
30 November	2017 

PROSIDING	SKF	2017

Karakterisasi Non-Destructive pada Susu Menggunakan 

Metode Induksi Elektromagnetik 

Dicky Zulfikridin1,a), Rizqa Sitorus1,b) dan Hendro2,c) 

1Magister Pengajaran Fisika, 

Departemen Fisika, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung, 

Jl. Ganesha no. 10 Bandung, Indonesia, 40132 

2Laboratorium Fisika Instrumentasi, 

Kelompok Keilmuan Fisika Teoritik Energi Tinggi dan Instrumentasi, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung, 

Jl. Ganesha no. 10 Bandung, Indonesia, 40132 

a) dicky.zulfikridin@gmail.com (corresponding author)
b) rizqasitorus@gmail.com

c) hendro@fi.itb.ac.id

Abstrak 

Metode induksi elektromagnetik merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengkarakterisasi 

penurunan kondisi susu. Masa kadaluarsa yang tercantum pada susu kemasan tidak dapat dijadikan acuan 

apabila susu mendapat perlakuan yang tidak baik seperti menyimpan susu pada temperatur tinggi, udara 

lembab dan cacat pada kemasan. Dalam penelitian ini, sampel dalam kemasan diuji dengan memberi 

gangguan medan magnetik sedemikian rupa sehingga garis medan magnetnya menembus sampel. Medan 

magnet yang keluar dari sampel dideteksi perubahan medan magnetnya. Perubahan medan magnet ini akan 

dikaitkan dengan kondisi sampel tersebut. Pengamatan ini akan dilakukan dalam rentang waktu 60 menit 

dengan sampling rate  0,05 menit/sampel. Pada sampel susu murni merk KPBS diperoleh nilai rata-rata 

medan magnet sebesar B = 0,05163 ± 5,732 x 10-7 mT dan pada sampel susu pasteurisasi merk Greenfield 

diperoleh nilai rata-rata medan magnet induksi sebesar B =0,06068 ± 6,897 x 10-7 mT. Jika dibandingkan 

dengan medan magnet reference dengan nilai rata-rata B =0,04953 ± 1,021 x 10-6 mT maka terdapat 

perubahan medan magnet induksi yang terdeteksi oleh sensor meskipun perubahannya kurang signifikan. 

Namun dapat diketahui bahwa terjadi perubahan ketika dilakukan karakterisasi terhadap sampel susu 

kemasan. Adapun nilai rata-rata medan magnet yang diperoleh sesuai persamaan medan magnet total untuk 

susu murni KPBS adalah Btotal = 0,01951 mT dan untuk susu pasteurisasi merk Greenfield adalah Btotal = 

0,00806 mT. Metode ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendeteksi adanya pengaruh bakteri 

terhadap medan magnet. Monitoring ini tidak hanya dapat digunakan untuk mengetahui kondisi susu tetapi 

juga dapat dikaitkan dengan keberadaan mikroba dan bakteri dalam susu karena pertumbuhan bakteri dan 

mikroba dalam susu dapat mengubah sifat fisik susu. Kami percaya bahwa penelitian ini akan mendukung 

pengembangan di dunia medis dan dan industri pangan yang ada di Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan ilmiah bagi 

masyarakat. 

Kata-kata kunci: Non-Destructive, Induksi Elektromagnetik, Susu Kemasan 
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PENDAHULUAN 

Susu merupakan jenis makanan kompleks yang terdiri dari protein, lipid, laktosa dan vitamin yang sangat 

penting bagi kesehatan manusia [1]. Sekarang ini, susu diproses untuk berbagai produk olahan. Di seluruh 

dunia terdapat lebih dari 6 milyar konsumen susu dan produk susu [2]. Ketika disimpan pada temperatur 

ruang, susu dengan kandungan protein memudahkan pertumbuhan mikroba dan bakteri [3]. Pertumbuhan 

bakteri dan mikroba ini menjadi penyebab penurunan kualitas susu sehingga susu menjadi mudah rusak atau 

basi [4,5,6]. Pertumbuhan bakteri yang pesat membuat umur simpan susu menjadi lebih singkat. 

Pada dasarnya pabrik susu sudah mencantumkan informasi batas pemakaian susu yang masih layak 

dikonsumsi (tanggal kadaluarsa). Namun demikian, masa pemakaian susu kemasan tersebut bisa berkurang 

bilamana perlakuan terhadap susu kemasannya tidak baik. Misal, disimpan pada ruangan yang panas, lembab, 

atau terdapat cacat pada kemasannya. Akibatnya, susu akan lebih cepat menjadi basi sebelum tanggal 

kadaluarsa tersebut. 

