.10. Ketika potongan besi diletakkan pada bagian tengah 
lilitan maka akan terdapat lebih banyak garis fluks yang dapat 
mengalir dan medan magnet menjadi lebih kuat. 

Tanpa Inti 
(Indi Udara) 

Tegangan DC 
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Gambar 2.10. Magnet buatan dengan inti besai 

  

Jumlah Lilitan  

Kekuatan medan magnet pada elektromagnet dapat diting-
katkan dengan cara menambah banyaknya lilitan. Semakin 
banyak  lilitan maka semakin besar kuat medan magnetnya, lihat 
gambar 2.11. 

 
Gambar 2.11. Pengaruh jumlah lilitan terhadap kekuatan fluks 

 

Perubahan Polaritas  

Medan magnet suatu elektromagnet mempunyai karakteristik 
yang sama dengan magnet alami, terutama pada bagian kutub 
utara dan kutub selatan. Namun ketika arah arus yang mengalir 
sepanjang elektromagnet berubah, maka polaritas elektromagnet 
akan berubah pula. Polaritas  elektromagnet yang dihubungkan ke 

Inti Besi 

Tegangan DC 

10 lilitan 5 lilitan 
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arus AC akan mempunyai frekwensi yang sama seperti frekwensi 
pada arus AC. Ini dapat ditunjukkan pada ilustrasi pada gambar 
2.12.. Aliran arus 1 bernilai nol maka tidak ada medan magnet 
yang terdapat di sekitar elektromagnet. Saat aliran arus 2 mengalir 
dalam arah positif maka medan magnet akan berkumpul di sekitar 
elektromagnet. Elektromagnet tersusun atas polaritas dengan 
kutub selatan di bagian atas dan kutub utara pada bagian bawah. 
Pada Waktu aliran arus 3 berada pada puncak nilainya positif. 
Kekuatan medan elektromagnetisnya mempunyai nilai terbesar. 
Aliran arus 4 mulai berkurang sehingga medan magnet mulai 
turun, sampai pada aliran arus 5 maka medan magnet berada di 
nol. Arus mulai untuk meningkat dengan arah kebalikan. Aliran 
arus 6 meningkat dengan arah negatif. Polaritas medan elek-
tromagnet berubah. Kutub utara berada di atas  dan kutub selatan 
di bawah. Siklus tersebut berubah menjadi separuh negatif melalui 
7 dan 8, dan kembali ke nol saat aliran arus 9. Proses ini akan 
berulang 60 kali dalam satu detik sesuai dengan sumber daya AC 
yang berfrekuensi 60 Hz. 

 
Gambar 2.12. Perubahan polaritas elektromagnet 
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Tegangan Induksi 

Salah satu percobaan yang erat hubungannya dengan 
tegangan induksi adalah percobaan Faraday. Ini akan dibahas 
pada bab 3. 

 

Tarikan Elektromagnet 

Polaritas medan magnet di elektromagnet atas berlawanan 
dengan polaritas medan magnet di elektromagnet bawah. Pada 
tarikan kutub yang berlawanan, elektromagnet atas akan mengi-
kuti elektromagnet bawah saat itu dipindahkan. 

 

 
Gambar 2.13. Tarikan elektromagnet 

 

Posisi Akhir Posisi Awal 

Ammeter Ammeter 


