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ABSTRAK 

Fajar, Dhamar Putra. 2016. Fabrikasi dan Karakterisasi Tinta Magnetik Berbahan 

Dasar Pasir Besi. Skripsi, Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam. Pembimbing Utama Dr. Agus Yulianto, M.Si dan 

Pembimbing Pendamping Dr. Mahardika Prasetya Aji, M.Si. 

Kata Kunci : Tinta Magnetik, Magnetit, Pasir Besi 

 Produk pengolahan pasir besi salah satunya adalah magnetit. Magnetit 

banyak digunakan sebagai bahan utama pembuatan magnet, toner dan pigmen. 

Potensi magnetit sebagai pigmen sangat besar penggunaanya, yaitu pada cat dan 

tinta. Saat ini, bahan dan proses pembuatan tinta sangat kompleks dengan 

didukung peralatan modern. Fokus utama penelitian ini adalah pada pembuatan 

tinta bersifat magnetik berbahan dasar pasir besi dengan bahan dan metode 

pencampuran sederhana. Pasir besi difilter menggunakan magnet keras untuk 

menghilangkan pengotor dan senyawa nonmagnetik, sehigga didapatkan magnetit 

dengan kemurnian 99%. Pigmen hasil penggilingan secara mekanik dicampurkan 

dengan larutan emulsi binder. Larutan suspensi yang terbentuk dicampurkan zat 

aditif yaitu alkohol, resin dan ethylene glycol. Sampel dengan penambahan massa 

gum arab 3 g mempunyai respon medan magnet luar yang besar, yaitu 5
0

 

penyimpangan saat ditarik magnet dengan perhitungan viskositas menunjukkan 

nilai 0,27 g/cm.s yang mendekati viskositas tinta secara umum. Intensitas 

trasmitansi dan kuat luntur yang terukur menuju nilai 0 lux. Hal ini disebabkan 

karena semakin bertambah pengikat dalam sampel meningkatkan kemampuan 

rekat dan banyaknya partikel pigmen sampel pada substrat. Didukung dengan foto 

mikroskopi menggunakan CCD mikroskop yang menunjukkan tingkat sebaran 

partikel pigmen yang lebih rapat dan merata. 

 



 
 

x 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................  ii 

PERNYATAAN ..............................................................................................  iii 

PENGESAHAN ..............................................................................................  iv 

MOTTO ..........................................................................................................  v 

PRAKATA ......................................................................................................  vi 

ABSTRAK ......................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  x 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................  xvi 

BAB 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang .....................................................................................   1 

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................  3 

1.3 Batasan Masalah   ................................................................................  4 

1.4 Tujuan Penelitian  ................................................................................  4 

1.5 Manfaat Penelitian ...............................................................................   5 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi ..............................................................  5 



 
 

xi 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mineral-mineral Besi Oksida ...............................................................  7 

2.2 Sifat Kemagnetan Bahan  .....................................................................  9 

2.3 Fluida Magnetik ...................................................................................  13 

2.4 Gum Arab  ............................................................................................  14 

2.5 Tinta  ....................................................................................................  15 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Pelaksanaan Penelitian .........................................................................  17 

3.2 Alat dan Bahan .....................................................................................  17 

3.3 Langkah Kerja  .....................................................................................  18 

3.4 Teknik Pengambilan Data ....................................................................  23 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Ekstraksi Pasir Besi ..............................................................................  28 

4.2 Larutan Tinta Magnetik  .......................................................................  28 

4.3 Karakterisasi Respon Sampel Terhadap Medan Magnet Luar .............  30 

4.4 Karakterisasi Viskositas Sampel ..........................................................  33 

4.5 Karakterisasi intensitas Transmitansi ...................................................  36 

4.6 Karakterisasi Kuat Luntur ....................................................................  39 

4.7 Karakterisasi Permukaan ......................................................................  41 

 

 



 
 

xii 

 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Simpulan ...............................................................................................  45 

5.2 Saran .....................................................................................................  46 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................  47 

LAMPIRAN ... ................................................................................................   50 

 

  



 
 

xiii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1 Jenis besi oksida-hidroksida, besi hidroksida dan besi oksida ......  9 

Tabel 3.1 Jenis, bahan dan komposisi tinta magnetik ...................................  21 

Tabel 4.1 Pertambahan massa substrat ..........................................................  30 

Tabel 4.2 Hasil pengukuran sudut simpangan ...............................................  32 

Tabel 4.3 Jenis-jenis tinta, viskositas dan kegunaannya ................................  44 

 

  



 
 

xiv 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Besi Oksida pada Sistem Global ................................................  7 

Gambar 2.2 Multidisiplin dari peelitian besi oksida ......................................  8 

Gambar 2.3 Momen magnetik .......................................................................  10 

Gambar 2.4 Susunan dipol magnet ................................................................  12 

Gambar 2.5 Komponen ferrofluid .................................................................  13 

Gambar 2.6 Kurva histeresis ferrofluid .........................................................  14 

Gambar 2.7 Jenis bahan yang dignakan pada komposisi tinta ......................  16 

Gambar 3.1 Metode pemisahan magnetik pasir besi secara manual .............  19 

Gambar 3.2 Pembuatan sampel .....................................................................  21 

Gambar 3.3 Skema penelitian ........................................................................  22 

Gambar 3.4 Karakterisasi sampel terhadap medan magnet luar ....................  23 

Gambar 3.5 Viskometer Ostwald ..................................................................  24 

Gambar 3.6 Skema karakterisasi intensitas tansmitansi sampel  ...................  26 

Gambar 4.1 Larutan Sampel ..........................................................................  29 

Gambar 4.2 Karakterisasi respon sampel terhadap medan 

 magnet luar ...............................................................................  31 

Gambar 4.3 Grafik hubungan antara penambahan massa gum arab 

 dengan viskositas ......................................................................  33 

Gambar 4.4 Grafik hubungan penambahan massa gum arab 

 dengan intensitas trasmitansi ....................................................  37 

Gambar 4.5 Grafik hubungan jumlah pencelupan terhadap intensitas 

 Transmitansi sesuai penambahan massa gum arab ..................  39 

 



 
 

xv 

 

Gambar 4.6 Foto permukaan sampel dengan CCD mikroskop perbesaran 

 400x ..........................................................................................  42 

Gambar 4.7 Sampel dilapiskan pada substrat ................................................  44 

 

  



 
 

xvi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Sampel tinta magnetik pada substrat ..........................................  50 

Lampiran 2 Sampel yang dtuliskan pada kertas ............................................  51 

Lampiran 3 Grafik hubungan jumlah pencelupan dengan intensitas 

 Transmitansi .............................................................................  52 

Lampiran 4 Perhitungan viskositas ................................................................  53 



 
 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Oksida besi dapat ditemukan secara mudah pada banyak bahan seperti mill 

scale dan bahan alam pasir besi (Ridwan dkk, 2003 dan Yulianto dkk, 2002). 

Perkembangan produk yang dihasilkan dalam pengolahan pasir besi terutama 

mineral magnetit (Fe3O4) sangat besar. Mineral oksida besi jenis ini sangat banyak 

dikembangkan dan telah dimanfaatkan secara luas dalam kepentingan riset dan 

bahan produksi industri seperti magnetit, maghemit dan hematit (Aji dkk, 2007), 

Magnet Ferit berupa MnZn Ferit dan Mn Ferit (Yulianto dkk, 2006 dan Putra, 

2011) dan produk pigmen berbasis besi oksida (Rahman dkk, 2011). 

Pigmen merupakan bahan pewarna yang banyak diaplikasikan pada tinta, 

cat, keramik, dan kaca. Pada tinta dan cat ukuran butir pigmen mempengaruhi 

daya kilap, pengendapan dan kemampuan membasahi pada resin (Laden, 1997). 

Pigmen oksida besi memiliki keunggulan yaitu sifat tidak beracun, kestabilan 

kimia dan banyak variasi warna yang dihasilkan (Jolly dkk, 1980). Variasi warna 

yang dihasilkan mulai dari kuning, jingga, merah, coklat sampai hitam. Magnetite 

(Fe3O4) berwarna hitam, hematite (α-Fe2O3) memiliki warna merah dan goethite 

(α-FeOOH) yang berwarna kuning merupakan oksida besi yang memiliki warna 

khas dan dapat digunakan sebagai zat pewarna atau pigmen (Kusumawati, 2013). 

Pigmen berbasis besi oksida semakin berkembang dengan berbagai macam 

aplikasi salah satunya adalah fluida magnetik yang sering dikenal sebagai 
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magnetic-nano fluids, magnetic fluid, liquid magnet, dan dispersed magnetic 

nano-particles (Rosensweig, 1985). Fluida magnetik diaplikasikan tergantung 

pada jenis pembawa pigmen (solvent) misalnya minyak sintetik bertekanan rendah 

dapat diaplikasikan pada sistem audio (Loudspeaker) dan sistem pengaman. 

Penggunaan pembawa seperti air dan minyak tak jenuh digunakan pada 

biomedikal, densimetric separation, domain detection (Raj dan Boulton, 1987). 

