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ABSTRACT 

  Identification of magnetic particles and the elemental composition of the natural sands of the Rokan 

River, Riau Province has been done. The natural sand samples that have been dried under the sun were 

separated between magnetic and non-magnetic particles using Iron Sand Separator (ISS). This result was called 

the product of ISS. The product of the ISS was milled using ball milling with iron balls having diameter of 1.5 

cm for 30 hours and  100 hours. The results of this process were separated using Neodynium Iron Boron 

(NdFeB) magnets and this result is called ball milling product. The magnetic susceptibility was calculated 

based on the values of magnetic induction (Bo) of a solenoid of 2500 turns, 10 cm long and 3 cm in dimater and 

total magnetic induction of the solenoid (BT). The magnetic induction the solenoid was measured using Pasco 

Magnetic Probe PS….. ?? . The results show that the magnetic susceptibility increases from 1140.59 × 10
-5

 to 

15495.71 × 10
-5

 for natural sand and ball milling product for 100 hours, respectively. The X-Ray Fluorescence 

(XRF) test shows that the composition of the magnetic element Fe increases from 1.67% to 35.39% for natural 

sand and bal milling product of 100 hour, respectively.  . The X-Ray Diffraction (XRD) test shows that the 

magnetic phase of 100 hours ball milling product has a hematite phase (α-Fe2O3) with some impurities such as 

silicon (Si) and Titanium (Ti) 

 

Keywords: Natural sand, Ball milling, magnetic induction, magnetic susceptibility , and X –Ray Diffraction. 

 

ABSTRAK 

Identifikasi partikel magnet dan komposisi unsur pasir alam di Sungai Rokan Provinsi Riau telah 

dilakukan. Sampel pasir alam yang telah dikeringkan di bawah sinar matahari dipisahkan partikel magnetik dan 

non magnetik menggunakan Iron Sand Separator (ISS). Hasil ini disebut produk ISS. Produk ISS digiling 

menggunakan ball milling dengan bola besi berdiameter 1,5 cm selama 30 jam dan 100 jam. Hasil dari proses 

ini dipisahkan menggunakan magnet Neodynium Iron Boron (NdFeB) dan hasil ini disebut produk ball milling. 

Kerentanan magnetik dihitung berdasarkan nilai induksi magnet (B0) dari solenoida 2500 lilitan, panjang 10 cm 

dan 3 cm dimater dan induksi magnet total dari solenoida(BT). Induksi magnetik solenoid diukur dengan Pasco 

Magnetic PS-2162 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa suseptibilitas magnet meningkat dari 1140.59 × 10
-5

 

menjadi 15495.71 × 10
-5

 untuk produk natural sand dan ball milling selama 100 jam. Uji X-Ray Fluorescence 

(XRF) menunjukkan bahwa komposisi unsur magnet Fe meningkat dari 1,67% menjadi 35,39% untuk produk 

pasir alam dan bal milling masing-masing 100 jam. . Uji X-Ray Diffraction (XRD) menunjukkan bahwa fase 

magnet produk ball milling 100 jam memiliki fasa hematit (α-Fe2O3) dengan beberapa pengotor seperti silikon 

(Si) dan Titanium (Ti). 

 

Kata kunci: Pasir alam, Ball milling, induksi magnet, suseptibilitas magnet, dan Difraksi Sinar-X 
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PENDAHULUAN 

 

Pasir merupakan bahan alam yang 

berada ditepi pantai, sungai maupun 

lautan. Pasir merupakan batuan 

sedimentasi yang mengandung sejumlah 

unsur termasuk pasir besi. Pasir besi 

mengandung mineral Magnetik yang 

sebagian besar terdiri dari Magnetit 

(     ), Hematit (       ), Maghemit 

(       ), Limonite (2         ), 

dan Titanium Oksida seperti Limenite 

(      ) yang dimanfaatkan dalam 

industri pembuatan magnet. Kandungan 

mineral Magnetik terbesar pada pasir besi 

yaitu Magnetit       ) yang memiliki ciri 

berwarna hitam. Bahan Magnetit       ) 

secara kimia teroksidasi menjadi 

Hematit(       ) yang memiliki ciri 

berwarna merah dan Maghemit (  

     ) yang berwarna kecokelatan [1]. 