Untuk mengetahui kualitas susu dalam kemasan diperlukan uji karakterisasi pada susu. Sejumlah metode 

untuk mengkarakterisasi kualitas susu telah dilakukan. Pada umumnya karakterisasi kondisi susu dilakukan 

dengan analisis kimia. Adapun metode yang sering digunakan untuk mengkarakterisasi kondisi susu antara 

lain adalah dengan mengukur pH susu[ 5], mengamati warnanya[ 6] atau mendeteksi gas pada susu [7]. 

Selain analisis kimia, uji karakterisasi pada susu juga telah dilakukan secara fisika. Metode fisika yang 

banyak dikaji antara lain menggunakan ultrasound effect [1] dan metode pengukuran konduktivitas listrik 

yang menggunakan elektroda [9]. Dalam melakukan uji coba dengan metode-metode tersebut, sampel yang 

digunakan dalam kondisi terbuka, artinya susu dikeluarkan dari kemasannya. Akibatnya susu lebih cepat basi 

karena terpapar bakteri dan mikroba yang disebabkan adanya kontak langsung antara susu dengan udara luar. 

Kondisi ini tidak bisa menggambarkan  kadaluarsa susu dengan baik, seperti yang informasi yang tercantum 

pada kemasannya. 

Dalam penelitian ini dilakukan karakterisasi kondisi susu yang masih tersimpan dalam kemasan dengan 

menggunakan metode induksi elektromagnet. Jing Liu et al (2015) telah melakukan uji karakterisasi ini 

menggunakan sampel berupa air minum dengan mengukur konduktivitas listriknya. Namun pengujian ini 

tidak dilakukan pada kemasan yang tertutup [7]. Metode induksi elektromagnetik yang digunakan dalam 

penelitian ini menguji sampel dalam kemasan yang diberi gangguan medan magnetik sedemikian rupa 

sehingga garis medan magnetnya menembus sampel. Medan magnet yang keluar dari sampel dideteksi 

perubahan medan magnetnya. Perubahan medan magnet ini akan dikaitkan dengan kondisi sampel tersebut. 

Pengamatannya dilakukan dalam rentang waktu tertentu. 

Metode ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendeteksi adanya pengaruh bakteri terhadap medan 

magnet. Setiap makhluk hidup memiliki pengaruh terhadap medan magnet [9]. Jika alat ini dapat 

dikembangkan, maka monitoring tidak hanya digunakan untuk mengetahui kondisi susu tetapi juga dapat 

dimanfaatkan untuk mengkarakterisasi mikroba dan bakteri pada susu. 

TEORI DAN METODE EKSPERIMEN 

Susu bubuk terdiri dari matriks laktosa amorf di mana terdapat protein, lemak, dan vakuola udara yang 

tersebar didalamnya. Komposisi kimia susu bubuk secara keseluruhan adalah protein 26,5%, lemak 27,4%, 

laktosa 37,7%, mineral 5,7%, dan 2,7% air, dan susu bubuk skim adalah protein 38,2%, lemak 0,9%, 49,6% 

laktosa, 8,2% mineral, dan 3,0% air [5]. Tidak berbeda jauh dengan susu bubuk, susu cair juga memiliki 

komponen yang didalamnya terdapat beberapa persen jumlah protein, lemak, laktosa, mineral dan air. 

Salah satu karakteristik susu didalamnya yaitu mengandung air (H2O). Molekul-molekul pada air selalu 

menghadirkan molekul polar yaitu  molekul yang dapat terpolarisasi saat terjadi pemisahan antara rata-rata 

posisi muatan positif terhadap posisi muatan negatif. Sifat molekul polar inilah yang nantinya akan dikaitkan 

terhadap sifat kemagnetan dari susu. Molekul polar dalam susu sebelum dan sesudah diberikan gangguan 

akan berada dalam keadaan acak seperti ditunjukkan pada gambar 1.  
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     (a)           (b) 
Gambar 1 (a) Molekul polar bergerak acak bila belum diberikan gangguan. (b) Molekul polar setelah diberikan 

gangguan medan magnet [14] 

Apabila kita menempatkan molekul polar ini sebagai bahan dielektrik pada plat kapasitor maka molekul 

polar yang acak tadi akan terpolarisasi.  Muatan positif akan terkumpul ke arah sumbu x-positif dan muatan 

negatif akan terkumpul kearah sumbu x-negatif. Polarisasi menyebabkan muatan negatif terkumpul kesatu 

sisi dielektrik sedangkan muatan negatif ke sisi yang berlawanan [14].  