Fluida magnetik merupakan golongan khusus dari nanomaterial cerdas, 

faktanya dapat dimagnetisasi dan dapat di kontrol. Jenis-jenis koloid dari 

nanofluids adalah nanopartikel magnetik, meliputi Fe3O4, γ-Fe2O3, CoFe2O4, Co, 

Fe atau Fe-C yang stabil terdipsersi didalam pembawa zat cair (Charles, 1995). 

Fluida magnetik merupakan suspensi berbentuk koloid yang bersifat stabil dari 

partikel sub-domain magnetik. Partikel magnetik berukuran berkisar 10 nm 

terlapisi oleh pembawa terdispersi yang mencegah partikel magnetik menggumpal 

setelah medan magnet yang kuat diberikan (Raj, 1987). 

Penggunaan pigmen besi oksida pada umumnya adalah tinta serbuk 

(TONER). Magnetit dapat diaplikasikan dalam bentuk pigmen, material bangunan 

dan toner mesin foto kopi maupun laser printer (Irvan dan Bijaksana, 2006). Hasil 

uji XRF toner memiliki kandungan mineral magnetik berupa magnetite (Fe3O4) 

sebanyak 95,01%. Mineral magnetik ini merupakan mineral dominan dalam toner 

dengan komposisi > 90% (Lestyowati, 2013). Sifat kemagnetannya yang tinggi  

mendukung jenis pigmen magnetik yang dapat digunakan sebagai tinta magnetik. 

Tinta secara umum digunakan untuk menulis atau menggambar pada 

aplikasi alat seperti ballpoin, kuas atau bulu ayam atau untuk cap stempel, desain, 
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gambar atau pewarna permukaan. Penggunaan tinta mencakup menulis, mengetik, 

cap, pencetakan, dan tinta kering. Tinta yang tipis, dalam bentuk pasta digunakan 

pada mesin cetak dan proses cetak yang menggunakan air (Laden, 1997).  

Bahan dan metode pembuatan tinta sangat kompleks, hal ini didukung 

dengan alat-alat fabrikasi yang modern (Fink, 1976). Tinta modern memiliki 

banyak fungsi cetak karena mempunyai sifat ketahanan yang tinggi dengan 

didukung penggunaan binder yang sesuai. Binder polimer berbasis gum pada 

industri tinta, cat dan kermik banyak dikembangkan sebagai pengikat karena 

bahan yang lebih murah (Shanefield, 1995). 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melakukan pembuatan tinta 

magnetik dengan bahan pengikat (binder) berupa gum arab (Gum Acacia) dan 

tambahan bahan aditif. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan tinta bersifat 

magnetik dengan metode sederhana dan biaya yang relatif murah. Merujuk 

penelitian (Wang dkk, 2007 dan Meng dkk, 2005) penggunaan pigmen magnetik 

harapannya dapat dikaji aplikasinya sebagai tinta uji keaslian uang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, terdapat  

beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Bagaimanakah cara pembuatan tinta magnetik dengan pigmen magnetit hasil 

ekstraksi pasir besi? 

2. Bagaimanakah respon tinta magnetik terhadap medan magnet luar? 

3. Bagaimanakah karakterisasi sifat fisis tinta magnetik? 
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1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah agar ruang 

lingkup masalah yang akan diteliti tidak meluas. Pembatasan masalah pada 

penelitian ini antara lain: 

1. Bahan pigmen yang digunakan merupakan hasil pengolahan pasir besi yang 

telah diekstraksi dari Laboratorium Kemagnetan Bahan Jurusan Fisika 

Universitas Negeri Semarang. 

2. Bahan binder merupakan gum arab teknis yang digunakan sebagai bahan 

pembuat tinta konvensional.  

3. Karakterisasi sampel yang akan dilakukan meliputi pengujian respon medan 

magnet luar terhadap sampel dengan magnet keras 3000 gauss, pengujian 

kekentalan tinta menggunakan viscometer Oswald, pengujian intensitas dan 

kelunturan tinta menggunakan lux meter, dan karakterisasi struktur permukaan 

sampel pada substrat menggunakan CCD mikroskop perbesaran 400x. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Mengetahui cara pembuatan tinta magnetik berbahan dasar pigmen magnetit 

hasil ekstraksi pasir besi. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan massa binder terhadap sifat fisis tinta 

magnetik. 

3. Mengetahui respon medan magnet luar terhadap tinta magnetik yang 

diaplikasikan pada substrat. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan yang telah disebutkan di atas 

dapat diperoleh manfaat dalam penelitian ini, antara lain:  

1. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang fabrikasi dan 

karakterisasi tinta magnetik berbahan dasar pasir besi, diharapkan kajian 

mengenai sifat magnetiknya dapat digunakan sebagai tinta pengaman. 

2. Mengetahui komposisi dan sifat fisis tinta magnetik berbahan dasar pasir besi. 

3. Penelitian ini mengkaji pengaruh penambahan massa gum arab sebagai larutan 

binder terhadap pigmen magnetit, diharapkan memberikan informasi tentang 

penggunaan binder sebagai pengikat pigmen pada tinta. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 

bagian pendahuluan skripsi, bagian isi skripsi dan bagian akhir skripsi. Bagian 

awal skripsi terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, daftar 

isi, daftar tabel dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab yang terdiri dari Bab 1 pendahuluan, 

Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Hasil dan Pembahasan, 

serta Bab 5 Kesimpulan dan Saran. 

BAB 1 berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah serta Sistematika Penulisan. 
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BAB 2 berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep yang mendasari 

penelitian. 

BAB 3 membahas aspek-aspek metodologi penelitian mencakup desain 

penelitian, diagram alir metode penelitian, prosedur penelitian, metode pengujian 

dan pengambilan data. 

BAB 4 membahas analisis dan pembahasan yang disajikan dalam rangka 

menjawab permasalahan penelitian. 

BAB 5 berisi simpulan  dan saran dari penelitian yang telah dilakukan
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mineral-mineral Besi Oksida 

Besi oksida adalah senyawa umum yang keberadaannya tersebar di alam 

dan dalam keadaan siap disintesis di laboratorium. Sekarang ini banyak dari 

senyawa oksida besi berada pada ruang-ruang yang berbeda pada sistem global 

meliputi : atmosphere, pedosphere, biosphere, hydrosphere dan lithosphere dan 

mengambil bagian pada berbagai macam timbal balik diantara ruang-ruang ini, 

yang ditunjukkan pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Besi oksida pada sistem global 

(Cornel & Schwertmann, 2003) 

Awalnya, formasi Besi (III) oksida melibatkan pelapukan aerobik dari 

batuan magmatik (terutama pada permukaan bumi) di kedua belahan bumi dan 

lingkungan perairan, proses pendistribusian kembali diantara beraneka ragam 

ruang global dapat di ikuti. proses tersebut mungkin melibatkan transportasi 
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mekanik oleh angin atau erosi air dari pedosphere ke hidrosfer atau suasana atau 

lebih penting, pemutusan reduktif diikuti oleh perpindahan dari Fe
2+

 dan 

pengendapan kembali secara oksidatif dalam ruang baru. Manusia ikut serta 

dalam proses ini, tidak hanya sebagai organisme hidup namun juga sebagai 

pengguna dari besi metal dan besi oksida untuk beragam tujuan bersifat industri. 

Hasil dari keseluruhan proses ini berlanjut untuk meningkatkan kulitas besi oksida 

pada sistem perbelanjaan global batuan magmatik (Primer). 

 
Gambar 2.2 Multidisiplin dari penelitian besi oksida 

(Cornel & Schwertmann, 2003) 

Akibat yang logis dari persebaran bidang secara luas dari kajian besi 

oksida adalah bahwa banyak disiplin ilmu yang berbeda (Gambar 2.2) yang 

tertarik pada besi oksida. Sehingga mempunyai banyak kebermanfaatan, 

komunikasi antar disiplin ilmu dan interaksi dari litertaur yang digunakan untuk 

mendapatkan keuntungan. 
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Terdapat 16 besi oksida (Tabel 2.1) yang dibedakan menjadi oksida, 

hidroksida atau oksida-hidroksida. Besi oksida tersusun dari Fe bersama-sama 

dengan O dan atau OH. Banyak besi campura mempunyai struktur trivalent 

seperti FeO, Fe(OH)2 dan Fe3O4 memiliki ion Fe
2+

. 