Penelitian Pasir Besi ini akan diproses 

dengan menggunakan proses ISS (Iron 

Sand Separator), dan metode Ball Milling. 

Ball milling merupakan suatu alat yang 

berfungsi untuk menghaluskan ukuran 

pasir alam menjadi ukuran mikrometer 

(μm) hingga nanometer (nm). Penelitian 

mengenai analisa dan perhitungan 

suseptibelitas magnetik pada pasir alam 

sungai Rokan sebagai fungsi waktu proses 

ball milling sudah pernah dilakukan. 

Proses ball milling dengan waktu 30, 50, 

dan 70 jam memperlihatkan nilai 

suseptibilitas magnetik dan suseptibilitas 

massanya meningkat dan komposisi 

persentase elemen Fe meningkat dari 

1,669% menjadi 35,187% [2]. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pasir besi adalah suatu bahan alam 

bijih besi berupa pasir yang memiliki ciri-

ciri warna kehitaman dan banyak 

ditemukan di berbagai pantai, sungai, dan 

pegunungan, serta Pasir besi biasanya 

memiliki ukuran kasar (3-5 mm) dan halus 

(< 1 mm) [3].  

Pasir besi juga merupakan hasil 

pelapukan atau erosi batuan sedimen yang 

mengandung Fe (besi) sangat tinggi yang 

kemudian mengendap di dasar sungai, 

pesisir pantai maupun di daerah 

pegunungan. Endapan pasir besi setiap 

daerah berbeda beda disebabkan oleh 

volume endapan dan kualitas kandungan 

elemen Fe [4]. Secara makroskopis, 

material magnetik memiliki respon 

terhadap medan magnet luar disebut 

dengan magnetisasi. Secara mikroskopis, 

magnetisasi adalah suatu respon material 

magnetik terhadap gerakan spin dan 

gerakan orbital elektron mengelilingi 

intinya. Dari gerakan ini akan 

menghasilkan momen magnetik spin dan 

momen magnetik orbital pada suatu 

elektron yang dijelaskan dalam mekanika 

kuantum. Dalam suatu atom, Momen 

magnetik total merupakan resultan dari 

dua gaya momen magnetik yang akan 

menyebabkan elektron momen magnetik 

tersebut berpasangan atau berlawanan 

arah. Bahan ferromagnetik adalah bahan 

yang memiliki nilai suseptibilitas 

magnetiknya    ) positif yang sangat 

tinggi. Material ini banyak mempunyai 

spin elektron yang tidak berpasangan dan 

masing-masing spin elektron yang tidak 

berpasangan akan menimbulkan medan, 

sehingga medan magnetik total yang 

dihasilkan oleh satu atom menjadi lebih 

besar [5].   

Induksi magnetik merupakan suatu 

peristiwa munculnya arus dan tegangan 

akibat dari perubahan medan magnet. Arus 

yang muncul dalam perubahan medan 
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magnet tersebut disebut dengan arus 

induksi. 

Hukum Biot dan Savart 

menjelaskan bahwa besar induksi 

magnetik pada suatu titik disekitar elemen 

arus sebanding dengan panjang arus, besar 

kuat arus, sinus sudut yang diapit dengan 

jaraknya sampai titik tersebut dan 

berbanding terbalik dengan kuadrat 

jaraknya. Maka di sekeliling arus listrik 

terdapat medan magnet yang arahnya akan 

melingkari kawat tersebut. Suseptibilitas 

magnetik      adalah suatu sifat 

magnetik yang terbentuk oleh   momen 

dipol magnetik suatu atom atau molekul. 

