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Pengertian Magnet 

 

Kita dapat menggolongkan benda berdasarkan sifatnya. Beradsarkan 

kemampuan benda menarik benda lain dibedakan menjadi dua, yaitu benda 

magnet dan benda bukan magnet. Namun, tidak semua benda yang berda didekat 

magnet dapat ditarik. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetik. 

Benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda nonmagnetik. 

Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat 

dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Kata megnet berasal dari bahasa Yunani 

yaitu magnítis líthos yang berarti batu Magnesian. Magnesia yang bearti sebuah 

wilayah di Asia kecil (sebuah kawasan diAsia barat daya yang kini disamakan 

dengan Turki bagian Asia) adalah tempat pertama kali ditemukan magnet yang 

didalamya terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu di wilayah 

tersebut. 

 

1. PENGGOLONGAN BENDA BERDASARKAN SIFAT 

KEMAGNETANNYA 
Benda yang dapat ditarik magnet ada yang dapat ditark kuat dan ada yang 

ditarik secara lemah. Sehingga, benda dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 

ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik adalah benda-

benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, misalnya besi, baja, nikel, dan kobalt. 

Paramagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet, 

misalnya platina, tembaga dan aluminium. Diamagnetik adalah benda-benda yang 

tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya seng, bismut, emas, dan timah. 

Setiap magnet mempunyai sifat (ciri) sebagai berikut : 

(1) dapat menarik benda logam tertentu 

(2) gaya tarik terbesar berada di kutubnya 

(3) selalu menunjukkan arah utara dan selatan bila digantung bebas 

(4) memiliki dua kutub 

(5) tarik menarik bila tak sejenis 

(6) tolak menolak bila sejenis 

 

2. CARA MEMBUAT MAGNET 

 

Benda-benda magnetik yang bukan magnet dapat dijadikan magnet. 

Karena pada dasarnya magnet ada dua macam, yaitu magnet alam (magnet yang 

bahannya ditemukan dari hasil tambang) dan magnet buatan (Sifat kemagnetan 

benda yang dibuat orang). Magnet buatan dibedakan menjadi dua, yaitu magnet 

tetap dan magnet sementara. Benda itu ada yang mudah dan ada yang sulit 

dijadikan magnet.  

Magnet buatan dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk 

batang disebut magnet batang. Magnet yang berbentuk tapal kuda disebut magnet 

tapal kuda atau magnet ladam. Magnet yang ujung-ujungnya runcing disebut 

magnet jarum. Magnet yang berbentuk silinder disebut magnet silinder. Magnet 

berbentuk U disebut magnet U. Prinsip membuat magnet adalah mengubah 

susunan magnet elementer yang tidak beraturan menjadi searah dan teratur. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnesian&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnesia&action=edit&redlink=1


  
Setelah bahan-bahan magnet dibentuk, cara membuat magnet yaitu 

menggosok dengan magnet yang kuat, menggunakan arus listrik, menginduksi 

dengan magnet. 

 

a. Membuat Magnet dengan Cara Menggosok 

 
 Saat membuat magnet dengan cara menggosok maka hal yang perlu 

diperhatikan adalah penggosokan harus searah (teratur) tidak boleh bolak-

balik. Setiap selesai satu gosokan magnet pada batang besi atau baja, magnet 

harus diangkat sedikit jauh dari batang. Pada ujung berakhirnya gosokan terjadi 

kutub magnet yang berlawanan dengan kutub magnet yang digosokkan. 

Denagn cara itu, dapat diperoleh magnet tetap. 

 

b. Membuat Magnet dengan Arus Listrik 

  
Besi  dan  baja  dapat  dijadikan  magnet  dengan  cara  induksi magnet. 

Besi  dan baja  diletakkan  di  dekat  magnet  tetap.  Magnet elementer yang 

terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh atau terinduksi  magnet  tetap  yang 

menyebabkan letaknya   teratur  dan mengarah ke satu arah. Besi atau  baja akan 

menjadi magnet sehingga dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya. 

Ujung  besi  yang  berdekatan  dengan  kutub  magnet  batang, akan 

terbentuk kutub yang selalu berlawanan dengan kutub magnet penginduksi. 

Apabila kutub utara magnet batang berdekatan dengan ujung A besi, maka ujung 



A besi menjadi kutub selatan dan ujung B besi  menjadi kutub utara atau 

sebaliknya. 

 

c. Membuat Magnet dengan Cara Induksi 

 
Membuat magnet dengan arus listrik dapat dilakukan dengan melilitkan 

kawat beremail (kawat transformator) pada bahan magnet. Ujung-ujung kawat 

tersebut kemudian dihubungkan dengan arus listrik. Jika arus listrik pada kawat 

kuat, dalam waktu beberapa saat bahan telah menjadi magnet. Kemagnetan yang 

ditimbulkan oleh arus listrik disebut electromagnet. 