Tabel 2.1 Jenis besi oksida-hidroksida, besi hidroksida dan besi oksida 

Oxide-hydroxides and hydroxides Oxides 

Goethite α-FeOOH 

Lepidocrocite γ-FeOOH 

Akagan ́ite β-FeOOH 

Schwertmannite Fe16O16(OH)y(SO4)z . n H2O 

δ-FeOOH 

Feroxyhyte δ’-FeOOH 

High Pressure FeOOH 

Ferihydrite Fe5HO8 . 4 H2O 

Bernalite Fe(OH)3 

Fe(OH)2 

Green Rusts    
      

  (OH)3x+2y-z(A
-
)z;A

-
 = Cl

-

;
 

 
   

   

Hematite α-Fe2O3 

Magnetite Fe3O4 

(Fe
II   

   O4) 

Maghemite γ-Fe2O3 

β-Fe2O3 

ε-Fe2O3 

W ̈stite FeO 

 

2.2 Sifat Kemagnetan Bahan 

Sifat magnet dari suatu bahan dipengaruhi oleh bilangan kuantum keempat 

yang dikenal sebagai bilangan kuantum spin (ms). Bilangan ini menunjukkan arah 

dari gerakan elektron mengelilingi inti atom. Spin electron mempunyai nilai  
 

 
 

jika elektron bergerak searah jarum jam, dan bernilai  
 

 
 jika elektron bergerak 

berlawanan arah dengan jarum jam. Kontribusi gerakan elektron  dalam atom 

yang saling berlawanan ini akan menimbulkan suatu gaya yang disebut momen 

magnetik, dimana resultannya akan sama dengan nol jika momen yang dihasilkan 

oleh gerakan elektron. 
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 (a) (b) 

Gambar 2.3 Momen magnetik. (a) momen magnetik orbital, (b) momen 

magnetik spin 

 

Secara mikroskopis atau skala atom, didalam bahan magnet terjadi arus 

kecil karena elektron beredar mengelilingi inti dan electron berputar terhadap 

sumbunya. Berdasarkan sifat medan magnet atomis, bahan dibagi menjadi 

beberapa jenis yaitu: 

2.3.1 Diamagnetik 

Medan magnet luar yang bekerja pada atom-atom bahan akan 

menyebabkan orbital elektronnya agak tidak seimbang dan menciptakan dipol 

magnet yang kecil dengan atom-atom yang berlawanan dengan medan yang 

diberikan. Kerja ini menghasilkan efek magnetik negatif yang terkenal dengan 

nama diamagnetik. Diamagnetik menghasilkan suseptibilitas magnetik negatif 

yang sangat kecil sekitar χm ≈ -10
-6

 . Sifat diamagnetik terjadi dalam semua bahan, 

kebanyakan efek magnetik negatif ini dapat dihilangkan dengan efek magnetik 

positif. Bahan-bahan yang mempunyai sifat diamagnetik sulit menyalurkan garis 

gaya magnet. Hal tersebut disebabkan karena hampir semua spin elektron 

berpasangan, suatu bahan memiliki sifat magnetik jika susunan atom mempunyai 

spin berpasangan. 
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2.3.2 Paramagnetik 

Material yang menunjukkan suseptibilitas magnetik positif yang kecil 

dalam medan magnet disebut paramagnetik, dan efek magnetiknya diistilahkan 

dengan sifat paramagnetik. Sifat paramagnetik dalam material tidak terlihat ketika 

pemberian medan magnet digerakkan. Sifat paramagnetik menghasilkan 

suseptibilitas magnetik dalam bahan berkisar antara 10
-6

 sampai 10
-2

 dan 

dihasilkan dalam banyak material. 

Atom-atom dari unsur transisi dan tanah jarang memiliki elektron yang 

tidak berpasangan penuh dalam kulit yang lebih dalam. Karena elektron yang 

tidak berpasangan tersebut tidak diimbangi dengan ikatan elektron yang lain 

dalam zat padat, menyebabkan efek paramagnetik yang kuat.     

2.3.3 Ferromagnetik 

Bahan ferromagnetik merupakan bahan yang mempumyai resultan medan 

magnet atomis yang besar, dimana hal ini disebabkan oleh momen magnetik spin 

elektron. Pada bahan ferromagnetik ini banyak spin elektron yang tidak 

berpasangan, masing-masing spin elektron yang tidak berpasangan ini 

menimbulkan medan magnetik, sehingga medan magnetik total yang dihasilkan 

oleh satu atom menjadi lebih besar. Medan magnetik dari masing-masing atom 

sangat kuat, interaksi diantara atom-atom tetangganya menyababkan sebagian 

besar atom menjejarkan diri membentuk kelompok-kelompok, kelompok inilah 

yang kemudian dikenal sebagai domain. 

Arah susunan dari dipol magnet dari domain yang satu dengan yang lain 

berbeda, menyebabkan tidak terdapat gabungan medan magnet dalam bahan 
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tersebut sebagai satu kesatuan. Domain-domain pada ferromagnetik jika tidak ada 

medan magnet luar maka momen magnetik tiap domain akan acak, sedangkan 

domain yang terdistorsi karena pengaruh medan magnet luar akan mensejajarkan 

diri dengan medan eksternal tersebut hingga titik saturasi. Artinya pada saat 

semua domain sudah mensejajakan diri, maka penambahan medan maget luar 

sudah tidak berpengaruh. Keadaan ini disebut dengan penjenuhan (saturation). 

Bahan ferromagnetik juga mempunyai sifat remanensi, artinya bahwa setelah 

medan magnet lua dihilangkan, akan tetap memiliki sifat kemagnetan. 

2.3.4 Ferimagnetik 

Dalam beberapa material keramik, perbedaan ion-ion mempunyai 

perbedaan besarnya (magnitude) untuk momem magnetik, dan saat momen 

magnetiknya disusun dalam cara antiparalel, terdapat momen magnetik dalam satu 

arah (Gambar 2.6). Kelompok material ferrimagnetik disebut ferrit. 

 

 

 

 

Gambar 2.4  Susunan dipol magnet a. ferromagnetik, b. antiferromagnetik 

dan c. ferrimagnetik  

 

 

 

 

 

a b c 
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2.3 Fluida Magnetik 

Fluida magnetik atau ferrofluid merupakan suspensi koloid yang bersifat 

stabil dari sub-domain partikel magnetik dengan pembawa berupa zat cair. 

Pertikel fluida magnetik berukuran berkisar 100 Å, yang dilapisi dengan pembawa 

terdispersi yang mencegah partikel menggumpal ketika medan magnet yang kuat 

diberikan pada fluida magnetik. Tanpa adanya medan magnet luar mengakibatkan 

momen magnetik dari partikel satuan terdistribusi secara acak dan tidak 

termagnetisasi. 

 

Gambar 2.5 Komponen ferrofluid 

(Raj and Boulton, 1987) 

Secara sifat magnet, ferrofluid termasuk magnet lunak. Perubahan 

magnetisasi (M) dari padatan feromagnetik yang ditunjukkan pada bagian kiri 

mengalami perubahan saat medan magnet (H) diberikan. Ini menunjukkan bentuk 

dari loop histeresis pada grafik M dengan H (gambar 2.7). 

Saat medan magnet diberikan pada ferrofluid, momen magnetik dari 

partikel berorientasi sepanjang garis medan dengan segera. Magnetisasi (M) dari 
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ferrofluid merespon dengan segera berubah pada medan magnet (H). Saat medan 

yang diberikan pada partikel dihilangkan, partikel kembali acak dengan segera. 

Ferrofluid dikelompokkan dalam kelas material superparamagnetik. 

 

Gambar 2.6 Kurva Histeresis Ferrofluid 

Saturasi magnetisasi dari ferrofluid ditentukan baik oleh sifat bahan 

magnet dan ukuran pembebanan. Semakin besar material magnetik yang 

tersuspensi, semakin tinggi saturasi magnetisasi dari ferrofluid. Ferrofluid juga 

dikarakterisasi melalui kekentalannya, yang dapat bervariasi secara terkendali 

kurang dari 5 centipose (cp) sampai melebihi 25,000 cp pada suhu 27
0
C 

tergantung pembawa utamanya. Kekentalan fluida magnetik menurun saat suhu 

naik. 

2.4 Gum Arab 

Gum arab (GA) atau gum Acacia merupakan biopolimer yang dapat 

dimakan diperoleh sebagai eksudat atau zat yang keluar dari pori pohon Acacia 

Senegal atau Acacia seyal dewasa yang tumbuh terutama di Afrika diwilayah 

Sahe di Sudan. Terdapat lebih dari 1000 spesies acacia di dunia, sudan termasuk 
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produsen terbesar yang mengolah GA secara tradisional. Eksudat yang 

dikeluarkan mempunyai viskositas yang rendah dan kaya serat terlarut yang 

dikeluarkan dari batang dan dahan yang biasanya terjadi karena tekanan, 

kekeringan, tanah yang tidak subur dan rusak. Penggunaan GA dimulai sebelum 

masehi oleh bangsa mesir kuno yang menggunakannya sebagai bahan perekat dan 

tinta. Sepanjang perjalanannya, GA mulai dikenal di Eropa dan dimulailah istilah 

“gum arab” karena diekspor dari seluruh kawasan Arab. 

Secara kimia, GA termasuk campuran kompleks dari makromolekul dari 

perbedaan ukuran dan komposisi (terutama karbohidrat dan protein). Kajian sifat 

dan keistimewaan GA semakin luas dan dikembangkan terutama pada sektor 

industri, meliputi tekstil, keramik, litografi, kosmetik, makanan dan obat-obatan. 

Industri makanan menggunakan GA sebagai penstabil, pengental dan pembentuk 

emulsi pada sirup, permen karet dan krim. Industri obat-obatan memanfaatkan GA 

sebagai pengolahan dan pembawa obat-obatan karena dianggap secara fisis tidak 

berbahaya, antioksidan, perawatan untuk beberapa penyakit terkait gagal ginjal, 

cardiovascular dan gastrointestinal.  