Semua benda di sekitar kita mempunyai sifat magnetik, akibatnya semua benda terpengaruh oleh medan 

magnet. Efek yang ditimbulkan oleh medan magnet tersebut mungkin sangat lemah atau bahan negatif tetapi 

efek tersebut dapat diukur dengan mudah.  Metode induksi elektromagnetik merupakan metode tanpa kontak 

terhadap sampel yang diuji. Karakteristik induksi elektromagnetik telah dilakukan oleh Griffith [8] yang 

menunjukkan bahwa setelah terjadinya eksitasi medan magnet melalui sampel atau benda yang diukur, 

perubahan fase medan magnet semula dan konduktivitas listrik sampel yang diukur dipengaruhi oleh arus 

eddy pada bagian dalam objek yang mendekati hubungan linear. Model kumparan circular exciting dan 

detecting menggunakan metode pengukuran langsung yang mengukur arus eddy terinduksi pada konduktor 

telah dilakukan sebelumnya [11].  

Jika suatu kumparan diberi arus listrik bolak-balik dari Signal Generator maka akan dihasilkan medan 

magnet luar. Jika medan magnet ini diukur menggunakan alat ukur medan magnet maka dapat 

direpresentasikan sebagai medan magnet reference yang merupakan medan magnet acuan ketika belum 

dipasang sampel. Ketika sampel material misalkan cairan seperti susu disisipkan atau dipasang pada 

kumparan maka akan timbul polarisasi pada bahan tersebut yang menghasilkan medan magnet induksi yang 

terukur oleh alat ukur akibat diberi medan magnet luar. Pendekatan untuk menentukan medan magnet total 

adalah: 

ref induksiB B B  (1) 

Sifat magnet suatu  material juga ditentukan oleh struktur elektronnya yang akan memberi dipol-dipol 

magnet. Interaksi dipol-dipol ini akan menentukan sifat magnet dari material. Dipol-dipol magnet ada dalam 

seluruh material magnet. Dipol-dipol magnet yang sudah ada sebelumnya dalam material diarahkan dalam 

berbagai cara tetapi akan dipengaruhi bila medan magnet luar dibangkitkan. Dalam medan magnet, gaya yang 

ada mungkin menghasilkan torka yang cenderung mengarahkan dipol-dipol searah medan. Secara fisika, 

penyebab kemagnetan dalam objek adalah dipol magnetik atom yang berkaitan dengan elektron.  

Sifat fisis susu dalam bentuk kemasan tidak dapat diprediksi secara tepat, apakah susu tersebut layak 

dikonsumsi atau tidak oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh penyimpanan pada ruangan panas, udara 

lembab dan bilamana terdapat cacat pada kemasan. Masih jarang peralatan yang dapat digunakan untuk 

monitoring susu tanpa membuka kemasannya (kemasan tertutup). Dari penelitian sebelumnya, terdapat 

perbedaan dalam hal teknik deteksi, jenis sampel, dan rentang waktu pengukuran. Metode induksi 

elektromagnet akan dikembangkan pada penelitian ini untuk mengamati sifat fisis dari susu dalam kemasan. 

Teknik deteksi yang digunakan yaitu dengan memberi gangguan medan magnetik sedemikian rupa sehingga 

garis medan magnetnya menembus sampel. Medan magnet yang keluar dari sampel dideteksi perubahan 

medan magnetnya yang hasilnya dikaitkan terhadap sifat fisis sampel tersebut. Pengamatan dilakukan dalam 

rentang waktu tertentu sampai teramati terjadi perubahan kondisi pada susu. Adapun metode rinci dari 

eksperimen ini dijelaskan pada gambar 2. 