Keuntungan electromagnet, antara lain sebagai berikut: 

a) Kemagnetan dapat diperkuat dengan cara memperbanyak jumlah lilitan. 

Semakin banyak lilitan, semakin kuat kemagnetannya, 

b) Kekuatan magnetnya dapat diubah-ubah dengan mengubah kuat arusnya. 

Semakin besar kuat arus, semakin besar kemagnetannya, 

c) Sifat kemagnetannya hanya sementara, yaitu ketika arus mengalir. Jika 

arus diputus, sifat kemagnetannya hilang, 

d) Kedua kutub dapat ditukar, yaitu dengan mengubah arah arusnya, 

e) Cara penyimpananya sangat mudah, tidak seperti halnya menyimpan 

magnet tetap. 

 

3. TEORI KEMAGNETAN BUMI 

 

Jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan disebabkan tertarik 

oleh kutub selatan dan kutub utara bumi. Kutub utara kompas tertarik oleh kutub 

selatan magnet bumi yang berada disekitar kutub utara bumi. Sedangkan kutub 

selatan jarum kompas tertarik oleh kutub utara magnet Bumi yang terdapat di 

sekitar kutub selatan Bumi.  

Kutub utara dan kutub selatan magnet bumi tidak berimpit dengan kutub 

utara dan kutub selatan bumi. Hal ini menyebabkan kutub utara dan kutub selatan 

magnetjarum kompas tidak menunjukkan arah utara dan selatan geografis, 

sehingga membentuk sudut deklinasi (D). Sudut Deklinasi adalah sudut yang 



dibentuk oleh kutub-kutub jarum kompas terhadap arah utara dan selatan 

geografis. 

 
 

Didaerah yang tepat diatas garis khatulistiwa, posisi jarum kompas dalam 

keadaan seimbang. Namun, jika kutub kompas dibawa ke kutub Bumi, posisi 

jarum kompas akan condong ke atas atau kebawah. Ketika dibawa mendekati 

kutub utara bumi, kutub utara jarum kompas condong kebawa karena tertarik oleh 

kutub selatan magnet Bumi. Sedangkan ketika dibawa mendekati kutub selatan 

Bumi, kutub selatan jarum kompas condong kebawah karena tertarik oleh kutub 

utara magnet Bumi. Kemiringan sudut kompas tersebut membentuk sudut 

inklanasi. Sudut Inklanasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas 

terhadap permukaan Bumi. 

 

 
 

4. MEDAN MAGNETIK DI SEKITAR KAWAT BERARUS LISTRIK 

Medan  magnet  di  sekitar  kawat  berarus  listrik  ditemukan secara tidak 

sengaja oleh  Hans Christian Oersted (1770-1851), ketika akan memberikan 

kuliah bagi mahasiswa. Oersted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik 

magnet jarum kompas akan bergerak (menyimpang). Penyimpangan magnet 

jarum kompas akan makin  besar  jika  kuat  arus  listrik  yang  mengalir  melalui 



kawat diperbesar. Arah penyimpangan jarum kompas bergantung arah arus listrik 

yang mengalir dalam kawat. Gejala itu terjadi jika kawat dialiri arus listrik. Jika 

kawat tidak dialiri arus listrik, medan magnet tidak terjadi sehingga magnet jarum 

kompas tidak bereaksi. Perubahan   arah   arus   listrik   ternyata   juga  

memengaruhi perubahan  arah penyimpangan  jarum  kompas.  Perubahan  jarum 

kompas menunjukkan perubahan arah medan magnet. 

Bagaimanakah  menentukan  arah  medan  magnet  di  sekitar penghantar berarus 

listrik? 

Jika arah arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas dari kutub 

selatan menuju kutub utara, kutub utara jarum kompas menyimpang berlawanan 

dengan arah putaran jarum jam. Jika arah arus listrik mengalir sejajar dengan 

jarum kompas dari kutub utara menuju kutub selatan, kutub utara jarum kompas 

menyimpang searah dengan arah putaran jarum jam. 

 

1.   Pola Medan Magnet di Sekitar Arus Listrik 

Gejala  penyimpangan  magnet  jarum  di  sekitar  arus  listrik 

membuktikan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Arah medan 

magnet yang ditimbulkan arus listrik dapat diterangkan melalui aturan atau kaidah 

berikut. Anggaplah suatu penghantar berarus listrik digenggam tangan kanan. 

