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ABSTRACT 

Magnetic properties and compositional identification of Padang beach sand of West 

Sumatra has been conducted. The sample was milled using a 2-stage ball milling 

method. In stage 1, the sample was milled for 60 hours  with a milling ball size of 1.5 

cm. then, for stage 2 the product of stage 1 was milled again for 30 hours with 2 

variation of  milling balls diameter namely 0,7 cm and 1,5 cm. The separation of 

magnetic and non-magnetic particles of ball milling was product done using NdeFB 

magnets. Magnetic susceptibility and mass susceptibility were determined based on 

the solenoid magnetic induction value measured using the Pasco Pasco PS-2162 

sensor. Meanwhile,  the composition of the samples used was measured using  X-Ray 

Fluorescence Spectroscopy (XRF). From this study, it was found that the Fe content 

of the sample milled with ball  size of 1.5 cm was higher than that for  0.7 cm. The 

susceptibility magnetic and mass susceptibility value increased with increasing 

milling time and milling ball size. 

Key note: Beach sand, magnetic susceptibility, mass susceptibility, ball milling, XRF 
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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian tentang sifat magnetik dan uji komposisi dari pasir pantai 

padang sumatera barat. Sampel pasir pantai dilakukan proses penghancuran dengan 

menggunakan metode ball milling 2 tahap. Ball milling tahap 1 diproses dengan 

waktu 60 jam dengan ukuran bola milling 1.5 cm. kemudian ball milling tahap 2 

selama 60+30 jam dengan 2 variasi bola yaitu, 0,7 cm dan 1,5 cm. Untuk pemisahan 

partikel magnetik dan non magnetik pada hasil ball milling menggunakan magnet 

batang NdefB. Sifat magnetik , suseptibilitas magnetik dan suseptibilitas massa 

ditentukan berdasarkan nilai induksi magnetik solenoid yang diukur menggunakan 

sensor pasco pasco PS-2162. Sedangkan untuk mengetahui komposisi pasir pantau 

digunakan X-Ray Fluorescence (XRF). Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa 

kandungan Fe pada bola ukuran 1.5 cm lebih tinggi dibandingkan ukuran bola 0.7 cm 

. Nilai suseptibilitas magnetik suseptibiltas massa meningkat dengan bertambahnya 

waktu milling dan ukuran bola milling. 

Kata kunci: Pasir Pantai, Suseptibilitas magnetik, suseptibilitas massa, ball milling, 

XRF 
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1. PENDAHULUAN 

Pasir pantai merupakan mineral 

yang mengandung elemen kimia 

seperti Fe, Si, Ti dan Mg. Khususnya 

pantai padang sumatera barat memiliki 

endapan pasir yang banyak 

mengandung Fe (Filza, 2018). 

Pasir pantai memiliki beberapa 

kandungan mineral seperti magnetit 

(Fe3O4), hematit (α-Fe2O3) dan 

maghemit (γ-Fe2O3) yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku 

industri, dimana juga terdapat senyawa 

pengotor lainnya yaitu Al2O3, MgO, 

SiO2 dan yang lainnya. Mineral 

tersebut dapat di aplikasikan sebagai 

pewarna serta campuran (filter) untuk 

cat bahan dasar industri magnet 

permanen (Yulianto dkk, 2003). 

Potensi bijih besi di Indonesia 

mencapai 382 juta ton pada tahun 2010 

(Komatina dkk, 2004). 

Partikel magnetik dapat 

disintesis dengan beberapa metode 

seperti metode ball milling(Erwin 

dkk,2019). Metode ini adalah 

sederhana, efisien, dan murah 

dibandingkan metode lainnya Pada 

penelitian ini, pasir  akan diproses 

dengan iron sand separator (ISS) 

untuk memisahkan antara partikel 

magnetik dan non magnetik. 