Eo 
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Gambar 2. Skema Eksperimen 

Adapun model pengukuran yang digunakan pada pengujian karakterisasi susu kemasan ini ditunjukkan 

pada gambar 3. Input sumber dari Signal Generator GW INSTEK GAG-809 dihubungkan ke kumparan yang 

menghasilkan perubahan medan magnet terhadap sampel susu kemasan. Kumparan menghasilkan medan 

magnet yang diinduksi arus eddy pada pengukuran objek. Sampel susu kemasan yang digunakan adalah 

sampel yang susu yang mendekati masa kadaluarsanya dan sampel susu yang sudah rusak kemasannya, 

namun masih dalam keadaan tertutup (non-destructive). Kumparan dengan 250 lilitan dipasang dengan susu 

kemasan dan kumparan terhubung ke Signal Generator. Deteksi medan magnet dilakukan menggunakan 

sensor medan magnet MG-BTA Vernier  yang terhubung ke PC melalui Piranti Antarmuka LabQuest Mini 

Vernier sebagai platform kontrol pengukuran. Tahap selanjutnya dari model pengukuran ini adalah 

menentukan nilai medan magnet yang dihasilkan dari medan magnet reference dan medan magnet dari data 

pengukuran.   

Susu Kemasan

Model Pengukuran

Kumparan 

CH1 CH2

Piranti 

Antarmuka 

LabQuest 

Mini Vernier

Input

Medan Magnet B

Perangkat Lunak 

LoggerPro Vernier

Detektor

Akuisisi Data

Gambar 3. Model Pengukuran 

Sensor medan magnet yang digunakan merupakan transduser efek Hall yang menghasilkan tegangan 

linier dengan medan magnet. Sensor mengukur komponen medan magnet yang tegak lurus dengan tanda titik 

putih pada ujung sensor. Hasil pembacaan bernilai positif ketika tanda titik putih pada ujung sensor mengarah 

ke kutub selatan magnetik. Sensor medan magnet dapat dipilih melalui dua range yaitu range 6,4 mT dan 

0,32 mT. Pada range 6,4 mT, setiap nilai tegangan diukur oleh transduser yang merepresentasikan nilai 

sebesar 32 Gauss (3,2 x 10-3 tesla). Rentang sensor adalah ± 64 Gauss atau ± 6,4 x 10-3 Tesla. Pada nilai range 

0,32 mT, setiap nilai tegangan yang diukur merepresentasikan nilai sebesar 1,6 Gauss dengan rentang ± 3,2 

Gauss atau ± 3,2 x 10-4 Tesla. 

Menentukan  peralatan 
yang digunakan dalam 

metode induksi 
elektromagnetik

Rancangan 
eksperimen

Pengujian alat
Pengumpulan 
sampel susu 

kemasan

Karakterisasi 
sampel susu 
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Data
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Gambar 4. Cara kerja sensor medan magnet MG-BTA Vernier [13] 

Tabel 1. Spesifikasi sensor medan magnet MG-BTA Vernier [13] 

HASIL PERHITUNGAN DAN PERBANDINGAN DENGAN DATA REFERENSI 

Pengamatan medan magnet induksi dan medan magnet referensi ditunjukkan pada Tabel 2 dimana 

pengukuran dilakukan pada susu kemasan dengan merk KPBS (Koperasi Peternakan Bandung Selatan) yang 

mendekati masa kadaluarsa dengan komposisi lemak 15 g, protein 14 g, karbohidrat total 25 g dan natrium 

210 mg.  

Tabel 2. Data pengamatan medan magnet induksi dan reference pada susu merk KPBS 

Waktu (s) 
Bind 

(mT) 
Bref (mT) B = B0 - Bind Waktu (s) Bind (mT) Bref (mT) 

B = Bref - 

Bind 

1 0.051179 0.051765 0.00058594 31 0.056147 0.074995 0.0188477 

2 0.051289 0.051716 0.00042725 32 0.057209 0.077314 0.020105 

3 0.054915 0.054316 0.00059814 33 0.055842 0.076436 0.0205933 

4 0.049006 0.053035 0.00402832 34 0.054866 0.076313 0.0214478 

5 0.050251 0.052034 0.00178223 35 0.056392 0.076814 0.0204224 

6 0.050789 0.059932 0.00914307 36 0.055598 0.077546 0.0219482 

7 0.0503 0.05771 0.00740967 37 0.055769 0.078279 0.0225098 

8 0.048018 0.065913 0.01789551 38 0.056392 0.079951 0.0235596 

9 0.049861 0.067573 0.0177124 39 0.057588 0.076985 0.019397 

10 0.050959 0.066267 0.01530762 40 0.057209 0.07823 0.0210205 

11 0.051252 0.068293 0.01704102 41 0.055708 0.079194 0.0234863 

12 0.052461 0.068635 0.01617432 42 0.055598 0.077815 0.0222168 
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Waktu (s) 
Bind 