Gerakan orbital dan putaran elektron suatu 

atom atau molekul akan menimbulkan 

momentum sudut total Klasifikasi bahan 

magnetik didasari oleh suseptibilitas 

magnetiknya yang ditunjukkan oleh 

persamaan[6] : 

   = 
 

 
    (1) 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen yaitu penggunaan metode ball 

milling untuk mendapatkan nanopartikel 

magnetik. 

 

Pemisahan Sampel Menggunakan Alat ISS 

Penelitian ini menggunakan sampel yang 

telah tersedia kemudian di jemur di bawah 

sinar matahari selama 1 hari, yang 

bertujuan untuk mempermudah proses 

pemisahaan antara material magnetik 

dengan non-magnetik. Sampel yang telah 

dikeringkan selanjutnya di saring 

menggunakan ayakan, agar sampel bersih 

dari sampah dan batu batuan, kemudian 

sampel di proses dengan ISS yang 

tujuannya untuk memisahkan antara 

partikel magnetik dan non magnetik. 

Proses ini dilakukan dengan tiga kali 

pemisahan, untuk mendapatkan hasil 

konsentrat 1. 

 

Proses Ball Milling 

Ball miling adalah suatu alat yang dapat 

menghancurkan dan menghaluskan ukuran 

sampel. Prinsip kerja dari ball mill tersebut 

adalah dengan adanya tumbukan dan 

gesekan antara ball mill dan material 

sehingga material akan mengalami 

penghancuran dan penghalusan. Alat ini 

bekerja dengan menggunakan bola-bola 

keras yang dimasukkan pada suatu wadah. 

Bola-bola tersebut saling berbenturan 

menumbuk serbuk yang digiling hingga 

ukuran bulirnya menjadi sangat kecil. 

 

Pemisahan Konsentrat menggunakan 

Magnet Batang NdFeB 

Sampel yang didapat setelah Ball milling 

dipisahkan antara konsentrat dengan 

pengotor. Proses pemisahan Konsentrat 

dilakukan menggunakan magnet 

Neodymium Iron Boron (NdFeB) untuk 

konsentrat 2. Konsentrat 2 akan digunakan 

untuk menganalisis sifat magnetik dan 

sifat fisisnya. 

 

Pengukuran Induksi Magnetik sampel dan 

konsentrat (BO, BS, BK) 

Pengukuran Induksi magnetik 

menggunakan alat probe Pasco PS-2162 

dan solenoid dengan jumlah 2500 Lilitan. 

Probe pasco PS-2162 dihubungkan ke 

laptop yang telah di instal software data 

studio yang mana nilai induksi magnet 

tersebut akan diperoleh secara otomatis 

dan datanya akan muncul pada layar 

laptop. Pengukuran ini dilakukan degan 

induksi magnet tanpa inti. Pengukuran 

induksi magnet tanpa inti diukur sifat 

induksi magnetnya dengan arus yang 
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diberikan bervariasi yaitu 200 mA, 400 

mA, 600 mA, 800 mA dan 1000 mA 

dimana jarak antara tengah solenoid 

dengan ujung sensor dijaga konstan sejauh 

1 mm. 

 

Perhitungan Nilai Suseptibilitas Magnetik 

Penentuan nilai suseptibilitas magnetik 

(χM) dilakukan pada sampel pasir alam 

sungai Rokan, konsentrat 1 dan konsentrat 

2. Nilai suseptibilitas magnetik sampel 

dihitung menggunakan Persamaan 2.8. 

Nilai suseptibiltas magnetik sampel 

dihitung dengan cara mengurangi nilai 

induksi magnetik sampel (    dengan nilai 

induksi magnetik tanpa inti(   , kemudian 

dibagi dengan nilai induksi magnetik tanpa 

inti      .Begitu juga untuk konsentrat 1 

dan 2. 