Kemudian dilakukan ball milling 2 

tahap. Ball milling tahap I dilakukan 

proses milling Selma 60 jam dengan 

ukuran bola 1,5 cm. kemudian ball 

milling tahap II variasi ukuran bola 

milling ,yaitu 1,5 cm dan 0.7 cm 

dengan waktu 60+30 jam. Untuk 

mengidentifikasi elemen-elemen yang 

terkandung dalam konsentrat 

menggunakan alat XRF (X-Ray 

Fluorescence)   

2. METODE PENELITIAN  

 Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini berupa pasir Pantai 

Padang, Sumatera Barat. Sampel ini 

diambil pada 4 lokasi berbeda yang 

terdiri dari titik A,B, C dan D. Jarak 

antara titik lokasi pengambilan sampel 

masing-masing sejauh 50 m jumlah  

sampel yang diambil dari setiap titik 

adalah sebanyak 2 kg. Cara 

pengambilan sampel dilakukan 

menggunakan metode zig-zag sesuai 

dengan teknik sampling. Kemudian 

sampel dipisahkan elemen magnetik 

dan non magnetik menggunakan Iron 

Sand Separator (ISS) yang akan 

menghasilkan konsentrat I.  

Hasil konsentrat ini selanjutnya 

diproses dengan metode ball milling 

selama 60 jam dengan ukuran bola 1.5 

cm. Tujuan dari ball milling tersebut 

yaitu untuk menghancurkan konsentrat 

I tersebut. Produk ball milling tersebut 

dipisahkan antara magnetik dan non 

magnetik dengan magnet batang 

Niodinium Iron Boron (NdFeB). 

Partikel magnetik ini akan didapatkan 

konsentrat 2. Kemudian konsentrat II 

dilakukan ball milling tahap 2 dengan 

konsentrat 2 dibagi menjadi 2 bagian 

yang sama sebagai fungsi ukuran bola 

yaitu, 0,7 cm dan 1,5 cm dengan waktu 

milling selama 60+30 jam. Produk ini 

dinamakan konsentrat 3 selanjutnya 

diukur nilai suseptibilitas magnetik , 

suseptibilitas massa serta dilakukannya 

karakterisasi menggunakan X-Ray 

Fluorescence (XRF)  
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3. HASILDAN PEMBAHASAN  

a. PengukuranInduksi 

Magnetik 

Pengukuran induksi magnetik 

solenoid tanpa inti dilakukan sebagai 

fungsi arus. Pengukuran induksi 

magnetik solenoid sebagai fungsi arus 

yang diberikan   0,2 A, 0,4 A, 0,6 A, 

0,8 A dengan jarak tetap 1 mm dan 

pengukuran induksi solenoid tanpa 

inti  

 

Gambar 1. Grafik hubungan induksi 

magnetik solenoid sebagai fungsi arus 

pada jarak tetap 1 mm dari ujung 

tengahsolenoid. 

 Grafik 1 menampilkan nilai 

induksi magnetik nya meningkat. Hal 

ini pengukuran antara ujung Probe 

Magnetik Pasco dan ujung solenoid 

yang mengakibatkan besar arus yang 

dialirkan dari solenoid semakin besar, 

dapat dikatakan bahwa arus listrik 

berbanding lurus dengan nilai induksi 

magnetik solenoid dan besarnya fluks 

magnetik yang ditimbulkannya 

(Tipler,1998) 

 

 

 

b. Suseptibilitas Magnetik dan 

Massa  

Nilai suseptibilitas magnetik 

diperoleh berdasarkan nilai induksi 

magnetik solenoid tanpa inti (B0) dan 

dengan inti (BT) berupa pasir pantai 

padang. Grafik nilai suseptibilitas 

magnetik dari produk Ball Milling 

sebelum dan sesudah  ball milling 2 

tahap sebagai fungsi waktu milling dan 

variasi ukuran bola ditampilkan pada 

Gambar 2.  

 
Gambar 2. Grafik nilai suseptibilitas 

magnetik sebelum dan sesudah ball 

milling multistep dengan variasi 

ukuranbola. 