(mT) 
Bref (mT) B = B0 - Bind Waktu (s) Bind (mT) Bref (mT) 

B = Bref - 

Bind 

13 0.052412 0.068867 0.01645508 43 0.056831 0.078291 0.02146 

14 0.050667 0.070295 0.01962891 44 0.05948 0.078645 0.019165 

15 0.052534 0.071577 0.01904297 45 0.060249 0.079731 0.0194824 

16 0.053132 0.073091 0.0199585 46 0.058442 0.078767 0.0203247 

17 0.051545 0.072834 0.02128906 47 0.058247 0.081526 0.0232788 

18 0.053645 0.072517 0.01887207 48 0.059639 0.080525 0.0208862 

19 0.050093 0.074653 0.02456055 49 0.05821 0.081172 0.0229614 

20 0.053755 0.074397 0.02064209 50 0.059309 0.08238 0.0230713 

21 0.055745 0.075117 0.01937256 51 0.059968 0.080903 0.0209351 

22 0.053499 0.075605 0.02210693 52 0.059517 0.08 0.0204834 

23 0.055244 0.076033 0.02078857 53 0.059138 0.082051 0.0229126 

24 0.054829 0.074397 0.01956787 54 0.057661 0.084431 0.02677 

25 0.056648 0.07845 0.02180176 55 0.057515 0.085457 0.0279419 

26 0.051655 0.076289 0.02463379 56 0.057209 0.086201 0.0289917 

27 0.053682 0.081184 0.02750244 57 0.058882 0.084932 0.0260498 

28 0.053853 0.081074 0.02722168 58 0.057722 0.085139 0.027417 

29 0.056172 0.072737 0.01656494 59 0.057649 0.087092 0.0294434 

30 0.056221 0.072712 0.0164917 60 0.0571 0.085896 0.0287964 

Data pengamatan kedua dilakukan pada sampel yang berbeda yaitu susu pasteurisasi dengan merk 

Greenfield yang mendekati masa kadaluarsa dengan komposisi lemak total 9 g, protein 15 mg, natrium 90 mg 

dan kalium 400 mg.  

Tabel 3. Data pengamatan medan magnet induksi dan reference pada susu merk Greenfield (susu pasteurisasi) 

Waktu (s) Bind (mT) Bref (mT) B = Bref - Bind Waktu (s) Bind (mT) Bref (mT) B = Bref - Bind 

1 0.063154 0.054438 0.00871582 31 0.071992 0.07353 0.0015381 

2 0.065278 0.051924 0.01335449 32 0.072236 0.07613 0.003894 

3 0.065742 0.052131 0.01361084 33 0.071138 0.077595 0.0064575 

4 0.065107 0.052888 0.01221924 34 0.072493 0.076545 0.0040527 

5 0.065132 0.052217 0.01291504 35 0.071687 0.076802 0.0051147 

6 0.063301 0.061226 0.0020752 36 0.071711 0.078987 0.0072754 

7 0.068245 0.056184 0.01206055 37 0.071187 0.079402 0.0082153 

8 0.071101 0.065999 0.00510254 38 0.071943 0.078962 0.007019 

9 0.070356 0.068293 0.00206299 39 0.074165 0.077119 0.0029541 

10 0.069587 0.067341 0.00224609 40 0.071272 0.078132 0.0068604 

11 0.069453 0.067732 0.00172119 41 0.070942 0.07823 0.0072876 

12 0.070015 0.067317 0.00269775 42 0.070637 0.078376 0.0077393 

13 0.069001 0.069172 0.0001709 43 0.072615 0.077351 0.0047363 

14 0.071858 0.071553 0.00030518 44 0.072554 0.080623 0.0080688 

15 0.071785 0.071895 0.00010986 45 0.07126 0.079402 0.0081421 

16 0.071138 0.072993 0.00185547 46 0.070149 0.07873 0.0085815 

17 0.072957 0.072041 0.00091553 47 0.071479 0.080366 0.0088867 

18 0.070649 0.073689 0.00303955 48 0.071431 0.082344 0.0109131 
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Waktu (s) Bind (mT) Bref (mT) B = Bref - Bind Waktu (s) Bind (mT) Bref (mT) B = Bref - Bind 