2.5 Tinta 

Tinta merupakan formasi dari koloid, yang ditambahkan pewarna, pelarut, 

pembawa atau pengikat dan zat-zat aditif lain. Di dalam tinta mengandung 

pewarna, zat warna, pengikat, pelumas, resin, surfaktan, fluorescers, dan bahan 

lain (Gambar 2.9). Dari pertimbangan lingkungan, pigmen berbasis air digunakan 

hampir pada rumah-rumah atau kantor dan tinta berbasis minyak yang banyak 

digunakan pada alat tulis.  



16 

 

 
 

 
Gambar 2.7 Jenis bahan yang digunakan pada komposisi tinta 

Keuntungan tinta berbasis air meliputi keamanan tinggi, kualitas hasil 

yang tinggi, dan kemampuan cetak yang jelas. Kerugian paling utama dari tinta ini 

adalah waktu yang lama untuk mengering, goresan tipis, ketahanan cuara yang 

buruk, kemampuan menutup yang buruk dan kualitas cetak yang buruk. Dengan 

menggunakan zat aditif khusus, termasuk resin dengan molekul berat, lilin, dan 

material lain, serta teknik pembuatan, beberapa sifat tinta berbasis air telah 

ditingkatkan, namun membutuhkan biaya yang lebih banyak. 

Banyak tinta komersial mengandung resin yang dihasilkan dari sumber 

bahan bakar fosil dan tidak ramah untuk lingkungan. Meskipun jumlah tinta relatif 

sedikit dengan tanggapan masyarakat pada bahan pencetak, kebutuhan membuat 

tinta menjadi bersifat ramah lingkungan. Termasuk juga zat perekat tinta, tinta 

konvensional menggunakanya untuk mencetak bahan-bahan kemasan, seperti 

kertas dan kertas karton dapat mengkontaminasi proses daur ulang dan berakibat 

pada kualitas kertas daur ulang. Banyak sekali usaha yang dilakukan, untuk 

mengembangkan formula tinta berbasis resin yang ramah lingkungan.
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pelaksanaan Penelitian 

Proses penelitian sampel tinta magnetik yang dilakukan terdapat tiga 

tahapan, yaitu pembuatan pigmen magnetik, pembuatan sampel tinta dengan 

mencampurkan pigmen dengan larutan binder dan zat aditif, dan karakterisasi 

sampel tinta. Proses penelitian dilakukan di Laboratorium Kemagnetan Bahan 

Laboratorium Fisika FMIPA UNNES, dan dilanjutkan dengan karakterisasi 

sampel dan analisa data hasil karakterisasi. Penelitian ini dilakukan secara 

eksperimental dan selanjutnya hasil penelitian dikaji dengan merujuk referensi 

terkait. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Neraca digital, 

b. 1 set gelas kimia digunakan sebagai tempat fabrikasi, 

c. Magnetic stirer digunakan untuk memanaskan dan mengaduk sampel 

secara bersamaan, 

d. Penyaring pasir dengan tipe T200, 

e. Kertas HVS 80 g sebagai substrat sampel, 

f. Oven digunakan untuk mengeringkan pigmen yang basah, 
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g. Ball-milling digunakan untuk menggerus pasir besi, 

h. CCD mikroskop digunakan sebagai alat karakterisasi permukaan 

sampel, 

i. Lux meter digunakan sebagai alat karakterisasi intensitas dan kuat 

luntur sampel, 

j. Viskometer Oswald digunakan sebagai alat karakterisasi kekentalan 

sampel, 

k. Magnet keras dan statif digunakan sebagai alat karakterisasi respon 

sampel terhadap medan magnet. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelittian ini adalah: 

a. Pasir besi 

b. Alkohol 70% 

c. Aquades 

d. Gum arab 

e. Ethylene Glycol 

f. Resin 

3.3 Langkah Kerja 

3.3.1 Pembuatan Pigmen 

Pembuatan pigmen tinta dimulai dengan ekstraksi atau pemurnian yang 

merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Pemurnian yang dilakukan pada 

pasir besi untuk mendapatkan bahan dasar pigmen. Pigmen yang digunakan 
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adalah magnetit. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pemurnian pasir 

besi untuk mendapatkan pigmen magnetit adalah sebagai berikut: 

a. Pasir besi dicuci 

Langkah awal yaitu proses pembersihan pasir besi dari kotoran-kotoran 

yang terlarut. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air yang mengalir 

hingga bersih dengan ditandai warna air yang tidak keruh. Pasir besi dikeringkan 

dengan oven hingga kandungan air hilang. 

b. Ekstraksi manual pasir besi 

Pemisahan mineral magnetit dari pengotornya dilakukan dengan 

memanfaatkan sifat khas yang dimiliki magnetit yaitu respon sifat magnetiknya. 

Pemisahan dilakukan secara manual dengan bantuan magnet permanen seperti 

Gambar 3.1. Hasil pemisahan dilakukan secara berulang-ulang untuk 

meminimalisasi adanya pengotor non magnetik dan mendapatkan mineral 

magnetit dengan kemurnian tinggi 

 
Gambar 3.1. Metode pemisahan magnetik pasir besi secara manual 

(Yulianto dkk, 2003) 
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c. Pembuatan pigmen 

Pasir besi hasil ekstraksi kemudian digiling untuk mendapatkan pigmen 

dengan ukuran partikel yang lebih kecil. Penggilingan dilakukan dengan 

menggunakan ball milling selama 8 x 24 jam. Penggilingan dapat dilakukan 

menggunakan dengan metode basah untuk memaksimalkan homogenitas bahan. 

Penggilingan secara mekanik dimaksudkan agar pigmen yang dihasilkan tidak 

berubah warna. Hasil penggilingan di curing menggunakan oven 150 
0
C selama 

1 jam untuk meghilangkan kadar air akibat proses penggilingan basah. Pigmen 

disaring (difilter) secara manual menggunakan ayakan dengan ukuran T200. 

Langkah-langkah tersebut merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan 

peneliti terdahulu dalam menghasilkan magnetit dengan kemurnian 99% 

(Yulianto dkk, 2003). 

3.3.2 Pembuatan Sampel 

Proses pembuatan sampel diperlukan larutan awal berupa larutan binder 

sebagai pengikat pigmen. Larutan binder dibuat dengan melarutkan gum arab 

dengan aquades hingga membentuk emulsi tanpa meninggalkan endapan 

(homogen).  Gum arab ditambahkan dengan massa 0.5 g, 1 g, 1.5 g, 2 g, 2.5 g, dan 

3 g. Larutan binder ditambahkan dengan 0.5 g pigmen magnetit dan dipanaskan 

70 – 80 
0
C hingga terbentuk suspensi. Kemudian zat aditif ditambahkan, sebanyak 

1 – 2 mL alkohol ditambahkan pada larutan suspensi bersamaan ditambahkan 

ethylene glycol dan resin. Larutan emulsi dari gum arab dan aquades akan 

mengikat partikel-partikel pigmen magnetit yang meminimalisir pengendapan 

yang terjadi sehingga sampel lebih maksimal. Alkohol akan teroksidasi saat 
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diaplikasikan dan berperan sebagai pengering. Ethylene glycol akan larut dalam 

alcohol dan berperan sebagai penstabil larutan tinta yang terbentuk agar tetap 

dalam kondisi cair dan menambah kemampuan aliran (flow) larutan tinta yang 

terbentuk. Resin berperan memaksimalkan daya ikat gum arab terhadap substrat. 

Tabel 4.1 merupakan bahan-bahan pembuatan tinta magnetik. Gambar 3.2 

merupakan ilustrasi pembuatan tinta magnetik dan Gambar 3.3 merupakan skema 

alir pembuatan tinta magnetik. 

Tabel 3.1 Jenis, bahan dan komposisi tinta magnetik 

Jenis Material Komposisi 

Pigment Magnetit 0.5 g 

Binder Gum Arab 0.5 – 3 g 

Vehicle Ethylene glycol < 1 mL 

Resin Resin < 1 mL 

Solvent/Drier Alkohol 1 – 2 mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Pembuatan sampel dengan cara (a) pembuatan larutan binder 

dengan ditambahkan pigmen magnetit. (b) larutan diaduk 

ditambahkan dengan alkohol dan resin serta ethylene glycol. 

(c) terbentuk larutan tinta magnetik. 

Gum 

arab Pigmen 

Alkohol 

a

. 

b

. 

c

. 

 Ethylene glycol 

+ Resin 

 

Dipanaskan, 

70 – 80 
0
C. 

Dipanaskan, 

100 
0
C. 