Perhatikan Gambar 

 

Jika arus listrik searah ibu jari, arah medan magnet yang timbul searah 

keempat jari yang menggenggam. Kaidah yang demikian disebut kaidah tangan 

kanan menggenggam. Jika arah ibu jari menunjukkan rah arus listrik (l) maka arah 

keempat jari yang lin menunjukkan arahmedan magnerik (B). Kaidah tangan 

kanan ini juga dapatdigunakan untuk menentukan arah medan magnrtik pada 

penghantar berbentuk lingkaran yang dialiri listrik. 

 



 

2.   Solenoida 

Pada  uraian  sebelumnya  kamu  sudah  mempelajari  medan magnet yang 

timbul pada penghantar lurus. Bagaimana jika penghantarnya  melingkar dengan 

jumlah  banyak?  Sebuah  penghantar melingkar jika dialiri arus listrik akan 

menghasilkan medan listrik seperti Gambar 11.19. Penghantar  melingkar  yang 

berbentuk  kumparan  panjang disebut solenoida. Medan magnet yang 

ditimbulkan oleh solenoida akan lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh 

sebuah penghantar melingkar,  apalagi  oleh  sebuah  penghantar  lurus.  Tahukah 

kamu mengapa demikian? 

Jika  solenoida  dialiri  arus  listrik  maka  akan  menghasilkan medan 

magnet. Medan magnet yang dihasilkan solenoida berarus listrik bergantung pada 

kuat arus listrik dan banyaknya kumparan. Garis-garis gaya magnet pada 

solenoida merupakan gabungan dari garis-garis gaya magnet dari kawat 

melingkar. Gabungan itu akan menghasilkan  medan  magnet  yang  sama  dengan 

 medan magnet sebuah   magnet   batang   yang   panjang.   Kumparan   seolah-

olah mempunyai  dua  kutub,  yaitu  ujung  yang  satu  merupakan  kutub utara 

 dan ujung  kumparan  yang  lain  merupakan  kutub  selatan. 

 

 

 

5. ELEKTROMAGNET 

 

Elektromagnet adalah magnet yang terjadi karena aliran listrik pada 

kumparan berinti besi. Elektomagnet ini memiliki beberapa kelebihan disbanding 

magnet permanen. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain : Sifat kemagnetannya 

dapat diperbesar dengan cara memperbanyak jumlah lilitan atau memperbesar 

arus listrik, sifat kemagnetannya dapat dihilangkan dengan cara memutus arus 



listrik dan dapat ditimbulkannya kembali dengan cara menyambung arus listrik, 

serta kutub-kutub magnetnya dapat ditukar dengan cara mengubah arah arus 

listrik. 

Peralatan sehari-hari yang berprinsip pada electromagnet antara lain:Bel 

 listrik 

Bel listrik terdiri atas dua elektromagnet dengan setiap solenoida  dililitkan 

 pada  arah  yang  berlawanan. 

  

Apabila sakelar ditekan, arus listrik akan mengalir melalui solenoida. 

Teras besi akan menjadi magnet dan menarik  kepingan besi lentur dan pengetuk 

akan memukul bel (lonceng) menghasilkan bunyi. Tarikan kepingan besi lentur 

oleh elektromagnet akan me- misahkan titik sentuh dan sekrup pengatur yang 

berfungsi sebagai interuptor.  Arus  listrik  akan  putus  dan  teras  besi  hilang 

kemagnetannya. Kepingan besi lentur akan kembali ke kedudukan semula. Teras 

besi akan menjadi magnet dan menarik  kepingan besi lentur dan  pengetuk  akan 

memukul  bel  (lonceng)  menghasilkan  bunyi kembali. Proses ini berulang-ulang 

sangat cepat dan bunyi lonceng terus terdengar. 

b.   Relai 

Relai berfungsi sebagai sakelar untuk menghubungkan atau memutuskan 

arus listrik  yang  besar  pada  rangkaian  lain  dengan menggunakan arus listrik 

yang kecil. Ketika sakelar  S ditutup arus listrik  kecil  mengalir  pada 

kumparan.Teras  besi  akan  menjadi magnet  (elektromagnet)  dan  menarik 

kepingan  besi lentur.  Titik sentuh  C  akan  tertutup,  menyebabkan  rangkaian 

lain  yang  mem- bawa arus besar akan tersambung. Apabila sakelar S dibuka, 

teras besi hilang kemagnetannya, keping besi lentur kembali ke kedudukan 

semula. Titik sentuh C terbuka dan rangkaian listrik lain terputus. 

c.    Telepon 

Telepon   terdiri   dari   dua   bagian   yaitu   bagian   pengirim (mikrofon) 

dan  bagian  penerima  (telepon).  Prinsip  kerja  bagian mikrofon  adalah 

mengubah  gelombang  suara  menjadi  getaran- getaran  listrik.  Pada  bagian 



pengirim  ketika  seseorang  berbicara akan  menggetarkan  diafragma aluminium. 