 Grafik pada gambar 2 nilai 

suseptibilitas magnetik konsentrat 2 

dan multistep konsentrat 3 mengalami 

peningkatan. Peningkatan nilai 

suseptibilitas magnetik antara 

konsentrat 2 dan 3 terjadi karena 

perbedaan waktu milling dan variasi 

ukuran bola. Dimana konsentrat 3 

memiliki waktu penghancuran yang 

cukup lama dibandingkan konsentrat 2 
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Gambar 3. Grafik Nilai Suseptibilitas 

Massa Konsentrat II dan Konsentrat III 

 

        Gambar 3 menampilkan bahwa 

nilai suseptibilitas massa mengalami 

peningkatan ketika ukuran diameter 

bola diperbesar dari 0,7 cm dan 1,5 cm 

dengan nilai 40846,72 x 10-8 m3/kg 

dan 46565,76 x 10-8 m3/kg. Nilai 

suseptibilitas massa untuk konsentrat 3 

jauh lebih besar dari nilai konsentrat 2. 

Besarnya nilai suseptibilitas massa 

konsentrat 3 dibandingkan dengan 

nilai suseptibilitas massa konsentrat 2 

disebabkan oleh makin banyaknya 

jumlah partikel magnetik yang 

terkandung dalam sampel konsentrat 3 

tersebut. Nilai suseptibilitas massa ini 

berada dalam interval nilai 

suseptibilitas massa oxida besi (Hunt, 

1953). 

c. Karakterisasi menggunakan X-Ray 

Fluorescence (XRF)  

Identifikasi komposisi dari pasir 

pantai Padang dilakukan dengan 

menggunakan X-Ray Fluorescence 

(XRF). Identifikasi ini bertujuan untuk 

menentukan komposisi di dalam 

sampel pasir Padang Sumatera Barat. 

Hasil identifikasi kandungan elemen, 

senyawa dan oksida yang diperoleh 

dari hasil pengukuran sampel Gambar 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik perbandingan hasil 

ball milling multistep 60+30 jam 

dengan variasi ukuran bola 1,5 dan 0,7 

cm.  

Gambar 4 menampilkan hasil 

uji X-Ray fluorescence (XRF) dari 

sampel pasir pantai padang yang 

ditampilkan pada Gambar 4.2.  XRF 

digunakan untuk mengidentifikasi 

jenis unsur yang terdapat dalam pasir 

pantai padang setelah di Ball Milling 2 

tahap (60+30) jam dengan 

menggunakan bola berdiamater 1.5 cm 

dan 0.7 cm. Nilai pada elemen-elemen 

yang tertinggi pada bola 1.5 dan 0.7 

cm.  setelah ball milling Multistep 

adalah Fe dan Ti  . Komposisi elemen 

Fe pada bola 1.5 cm setelah dilakukan 

ball milling 2 tahap yaitu 80.75% 

sedangkan pada Fe bola diameter 0.7 

yaitu 68.39%. Peningkatan elemen Fe 
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pada bola 1.5 cm lebih tinggi 

dibandingkan bola 0.7 cm disebabkan 

karena ukuran bola berpengaruh 

terhadap ukuran dan komposisi 

magnetik. Semakin besar bola baja 

yang digunakan maka partikel 

magnetik yang dihasilkan semakin 

kecil. Besarnya ukuran bola baja 

mengakibatkan energy tumbukan yang 

terjadi dalam tabung juga semakin 

besar. Peningkatan komposisi pada 

elemen Fe dan Ti menunjukkan bahwa 

elemen-elemen tersebut mengandung 

elemenmagnetik.Sedangkan penurunan 

komposisi pada elemen-elemen 

tersebut merupakan elemen non 

magnetik yang mengandung elemen 

magnetik dengan jumlah sangat 

sedikit. 

4. KESIMPULAN 

Nilai rata-rata suseptibilitas 

magnetik  pasir alam pantai Padang, 

Sumatera Barat sebelum ball milling 

multistep adalah 60626.05 x 10-5 dan 

nilai suseptibilitas setelah proses ball 

milling multistep dengan variasi bola 

1.5 dan 0.7 cm adalah 66123,39x10-5  

dan  63394,12x10-5. Komposisi sampel 

pasir alam pantai padang setelah 

dilakukan ball milling dua tahap 

dengan variasi bola 1.5 dan 0.7 selama 

60+30 jam menyebabkan  kandungan 

Fe pada variasi bola 1.5 cm  80.75% 

lebih tinggi dari kandungan Fe pada 

variasi bola 0.7 cm yaitu 68.39% 
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