 

Menentukan Komposisi Mineral 

Menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF) 

Sampel penelitian yang telah di ball 

milling dengan variasi waktu 30 jam dan 

100 jam dibawa ke Laboratorium Jurusan 

Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Padang untuk diuji kandungan mineral 

magnetiknya menggunakan alat XRF merk 

panalytical dan Laboratorium Jurusan 

Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Andalas 

untuk mengetahui ukuran partikel sampel 

menggunakan alat X-Ray diffraction 

(XRF). 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Hasil Pengukuran Induksi Magnetik 

Tanpa Inti      

Hasil pengukuran induksi magnetik tanpa 

inti sebagai fungsi arus ditampilkan pada 

Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1 

memperlihatkan bahwa nilai pengukuran 

induksi magnetik. Apabila arus diperbesar 

maka nilai induksi magnetik pada 

solenoida meningkat. 

 

 
Gambar 1. Grafik hubungan antara 

induksi magnetik solenoid tanpa inti (B0) 

sebagai fungsi arus 

 

Hasil Pengukuran Induksi Magnetik 

Sampel (BS) 

Hasil pengukuran induksi magnetik pada 

inti sampel (BS) sebagai fungsi arus 

ditampilkan pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Grafik hubungan antara 

induksi magnetik solenoid dengan inti (BS) 

Pasir alam sungai rokan sebagai fungsi 

arus. 

Berdasarkan Gambar 2 

memperlihatkan nilai pengukuran induksi 

magnetik dengan inti sampel alam (BS) 

tidak jauh berbeda dengan nilai induksi 

magnetik selonoida tanpa inti (B0), hal ini 

dikarenakan partikel magnetik dan 

nonmagnetik pada sampel belum 
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dipisahkan dan masih tercampur merata 

pada sampel. 

 

Hasil Perhitungan Nilai Suseptibilitas 

Magnetik 

Nilai suseptibilitas magnetik sampel, 

konsentrat 1 hasil Iron Sand Separator 

(ISS) dengan konsentrat 2 hasil ball 

milling 30, dan 100 di tentukan 

menggunakan pasco PS 2160 hasil 

perhitungan di tampilkan pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Grafik perbandingan nilai 

suseptibilitas massa pasir alam ,konsentrat 

1, dan konsentrat 2. 

Hasil Identifikasi Fase Mineral Pasir 

Alam menggunakan Uji X-Ray Diffraction 

(XRD) 

 
Gambar 4. Grafik hasil uji fase magnetik 

konsentrat 2 dengan waktu milling 30     

jam, dan 100 jam. 

Gambar 4.9 memperlihatkan fase magnetik 

dari kosentrat 2 dengan variasi waktu ball 

milling 30 jam, dan 100 jam, pada sudut 

hamburan (2). Pola XRD dari kosentrat 2 

menunjukan bahwa kosentrat 2 

mempunyai fase hematite (α-Fe2O3) 

karena secara keseluruhan puncak-puncak 

yang dominan mengandung partikel 

hematite. Puncak puncak tersebut berada 

pada bidang kristal (012), (104), (110), 

(113), (024), (116), (214), dan (300). 

Puncak puncak bidang kristal ini pada 

masing masing sampel diperlihatkan pada 

Tabel 4.2. Hasil XRD ini menunjukan 

hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan Miizeai A et al., 2016 yang 

menyatakan bahwa fase dari pasir 

magnetik memiliki fase hematite dengan 

struktur kristal berupa hexagonal. Pada 

grafik XRD juga terlihat adanya puncak 

lain yang berasal dari Si dan Ti yang 

menandakan tidak sepenuhnya partikel 

non magnetik dapat dipisahkan dari 

sampel. 