Serbuk-serbuk  karbon yang  terdapat  pada  mikrofon  akan  tertekan  dan 

menyebabkan hambatan  serbuk  karbon  mengecil.  Getaran  yang  berupa  sinyal 

listrik akan mengalir melalui rangkaian listrik. 

Prinsip kerja bagian telepon adalah mengubah sinyal listrik menjadi 

gelombang bunyi. Sinyal listrik yang dihasilkan mikrofon diterima oleh pesawat 

telepon. Apabila sinyal  listrik berubah-ubah mengalir  pada  kumparan,  teras besi 

akan  menjadi  elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah. Diafragma  besi 

lentur  di  hadapan  elektromagnet  akan  ditarik  dengan gaya yang berubah-ubah. 

Hal ini menyebabkan diafragma bergetar. Getaran  diafragma  memengaruhi udara 

di  hadapannya,  sehingga udara akan dimampatkan dan direnggangkan. Tekanan 

bunyi yang dihasilkan sesuai dengan tekanan bunyi yang dikirim melalui mi- 

krofon. 

d.   Katrol  Listrik 

Elektromagnet  yang  besar  digunakan  untuk  mengangkat sampah logam 

yang tidak terpakai. Apabila arus dihidupkan katrol listrik akan menarik  sampah 

besi dan memindahkan ke tempat yang dikehendaki. Apabila arus listrik 

dimatikan, sampah besi akan jatuh. Dengan cara ini sampah yang berupa tembaga, 

aluminium, dan seng dapat dipisahkan dengan besi. 

 

 
 

Kebaikan katrol listrik adalah: 

a.    mampu mengangkat sampah besi dalam jumlah besar 

b.   dapat  mengangkat/memindahkan  bongkahan  besi  yang  tanpa rantai 

c .   membantu memisahkan antara logam feromagnetik dan bukan feromagnetik. 

 

6. GAYA LORENTZ 

Interaksi  medan  magnet  dari  kawat  berarus  dengan  medan magnet tetap 

akan menghasilkan gaya magnet. Pada peristiwa ini terdapat hubungan antara arus 

listrik, medan magnet tetap, dan gaya magnet.  Hubungan  besaran-besaran  itu 

ditemukan  oleh  fisikawan Belanda, Hendrik Anton Lorentz (1853-1928). Dalam 

penyelidikannya  Lorentz  menyimpulkan  bahwa  besar  gaya  yang ditimbulkan 



berbanding  lurus  dengan  kuat  arus,  kuat  medan  magnet,  panjang kawat dan 

sudut yang dibentuk arah arus listrik dengan arah medan magnet.  Untuk 

menghargai  jasa  penemuan  H.A.  Lorentz,  gaya tersebut disebut gaya Lorentz. 

Apabila arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, besar gaya 

Lorentz dirumuskan. 

Dengan: F = B . I . l  

F = gaya Lorentz satuan newton (N) 

B = kuat medan magnet satuan tesla (T). 

l = panjang kawat satuan meter (m) 

I = kuat arus listrik satuan ampere (A) 

Berdasarkan rumus di atas tampak bahwa apabila arah arus listrik tegak 

lurus dengan arah medan magnet, besar gaya Lorentz bergantung pada panjang 

kawat, kuat arus listrik, dan kuat medan magnet. Gaya Lorentz yang ditimbulkan 

makin besar, jika panjang kawat, kuat arus listrik, dan kuat medan magnet makin 

besar.  

Arah gaya Lorentz bergantung pada arah arus listrik dan arah medan 

 magnet. Untuk  menentukan  arah  gaya  Lorentz  digunakan kaidah  atau  aturan 

 tangan kanan.  Caranya  rentangkan  ketiga  jari yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan 

jari tengah sedemikian hingga membentuk sudut 90 derajat  (saling tegak lurus). 

Jika ibu jari menunjukan arah arus listrik (I) dan jari telunjuk menunjukkan arah 

medan magnet (B) maka arah gaya Lorentz searah jari tengah (F). Dalam bentuk 

tiga dimensi, arah yang tegak lurus mendekati pembaca diberi simbol. Adapun 

arah yang tegak lurus menjauhi pambaca diberi simbol. 

 

 
 

Gaya Lorentz yang ditimbulkan kawat berarus listrik dalam medan magnet 

dapat dimanfaatkan untuk membuat alat yang dapat mengubah energi listrik 

menjadi energi gerak. Alat yang menerapkan gaya Lorentz adalah motor listrik 

dan alat-alat ukur listrik. Motor listrik banyak dijumpai pada tape recorder, pompa 

air listrik, dan komputer.  Adapun,  contoh  alat  ukur  listrik  yaitu  Amperemeter, 

Voltmeter, dan Ohmmeter. 



 

 

 