Aquades 
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Gambar 3.3 Skema penelitian 

Gum Arab + Aquades 

Larutan Binder 

80 
0
C 

alkohol 

Ethylene glycol + resin 
100 

0
C 

Mulai 

Eksraksi Pasir Besi 

Penggerusan dengan  
ball-milling 

Curing 1500 C 

Filter T200 

Pigmen 

Suspensi 

Larutan tinta 

Karakterisasi 

Selesai 
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3.4 Teknik Pengambilan Data 

3.4.1.1 Karakterisasi respon sampel terhadap medan magnet luar 

Karakterisasi respon sampel terhadap medan magnet luar dilakukan 

dengan menggunakan prinsip bandul. Substrat yang telah dilapisi sampel 

digantungkan dengan tali pada satu ujungnya dan ujung lainnya diikatkan pada 

statif. Magnet keras 3000 Gs didekatkan tanpa menyentuh substrat dengan jarak 

substrat – magnet ± 0.5 cm, kemudian ditarik hingga substrat tidak dapat ditarik 

kembali karena terpengaruh berat substrat dan kembali pada keadaan 

setimbangnya. Data yang terukur berupa sudut simpangan tali akibat dari substrat 

yang tertarik oleh magnet yang diberikan.  

 
Gambar 3.4 Karakterisasi sampel substrat terhadap medan magnet luar 
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Pipa 1 

Penghisap 

Pipa 2 

Pipa kapiler 

3.4.1.2 Karakterisasi kekentalan sampel tinta magnetik dengan viskometer 

Oswald 

Karakterisasi viskositas sampel tinta magnetik dilakukan dengan 

menggunakan Viskometer Ostwald (Gambar 3.5) yang berbentuk tabung U 

dengan dua reservoir bulbs yang dipisahkan oleh pipa kapiler. Dari viskometer 

Ostwald, besaran yang didapat adalah waktu yang dibutuhkan untuk tinta dapat 

mengalir. 

Sampel cair yang dimasukkan ke dalam viskometer melalui pipa 1 akan 

dihisap melalui pipa 2 hingga melewati pipa kapiler dan menuju titik C. Jika 

penghisap dilepas, maka cairan akan turun mengikuti hukum gravitasi hingga 

melewati titik B. Waktu yang diperlukan cairan untuk melewati titik C sampai 

titik B diukur sebagai waktu fluida    . 

 

 
Gambar 3.5 Viskometer Ostwald 
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Waktu yang dibutuhkan cairan untuk mengalir diantara titik C menuju titik 

B pada viscometer Ostwald adalah fungsi dari viskositas dinamis dan densitas. 

Hubungan antara viskositas dinamis dan densitas disebut viskositas kinematis, 

dengan definisi sebagai berikut: 

                     
                  

        
 

Jika fluida bersifat Newtonian, viskositas dinamis dapat ditentukan dari 

hubungan diatas. Viskometer Ostwald normalnya dibantu dengan konstanta 

viskositas. Jika tanpa konstanta, viskositas yang akan di uji dapat dihitung dengan 

membandingkan viskositas yang sudah diketahui, misalnya air. Viskositas fluida 

yang akan di uji dapat dihitung dari 

     
  

    
 

Dimana 

  = viskositas fluida                

   = viskositas fluida pembanding                

  = massa jenis fluida yang di uji           

   = massa jenis fluida pembanding          

  = waktu fluida untuk melewati dua titik      

   = waktu fluida pembanding mengalir melewati dua titik     
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3.4.1.3 Karakterisasi intensitas transmitansi sampel substrat dengan lux meter 

Sampel substrat dikarakterisasi intensitas transmitansi yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi intensitas transmitansi cahaya yang mengenai sampel pada 

substrat. Sumber cahaya yang memancarkan fluks sama rata ke semua arah akan 

menembus sampel pada substrat dan terbaca oleh sensor luxmeter. Pengukuran ini 

menunjukkan tingkat kerapatan dan distribusi partikel pigmen pada substrat yang 

dipengaruhi oleh adanya binder menyebabkan intensitas cahaya yang diteruskan 

akan terpengaruh. Gambar 3.6 adalah skema alat karakterisasi intensitas 

transmitansi sampel pada substrat. 

 

Gambar 3.6 Skema alat karakterisasi intensitas transmitansi sampel 

substrat 

 

3.4.1.4 Karakterisasi kuat luntur sampel substrat terhadap intensitas 

transmitansi dengan lux meter 

Karakterisasi kuat luntur sampel substrat dilakukan seperti karakterisasi 

intensitas transmitansi. Sampel subsrat mendapat perlakuakn pencelupan ke dalam 

air selama 2 menit sebelum diberikan cahaya dan diukur dengan menggunakan 

luxmeter. Pengukuran dilakukan 6 kali untuk mengetahui perubahan intensitas 

transmitansi setelah proses pencelupan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh daya rekat binder terhadap pigmen pada substrat setelah terkena air. 
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Jumlah cahaya terukur yang diteruskan (ditransmisikan) diambil sebagai data kuat 

luntur sampel substrat. 

3.4.1.5 Karakterisasi permukaan sampel substrat menggunakan CCD 

Mikroskop 

Sampel yang dilapiskan pada substrat dikarakterisasi permukaan 

menggunakan CCD Mikroskop dengan perbesaran 400x. Sampel tinta dilapisakan 

pada substrat kertas HVS 80 g. Hal ini dilakukan untuk mengetahui persebaran 

dan tingkat penggumpalan sampel tinta akibat dari penambahan binder.
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aplikasi pigmen besi oksida hasil ekstraksi pasir besi menjadi tinta 

magnetik menggunakan binder dengan 6 variasi penambahan massa gum arab 

untuk mengetahui pengaruh penambahan binder sebagai perekat partikel pigmen 

dan sampel tinta pada substrat. Hasil akhir berupa tinta dengan warna hitam yang 

mengandung sifat magnetik. Hasil fabrikasi ini telah dikarakterisasi untuk 

mengetahui sifat dan karakteristiknya. 

4.1 Ekstraksi Pasir Besi 

Ekstraksi pasir besi dilakukan secara manual untuk menghasilkan mineral 

magnetit yang digunakan sebagai pigmen pada tinta magnetik. Pemisahan 

dilakukan secara berulang untuk mendapatkan magnetit dengan kemurnian 99%. 

Hasil yang didapatkan kemudian di gerus dan disaring untuk mendapatkan ukuran 

partikel yang lolos saring T200. 

4.2 Larutan Tinta Magnetik 

Pembuatan sampel tinta magnetik dilakukan dengan mencampurkan 

pigmen magnetit kedalam emulsi larutan binder di ikuti dengan terbentuknya buih 

saat pengadukan berlangsung. Gum arab yang ditambahkan adalah 0,5 g, 1 g, 1,5 

g, 2 g, 2,5 g dan 3 g. Metode yang digunakan dalam pembentukan larutan binder 

adalah pengadukan cepat. Pengadukan cepat memperkecil gum arab yang 
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menempel pada pengaduk, namun menimbulkan buih pada permukaan larutan 

binder. Buih yang terbentuk semakin bertambah pada penambahan massa gum 

arab < 3 g. Terbentuknya buih mempengaruhi homogenitas sampel yang 

terbentuk, karena mengikat partikel pigmen berukuran lebih kecil di permukaan. 

Sehingga perlu dilakukan penyesuaian (batas) jumlah gum arab yang diberikan. 

 Larutan binder dan pigmen membentuk suspensi yang masih 

menghasilkan endapan akibat dari massa pigmen yang lebih besar dari massa 

binder. Proses pembentukan binder dibantu dengan pemanasan menggunakan 

suhu rendah 80 
0
C. Alkohol ditambahkan pada sampel bersamaan dengan 

penambahan resin dan ethylene glycol sebagai solvent dan vehicle untuk 

memaksimalkan kemampuan rekat dan aliran tinta saat diaplikasikan sekaligus 

sebagai pelarut resin dan alcohol. Alkohol sebagai pemercepat pengeringan 

(drier) sampel. Sampel yang terbentuk berwarna hitam akibat dari sifat warna 

yang dibawa magnetit dan nampak warna hitam – abu-abu (Gambar 4.1) yang 

diakibatkan dari hasil reaksi magnetit dan alkohol. 

 
Gambar 4.1 Larutan sampel 
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4.3 Karakterisasi Respon Sampel Terhadap Medan Magnet 

Luar 

Karakterisasi respon sampel terhadap medan magnet luar dilakukan 

dengan menggunakan metode bandul. Sampel diikat pada tali yang massanya 

dapat diabakan dan ditarik pada posisi setimbangnya. Didapatkan sudut 

simpangan yang mengindikasikan bahwa sampel substrat dapat ditarik oleh 

magnet dan sampel tinta magnetik merupakan produk yang bersifat magnetik. 