19 0.068037 0.074397 0.00635986 49 0.066902 0.08022 0.0133179 

20 0.069929 0.075935 0.00600586 50 0.066328 0.079988 0.0136597 

21 0.071028 0.075935 0.00490723 51 0.065278 0.081929 0.0166504 

22 0.067988 0.076899 0.00891113 52 0.065913 0.080879 0.0149658 

23 0.068806 0.074861 0.00605469 53 0.066426 0.082979 0.0165527 

24 0.069368 0.075667 0.00629883 54 0.067219 0.082747 0.0155273 

25 0.070076 0.082734 0.01265869 55 0.066938 0.083821 0.0168823 

26 0.071479 0.076826 0.00534668 56 0.067939 0.084297 0.0163574 

27 0.069624 0.079622 0.00999756 57 0.06739 0.085396 0.0180054 

28 0.070247 0.081318 0.01107178 58 0.068159 0.085359 0.0171997 

29 0.070662 0.071394 0.00073242 59 0.07104 0.086824 0.0157837 

30 0.071113 0.072847 0.0017334 60 0.071003 0.08658 0.0155762 

(a) 
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(b) 

(c) 

Gambar 5. Tampilan data medan magnet di perangkat lunak Loggerpro dimana: (a) medan magnet induksi pada susu 

murni KPBS dengan nilai rata-rata 0,05163 ± 5,732 x 10-7 mT, (b) medan magnet induksi pada susu pasteurisasi merk 

Greenfield dengan nilai rata-rata 0,06068 ± 6,897 x 10-7 mT dan (c) medan magnet reference dengan nilai rata-rata 

0,04953 ± 1,021 x 10-6 mT 

Hasil monitoring untuk karakterisasi pada susu dilakukan selama 60 menit dengan sampling rate 0,05 

menit/sampel yang ditunjukkan pada gambar 5. Pada sampel susu murni merk KPBS diperoleh nilai rata-rata 

medan magnet sebesar 0,05163 ± 5,732 x 10-7 mT dan pada sampel susu pasteurisasi merk Greenfield 

diperoleh nilai rata-rata medan magnet induksi sebesar 0,06068 ± 6,897 x 10-7 mT. Jika dibandingkan dengan 

medan magnet reference maka terdapat perubahan medan magnet induksi yang terdeteksi oleh sensor 

meskipun perubahannya kurang signifikan. Namun dapat diketahui bahwa terjadi perubahan ketika dilakukan 

karakterisasi terhadap sampel susu kemasan. Adapun nilai rata-rata medan magnet total yang diperoleh sesuai 

persamaan 1 untuk susu murni KPBS adalah 0,01951 mT dan untuk susu pasteurisasi merk Greenfield adalah 
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0,00806 mT. Hasil eksperimen ini tentunya masih dipengaruhi oleh medan magnet sekitar sistem 

pengambilan sampel. Selain itu terjadinya medan magnet induksi diduga karena susu mengandung cairan 

yang bersifat paramagnetik yang berarti mengandung muatan magnetik. Sifat kemagnetan ini bisa terjadi 

karena diduga molekul air pada susu memiliki momen dipol magnet serta suseptibilitas dari bahan susu 

cairan. Dugaan lainnya adalah ketika diberi medan magnet luar maka terdapat bakteri pada susu yang 

terpengaruh sehingga menimbulkan efek deteksi pada alat ukur sensor yang digunakan. Metode ini dapat 

dikembangkan lebih lanjut untuk mengkarakterisasi mikroba dan bakteri lebih spesifik terhadap medan 

magnet karena setiap makhluk hidup memiliki pengaruh terhadap medan magnet.  

KESIMPULAN 

Pada susu kemasan yang sudah melewati masa kadaluarsanya dapat dideteksi perubahan medan 

magnetnya yang dapat diduga karena adanya dipol magnet dan suseptibilitas dari bahan susu cairan serta 

diduga adanya bakteri yang terpengaruh medan magnet luar. Studi awal ini dapat dijadikan sebagai referensi 

dalam penentukan sifat fisis susu. Lebih lanjut, studi ini dilakukan tanpa merusak kemasan susu sehingga 

lebih efisien dalam hal pengujiannya. Outcome dari studi ini diharapkan agar produk susu kemasan dapat 

dideteksi lebih dini dalam hal perkembangan mikroba dan bakteri dengan mengamati perubahan sifat fisis 

susu. 
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