 

Hasil Analisa Komposisi Pasir Alam 

menggunakan uji X-Ray Fluorescence 

(XRF) 

Analisa komposisi elemen  yang 

terdapat pada pasir alam sungai Rokan 

diuji dengan menggunakan X-Ray 

Fluorescence (XRF). Identifikasi 

dilakukan pada sampel pasir alam Sungai 

Rokan, dan konsentrat 2 untuk waktu 

milling 30 jam dan 100 jam. Hasil 

identifikasi kandungan elemen sampel 

ditampilkan pada Tabel 4.1 sedangkan 

grafik perbandingan elemen elemennya 

dapat dilihat pada Gambar 3 

Tabel 1. Hasil uji XRF pasir alam sungai 

Rokan, konsentrat 2 setelah di ball milling 

selama 30 jam dan 100 jam. 

Nama 

Elemen 

Komposisi (%) 

Pasir 

Alam 

Sungai 

Rokan 

Sesudah 

Ball 

Milling 

30 Jam 

Sesudah 

Ball 

Milling 

100 

Jam 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Pasir Alam Konsentrat I Konsentrat II 30 
jam

Konsentrat II 100 
jam
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Mg 0,571 2,096 2,333 

Al 6,2 11,269 10,759 

Si 84,391 44,435 41,079 

P 1,484 0,953 0,742 

Cl 0,167 0 0,076 

K 3,194 1,847 1,451 

Ca 1,512 3,163 2,472 

Ti 0,249 3,646 3,817 

V 0,006 0,173 0,226 

Cr 0,002 0,194 0,194 

Mn 0,044 0,285 0,267 

Fe 1,669 30,583 35,187 

Elemen 

lain 
0,511 1,356 0,115 

 

 
Gambar 5. Grafik perbandingan 

persentaseelemen-elemen pasir alam 

Rokan sebelum dan sesudah di ball milling 

 Berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat 

bahwa unsur yang terdeteksi oleh alat uji 

XRF adalah Magnesium (Mg), Aluminium 

(Al), Silikon (Si), Pospor (P), Klorin (Cl), 

Kalium (K), Kalsium (Ca), Titanium (Ti), 

Vanadium (V), Mangan (Mn) dan Besi 

(Fe). Dapat dilihat bahwa unsur elemen 

Besi (Fe) mengalami kenaikan persentase 

yaitu dari 1,669 % sampai 35,187 % 

setelah proses ball milling selama 100 jam 

dikarenakan seiring dengan bertambahnya 

waktu proses ball milling. Hal ini 

menandakan partikel magnetik yang 

terpisah lebih baik ketika penurunan 

persentase komposisi terjadi pada elemen 

Silikon (Si), Penurunan persentase 

komposisi silikon (Si) yaitu dari 84,391 % 

menjadi 41,079 % setelah proses milling 

selama 100 jam, hal ini dikarenakan 

seiring dengan bertambahnya waktu proses 

ball milling. Hal ini menandakan partikel 

nonmagnetik terpisah lebih baik. 

 

KESIMPULAN 

 

Nilai induksi dan suseptibilitas magnetik 

dari kosentrat 2 mempunyai nilai yang 

lebih tinggi dibandingkan kosentrat 1, 

yang mana proses pemisahan 

menggunakan iss dapat membantu 

mengurai pasir besi dari pasir alam. Nilai 

induksi dan suseptibilitas magnetik dari 

kosentrat 2 juga meningkat seiring 

bertambahnya waktu ball milling, hal ini 

dikarenakan ukuran partikel magnetik dan 

nonmagnetik mengecil sehingga 

pemisahan diantara keduanya dapat lebih 

mudah. Hasil identifikasi komposisi 

elemen menunjukkan bahwa persentase 

kandungan elemen Fe meningkat setelah di 

ball milling selama 30 dan 100 jam dari 

1,669 % menjadi 35,187. Penurunan 

persentase komposisi pada elemen 

nonmagnetik silikon (Si) setelah di ball 

milling selama 30 dan 100 jam dari 84,391 

% menjadi 41,079 %. Komposisi dari 

elemen besi (Fe) akan meningkat 

menandakan partikel non magnetik dan 

partikel magnetik dapat terpisah lebih baik 

ketika dilakukan proses ball milling yang 

lebih lama. 
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