Substrat yang berupa kertas dilapisi sampel tinta, sehingga mempunyai massa 

akhir sampel yang berbeda bergantung pada banyaknya gum arab dan sebagai 

binder yang mengikat partikel pigmen. Substrat yang digunakan mempunyai 

luasan 5 x 5 cm dengan massa awal 1,24 g. Penambahan massa gum arab 

mempengaruhi massa akhir substrat yang digunakan mengalami penambahan 

massa oleh gum arab dan pigmen. Pertambahan massa substrat ditunjukkan pada 

tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Pertambahan massa substrat 

Gum Arab (g) Massa Substrat (g) 

0 0,358 

0,5 0,464 

1 0,578 

1,5 0,614 

2 0,703 

2,5 0,736 

3 0,883 

 

Dari pengujian menggunakan magnet keras dengan kuat medan 3000 Gs, 

dari grafik terlihat bahwa sampel substrat mengalami peningkatan massa yang 
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dipengaruhi adanya sampel tinta magnetik. Adanya penambahan massa pada 

substrat merupakan akibat adanya jumlah partikel pigmen yang semakin 

bertambah sebanding dengan bertambahnya jumlah binder gum arab. Pada grafik 

terlihat bahwa massa substrat awal sebesar 0,358 g dan mengalami kenaikan 

hingga 0,883 g. Massa yang semakin bertambah dapat mempengaruhi respon 

sampel terhadap medan magnet luar karena substrat semakin berat. Skema alat 

pengujian respon sampel terhadap  medan magnet luar ditunjukkan pada Gambar 

4.2. 

 
Gambar 4.2 Karakterisasi respon sampel terhadap medan magnet luar 

 

 

Pengukuran dilakukan pada semua sisi substrat yang terkena sampel tinta, 

karena secara fisis persebaran sampel tinta pada substrat tidak merata. Hasil yang 

didapat merupakan sudut simpangan rata-rata semua sisi substrat yang dapat 

ditarik oleh magnet tanpa menyentuh substrat. Hasil pengukuran ditunjukkan pada 

Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Hasil pengukuran sudut simpangan 

Gum Arab (g) Sudut Simpangan Rata-rata (
0
) 

0,5 3 

1 3 

1,5 4 

2 4 

2,5 4 

3 5 

 

Tabel 4.2 menunjukkan simpangan yang dihasilkan menunjukkan 

kenaikan yang berarti dengan kenaikan sudut simpangan 1 – 2 
0
. Hal ini 

menunjukkan bahwa pigmen yang digunakan pada sampel tinta bersifat magnetik 

dengan ditunjukkan adanya sudut simpangan setelah diberikan medan magnet 

luar, namun respon yang diberikan masih sangat lemah. Pigmen yang bersifat 

magnetik akan tertarik oleh medan magnet luar yang diberikan, mengingat 

magnetit yang digunakan merupakan bahan yang bersifat feromagnetik (Yulianto, 

2002) menyebabkan sifat kemagnetannya termasuk dalam kemagnetan yang kuat. 

Keadaan ini diakibatkan oleh dua hal, yaitu: 

1. Berat substrat yang besar mempengaruhi respon sampel terhadap medan 

magnet luar yang diberikan. Hal ini juga diperkuat dengan bertambahnya 

massa substrat akibat bertambahnya massa binder dan partikel pigmen yang 

diikat oleh binder. 

2. Partikel pigmen magnetit tidak terdistribusi secara maksimal (merata dan 

banyak) dan acak pada bagian-bagian tertentu pada permukaan substrat, 

sehingga sifat kemagnetannya berkurang. 
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4.4 Karakterisasi Viskositas Sampel 

Karakterisasi viskositas sampel tinta dilakukan menggunakan viskometer 

Ostwald bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan sampel tinta unuk 

melewati dua titik sebagai parameter jarak konstan. Waktu yang didapatkan 

dikalikan dengan massa jenis sampel tinta dan dibandingkan dengan massa jenis 

dan waktu alir fluida. Air sebagai fluida pembanding mempunyai viskositas 

berkisar 0,0089 g/cm.s. Viskositas hasil perhitungan untuk tinta magnetik dan  

viskositas larutan binder ditampilkan pada Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 Grafik hubungan antara penambahan massa gum arab dengan 

viskositas 

 

 

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa viskositas naik sebanding dengan 

penambahan massa gum arab. Viskositas binder dipengaruhi oleh sifat gum arab 
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sendiri dan viskositas tinta magnetik dapat diengaruhi oleh gum arab dan zat aditif 

yang ditambahkan pada sampel. Hasil yang didapat sangat berbeda, viskositas 

tinta magnetik terkecil memiliki selisih yang kecil dengan viskositas binder yaitu 

sebesar 0,001 g/cm.s. Viskositas tinta magnetik terkecil adalah 0,0104 g/cm.s, hal 

ini sama dengan nilai viskositas alkohol yang digunakan yaitu sebesar 0,0104 

g/cm.s. Sehingga didapati bahwa viskositas terkecil sampel tinta magnetik yang 

terhitung setara dengan viskositas alkohol. Peran alkohol sebagai pembawa dalam 

sampel tinta tidak maksimal karena semakin kecil penambahan massa gum arab 

sebagai pengikat pigmen akan sulit dibawa oleh alkohol, sehingga nilai waktu 

yang terukur sebagai parameter perhitungan setara dengan viskositas alkohol.  

Viskositas sampel semakin besar sebanding dengan penambahan massa 

gum arab dengan viskositas terbesar adalah 0,2743 g/cm.s, disisi lain terdapat 

perbedaan yang kecil antara viskositas larutan binder dengan penambahan gum 

arab 2,5 g dan 3 g yaitu 0,1556 g/cm.s dan 0,1588 g/cm.s. Hasil ini  dapat 

diasumsikan sebagai akibat dari menurunnya jumlah air sebagai pelarut gum arab 

karena sifat menyerap gum arab yang tinggi dan pengaruh homogenitas 

tercampurnya gum arab pada air. Karena viskositas berhubungan dengan 

kemampuan mengalir, jadi jika gum arab tidak mengikat pigmen dengan baik, 

maka vehicle tidak akan membawa dan diikat binder dengan baik sesuai. 

Viskositas zat aditif yang ditambahkan yaitu  ethylene glycol berkisar 0,0162 

g/cm.s dan resin berkisar 0,950 g/cm.s, namun jumlah yang ditambahkan kurang 

dari 10% w/v sehingga hanya menyebabkan sedikit perbedaan viskositas. 

Viskositas pada sampel semakin besar, salah satu penyebab adalah partikel-
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partikel pada pigmen relatif besar mengakibatkan hambatan jenis tinta semakin 

besar karena pertikel-partikel pigmen menghambat laju aliran pembawa dan 

binder  

Viskometer Ostwald mengukur viskositas secara kinematis, yaitu dengan 

pemberian dorongan kepada cairan sehingga cairan dapat naik menuju pipa 

kapiler sampai batas tertentu dan menuruni pipa kapiler karena pengaruh gaya 

gravitasi. Semakin kental (viscous) suatu cairan, maka hambatan jenisnya 

terhadap dinding pipa kapiler akan semakin besar. Hambatan jenis pada sampel 

ini lebih dominan berasal dari penambahan massa gum arab dan partikel-partikel 

pigmen. Tabel 4.3 merupakan jenis-jenis tinta dengan nilai viskositas dan 

kegunaannya. 

Tabel 4.3 Jenis-jenis tinta, viskositas dan kegunaannya (Leach, 1961) 

Jenis 
Viskositas 

(g/cm.s) 
Kegunaan 

Letterpress ink 

General low mist 20 - 25 Surat kabar 

Kartu undangan 

Surat tagihan 

Ink rail low mist 14 - 18 

Page-pak low mist 11 - 14 

Keyless inking 15 - 25 

Flat-bed knifeable 100 - 150 

Better rub 15 

Lithographic 

ink 

Shet-fed offset litho 40 – 100 Majalah 

Literatur promosi 

Kemasan plastik  
Heat-set offset litho 20 - 75 

Flexographic ink 
0,03 – 0,5 

Kemasan kardus 

Kupon 

Tiket 

Kertas timbul 

Screen ink 
15 - 20 

Industri plastik 

dan elektronik 

Tekstil 

Gravure ink 
0,05 – 0,2 

Kartu pos 

Perangko 
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Plastik laminasi 

Gum arab dapat dilarutkan pada air dengan konsentrasi 50% w/v dengan 

konsekuensi viskositasnya sangat tinggi (Viswanath, 2007). Penggunaan air 

sebagai pelarut gum arab mempengaruhi viskositas larutan binder karena sifat 

penyerapan air yang tinggi menyebabkan semakin banyak massa gum arab yang 

ditambahkan, viskositas larutan binder akan semakin besar. Pada tabel 4.3 

viskositas tinta yang didapat melalui perhitungan adalah antara 0,01 – 0,27 g/cm.s 

mendekati viskositas tinta jenis flexographic ink. Nilai yang didapatkan belum 

maksimal untuk diaplikasikan sebagai tinta tulis. Viskositas tinta berbasis air tidak 

boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi jumlah penggumpalan pada media 

penulisan (Laden, 1997). 

4.5 Karakterisasi Intensitas Transmitansi 

Karakterisasi intensitas transmitansi pada sampel menggunakan luxmeter 

dengan sumber cahaya berupa lampu 5 W dengan kuat penerangan sebesar 220,6 

lux. Sumber cahaya mengenai luasan sampel substrat akan ditransmisikan hingga 

mengenai sensor dari luxmeter yang terukur sebagai banyaknya cahaya yang 

menembus sampel. Sampel tinta yang melapisi substrat akan menghalangi cahaya 

yang diberikan. Nilai terukur dari luxmeter merupakan nilai intensitas cahaya 

yang menembus permukaan sampel dan substrat yang terukur dalam satuan lux. 

Lux diartikan sebagai jumlah fluksi cahaya dari sumber (lampu) per satuan luasan 

atau rapat fluksi. Hasil pengukuran intensitas transmitansi sampel menggunakan 

luxmeter ditunjukkan pada Gambar 4.4. 



37 

 

 
 

Distribusi partikel karena pengaruh penambahan massa gum arab akan 

mempengaruhi besar cahaya yang diloloskan pada substrat. Gum arab yang larut 

dalam air berbentuk cair dan bersifat transparan, menyebabkan mudah bagi 

cahaya untuk menembus larutan binder. Substrat dan tinta dapat diasumsikan 

sebagai dua material yang berbeda, menurut hukum Fresnel hal ini akan 

menyebabkan cahaya yang diteruskan akan berkurang karena terjadinya peristiwa 

penerusan (transmitansi), pemantulan (reflektansi) dan penyerapan (absorbansi).  

 
Gambar 4.4 Grafik hubungan penambahan massa gum arab terhadap 

intensitas transmitansi 

 

 

Cahaya yang mengenai sampel dibatasi oleh ruang yang memiliki lebar 

dan luasan yang sama dengan substrat, sehingga cahaya yang dipancarkan oleh 

sumber mengenai keseluruhan pada sampel. Susunan warna yang tidak tembus 

cahaya atau warna yang lebih gelap mempunyai kecenderungan yang lebih besar 
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untuk memantulkan cahaya karena ukuran partikel. Pembawa pigmen tinta juga 

mempengaruhi kecerahan permukaan tinta (Leach, 1993). 

Besar nilai intensitas transmitansi cahaya yang diteruskan mempunyai 

nilai pada keadaan awal substrat tanpa dilapisi sampel tinta sebesar 11,15 lux. 

Mengalami penurunan sebanding dengan penambahan massa gum arab yang 

menunjukkan persebaran partikel yang merata hingga menutup substrat secara 

keseluruhan. Pada intensitas transmitansi 0 lux yang berarti semakin banyak gum 

arab pada sampel tinta akan mengikat substrat dan membawa partikel pigmen 

dengan sempurna. Perbedaan besar intensitas transmitansi substrat sebelum dan 

sesudah diberikan sampel menunjukkan bahwa substrat yang digunakan memiliki 

sifat meneruskan cahaya. 

Larutan binder yang bersifat transparan cenderung mempunyai sifat 

meneruskan cahaya, pigmen yang membawa sifat warna lebih gelap mempunyai 

kecenderungan untuk menyerap energi cahaya (Cowley, 1967). Namun luxmeter 

tidak mendeteksi adanya reflektansi dan absorbansi cahaya pada sampel substrat. 

Besar intensitas transmitansi pada pigmen hitam (black pigment) berbasis besi 

oksida memiliki kecenderungan < 10% dari sumber (Leach, 1961). Semakin 

banyak penambahan massa gum arab menunjukkan tingkat kepekatan warna yang 

dibawa oleh pigmen, sehingga mempunyai tingkat penutupan pada permukaan 

substrat lebih maksimal. 
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4.6 Karakterisasi Kuat luntur 

Sampel yang dilapiskan pada substrat dikarakterisasi kuat luntur dengan 

mencelupkan substrat kedalam air selama 2 menit, kemudian sampel disinari 

dengan cahaya lampu untuk diukur intensitas transmitansinya. Substrat diulang 6 

kali pencelupan untuk mengetahui tingkat kelunturan sampel pada substrat 

terhadap penambahan massa binder. Tingkat kelunturan tinta menunjukkan 

jumlah dan kemampuan binder dalam mengikat pigmen dan substrat yang diukur 

melalui intensitas cahaya. Cahaya sebagai tolak ukur pada distribusi partikel 

pigmen, jadi persebaran pigmen melalui binder dapat diketahui. Tabel hasil 

pengukuran kuat luntur sampel substrat ditunjukkan pada Gambar 4.5. 

 
Gambar 4.5 Grafik hubungan jumlah pencelupan terhadap intensitas 

transmitansi sesuai penambahan massa gum arab. 

 

Pada grafik terlihat keadaan yang kurang stabil pada penambahan gum 

arab 1 g dan terjadi kenaikan intensitas transmitansi pada pencelupan ke-5 



40 

 

 
 

meskipun hanya naik 0,03 lux dari pencelupan ke-4. Hal ini dapat dianalisis 

sebagai akibat dari gum arab sebagai pengikat sampel pada substrat juga mengikat 

air pada saat proses pencelupan, sehingga beberapa air saja yang dapat diikat oleh 

gum arab selama waktu 2 menit pencelupan. Namun jumlah air pada saat 

pencelupan sangat banyak mengakibatkan kondisi gum arab terlalu basah, 

mengakibatkan daya rekat gum arab pada substrat berkurang, padahal secara 

bersamaan gum arab juga mengikat pigmen. Lepasnya lapisan sampel membuat 

substrat berwarna lebih terang dapat ditembus cahaya. Substrat yang hidrofilik 

bersifat menyerap air secara keseluruhan dari sisa air yang tidak bereaksi dengan 

gum arab, sehingga keadaan substrat semaki lama akan basah. Sifat organik pada 

substrat menyebabkan lapisan substrat yang lebih halus akan terdegradasi (rusak) 

dan lapisan substrat yang terikat dengan tinta akan lepas. 

Pada sampel dengan penambahan gum arab terkecil 0,5 g intensitas 

transmitansi naik dari 3,6 – 5,06 lux. Pada pencelupan  ke-5 dan ke-6 

menunjukkan rentang kenaikan intensitas transmitansi yang relatif besar dengan 

kenaikan 1 – 2 lux. Pada sampel dengan penambahan terbesar 3 g didapatkan 

intensitas transmitansi sebesar 0 – 0,06 lux. Dapat diasumsikan bahwa pencelupan 

dengan media air mempengaruhi tingkat keluntuan sampel pada substrat, karena 

gum arab bersifat organik dan memiliki sifat penyerapan air yang tinggi 

(Williams, 1999) mengakibatkan dapat larut dalam air selama proses pencelupan. 

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah gum arab pada sampel tinta mempengaruhi 

tingkat kerekatan sampel tinta pada substrat. 
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Penambahan massa gum arab yang lebih banyak mengindikasikan bahwa 

substrat terlapisi dengan baik dan melindungi substrat dari penyerapan air yang 

lebih banyak. Keadaan ini dipengaruhi oleh kemampuan pengeringan yang akan 

mempengaruhi tingkat kelunturan tinta pada saat diaplikasikan untuk menulis. 

Binder diharuskan dapat menyatu dengan zat pengering sehingga kemampuan 

rekat pada substrat meningkat. Binder yang bersifat polimer alam harus 

dimaksimalkan dengan solvent yang sesuai, sehingga viskositasnya dapat 

dikendalikan (Kennedy, 2012). 

4.7 Karakterisasi Permukaan 

Sampel yang dilapiskan dengan cara dicelup pada substrat berukuran 5 x 5 

cm dikarakterisasi permukaan menggunakan CCD mikroskop di Laboratorium 

Pengujian Fisika UNNES. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi persebaran 

dan jarak rata-rata penggumpalan pigmen yang terjadi terhadap penambahan 

massa binder. Gambar 4.6 merupakan hasil foto CCD mikroskop dengan 

perbesaran 400x.  
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Gambar 4.6 Foto sampel dengan CCD mikroskop perbesaran 400x, 

(a). 0,5 g; (b). 1 g; (c). 1,5 g; (d). 2 g; (e). 2,5 g; (f). 3 g. 

 

 

Terdapat pola sebaran penggumpalan yang terjadi, hal ini dikarenakan 

gum arab mempunyai sifat menyerap air yang tinggi serta mempengaruhi dan 

mengikat air untuk menghasilkan jarak dari sifat aliran (Williams, 1999). Sifat 
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menyerap air yang tinggi ini memungkinkan larutan binder yang terbentuk kurang 

homogen karena air sebagai pelarut gum arab bersifat tetap, sehingga air yang 

melarutkan gum arab akan menyerap air secara keseluruhan sebelum tercampur 

merata. 

Terlihat terjadi persebaran partikel pigmen magnetit yang tidak sama 

dengan kenaikan massa gum arab. Warna lebih gelap menunjukkan bahwa 

partikel pigmen tersebar merata dan warna permukaan yang lebih terang 

menunjukkan partikel yang tidak menempel sempurna pada substrat. 

Penggumpalan yang terjadi menyebabkan jarak antar partikel yang diikat binder 

menjadi besar dan menyebabkan distribusi partikel pigmen tidak merata. Melalui 

CCD mikroskop diketahui jarak terbesar penggumpalan sebesar 47,804 μm – 

174,388 μm dan jarak terkecil sebesar 32,802 μm – 34,547 μm. 

Metode yang digunakan untuk pelapisan adalah dengan mencelupkan 

substrat pada sampel tinta yang menyebabkan larutan binder yang kurang kental 

akan turun ke bagian bawah substrat mengikuti hukum gravitasi bersamaan 

membawa partikel pigmen. Partikel pigmen cenderung memilih tempat dimana 

larutan binder lebih banyak pada permukaan substrat, dikarenakan sifat gum arab 

yang mempengaruhi aliran tinta pada saat berada pada permukaan substrat. 

Pengaruh proses pengadukan larutan binder dengan perputaran yang cepat 

sebelum ditambahkan pigmen dan zat aditif menjadi koreksi karena memunculkan 

busa/buih, memunculkan lubang-lubang berwarna putih setelah mengering. 

Binder perlu ditambahkan zat aditif guna memperkecil penggumpalan dan 

menambah kemampuan alir (Mirhosseini, 2008) 
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Gambar 4.7 Sampel dilapiskan pada substrat , (a). Tanpa zat aditif, 

(b). Dengan zat aditif. 

 

Sesuai dengan hasil karakterisasi viskositas sampel tinta, penggumpalan 

yang terjadi dapat diasumsikan akibat dari larutan binder yang sangat kental 

(viscous). Sifat substrat yang menyerap air menyebabkan larutan binder yang 

lebih kental menempel pada substrat, sehingga alirannya terhenti. Hal ini 

menyebabkan partikel pigmen saling menumpuk dan tidak dapat mengalir pada 

bagian permukaan substrat yang terbuka, permukaan sampel terlihat lebih kasar 

(coarse). Pada gambar terlihat keadaan optimum yaitu pada permukaan sampel 

substrat yang lebih halus (smooth) pada sampel dengan gum arab 2,5 g. 

Foto permukaan sampel menggunakan CCD mikroskop ini tidak 

membahas mengenai ukuran partikel. Sesuai standar ASTM mengenai ayakan 200 

mesh mengindikasikan ukuran partikel 70 – 80 μm. Pada penggunaan pigmen 

pada tinta cair seharusnya berukuran 1 – 10 μm (Laden, 1997), penggumpalan 

yang terjadi dapat berkurang karena partikel pigmen tersebar merata. Tinta dapat 

dimaksimalkan dengan binder yang sesuai dengan pengering dan zat aditif untuk 

memaksimalkan kemampuan binder dalam mengikat dan membawa pigmen 

dalam larutan. Jenis tinta berbasis air harus memiliki perbandingan yang sesuai, 

sehingga tidak merusak permukaan substrat atau medium penulisan.
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan dapat diambil 

simpulan, sebagai berikut: 

 Fabrikasi tinta magnetik berbahan dasar pasir besi telah berhasil 

dilakukan. Pembuatan sampel dengan bahan pengikat berupa gum arab dengan 

penambahan massa gum arab sebesar 0,5 g – 3 g dengan kenaikan 0,5 g. 

Pengujian respon sampel terhadap medan magnet luar menunjukkan nilai terbesar 

yaitu 5
0
 penyimpangan. Pigmen yang digunakan memiliki kemampuan dapat 

ditarik oleh medan magnet, sehingga semakin banyak pigmen dalam substrat akan 

mempengaruhi besarnya simpangan yang terjadi akibat medan magnet luar yang 

diberikan.. 

Hasil analisis viskositas menggunakan viskometer Ostwald diperoleh 

viskositas sampel terbesar adalah 0,27 g/cm.s yang mendekati nilai viskositas tinta 

secara umum yaitu 0,3 g/cm.s. Perbandingan nilai viskositas sampel dengan 

viskositas binder menunjukkan nilai viskositas yang meningkat dikarenakan 

adanya pigmen yang diikat oleh binder. Hasil karakterisasi intensitas transmitansi 

dan kuat luntur menunjukkan peran gum arab sebagai pengikat partikel sekaligus 

mengikat substrat. Dari hasil pengukuran menggunakan luxmeter didapatkan 

penurunan intensitas transmitansi yang sebanding dengan penambahan massa gum 

arab. Hal ini memperkuat hasil karakterisasi dengan CCD mikroskop, bahwa 
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semakin banyak pengikat maka semakin rapat keadaan substrat karena partikel 

pigmen menutup substrat secara keselurahan. Penambahan massa gum arab dalam 

larutan binder harus sesuai dengan pelarutnya, sehingga mempengaruhi 

homogenitas pada proses pembuatan.  

5.2 Saran 

 Mengacu pada hasil akhir karakterisasi dan pembahasan di atas, penelitian 

ini masih harus disempurnakan. Oleh karena itu untuk eksperimen selanjutnya 

disarankan: 

1. Menambahkan zat aditif yang sesuai sehingga meningkatkan daya rekat 

dan kepekatan warna tinta magnetik. 

2. Memperhatikan tingkat homogenisasi larutan agar produk yang dihasilkan 

lebih bagus. 

3. Masih perlu penggunaan metode yang lain dalam pembuatan, serta 

pengujian tinta magnetik harus lebih beragam sesuai dengan standar. 
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Lampiran 1 

Sampel pada substrat 

   
 a b 

   
 c d 

   
 e f 

Gambar 1 Sampel dengan penambahan massa gum arab: (a). 0.5 g, (b). 1 

g, (c). 1.5 g, (d). 2 g, (e). 2.5 g, (f). 3 g 
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Lampiran 2 

Sampel saat dituliskan pada kertas 

 

Gambar 2 Sampel pada kertas saat dituliskan dengan torehan pada saat 

waktu pengeringan (a). 10 s dan (b) 30 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

0.5 g 

1 g 

1.5 g 

2 g 

2.5 g 

3 g 
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Lampiran 3 

Grafik hubungan jumlah pencelupan dengan intensitas transmitansi 

 
 a. b. 

 
 c. d. 

 
 e. f. 

Gambar 3 Grafik hubungan jumlah pencelupan sampel substrat terhadap 

intensitas transmitansi sesuai penambahan massa gum arab, 

(a). 0,5 g, (b). 1 g, (c). 1,5 g, (d). 2 g, (e). 2,5 g, dan (f). 3 g. 
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Lampiran 4 

Perhitungan viskositas 

    

  

    
  

   = viskositas dari air sebagai acuan yaitu sebesar 0,008007 g.cm
-1 

s
-1

 

   = massa jenis air yang digunakan yaitu sebesar 4,15 g.cm
-3 

   = waktu yang diperlukan air dalam viscometer Ostwald dari titik A ke B yaitu 

sebesar 2,31 s. 

Viskositas Tinta Magnetik 

1. mgum = 0,5 g 

mtot = 4,1313 g 

V  = 4 mL 

ρ  = 1,0328 g/cm
3 

t  = 46,4 s 

          
           

        
 

                      

              g/cm.s 

2. mgum = 1 g 

mtot = 4,6858 g 

V  = 5 mL 

ρ  = 0,93716 g/cm
3 

t  = 100,1 s 

          
             

        
 

                      

               g/cm.s 
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3. mgum = 1,5 g 

mtot = 5,1835 g 

V  = 6 mL 

ρ  = 0,86391 g/cm
3 

t  = 298,75 s 

          
              

        
 

                  

               g/cm.s 

4. mgum = 2 g 

mtot = 6,4651 g 

V  = 7 mL 

ρ  = 0,92358 g/cm
3 

t  = 576,05 s 

          
              

        
 

                       

             g/cm.s 

5. mgum = 2,5 g 

mtot = 6,8279 g 

V  = 8 mL 

ρ  = 0,85348 g/cm
3 

t  = 1042,12 s 

          
              

        
 

                       

            g/cm.s 

 

 



55 

 

 
 

 

6. mgum = 3 g 

mtot = 7,7044 g 

V  = 9 mL 

ρ  = 0,856044 g/cm
3 

t  = 1470,24 s 

      

  

    
 

          
              

        
 

                   

            g/cm.s 
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Viskositas Binder 

1. mgum = 0,5 g 

mtot = 3,60 g 

V  = 3,5 mL 

ρ  = 1,02857 g/cm
3 

t  = 42,20 s 

          
             

        
 

                   

               g/cm.s 

2. mgum = 1 g 

mtot = 4,21 g 

V  = 4 mL 

ρ  = 1,0525 g/cm
3 

t  = 75,99 s 

          
            

        
 

                      

               g/cm.s 

3. mgum = 1,5 g 

mtot = 4,81 g 

V  = 4,5 mL 

ρ  = 1,068889 g/cm
3 

t  = 173,93 s 

          
              

        
 

                      

               g/cm.s 
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4. mgum = 2 g 

mtot = 5,346 g 

V  = 5 mL 

ρ  = 1,0692 g/cm
3 

t  = 291,58 s 

          
              

        
 

                      

               g/cm.s 

5. mgum = 2,5 g 

mtot = 5,827 g 

V  = 5,5 mL 

ρ  = 1,05945 g/cm
3 

t  = 674,11 s 

          
              

        
 

                      

               g/cm.s 

6. mgum = 3 g 

mtot = 6,4704 g 

V  = 6 ml 

ρ  = 1,06667 g/cm
3 

t  = 683,44 s 

          
              

        
 

                   

               g/cm.s 

  

 


