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ABSTRACT 
 

The magnetic nanoparticles were prepared from River Suci Bengkulu beach sand using two-stage ball 

milling for 120 hours. The product of the ball milling was divided into 3 parts and then doped using 

manganese (Mn) with a concentration of (0; 5; and 15)% of the total mass magnetic nanoparticles using 

ball milling for 20 hours. These nanocomposite (α-Fe2O3/Fe3O4+Mn) were used to adsorb some heavy 

metals such a lead Pb and Cu in Sungai Siak’s water at Duku Harbor Pekanbaru. The magnetic 

susceptibility of the samples was measured using Pasco Magnetic Probe PS-2162. The crystallite size 

and magnetic phase of the product were determined using X-Ray Diffraction (XRD) method. The 

amount of heavy metal adsorption was determined using Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). The 

XRD characterization results showed that the crystalline size increases with increasing manganese (Mn) 

concentration. Moreover, the sample consisted two magnetic phase that is Fe3O4 (Magnetite) and α-

Fe2O3 (Hematite). The AAS characterization results showed that the amount of heavy metals decreases 

with the increase in the concentration of manganese (Mn). 
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ABSTRAK 
 

Nanopartikel magnetik berasal dari pasir Pantai Sungai Suci Bengkulu menggunakan ball milling dua 

tahap selama 120 jam. Produk dari ball milling dibagi menjadi 3 bagian  kemudian didoping 

menggunakan Mangan (Mn) dengan konsentrasi sebesar (0;5;dan15)% dari berat massa total 

nanopartikel magnetik menggunakan ball milling selama 20 jam. Nanokomposit (α-Fe2O3/Fe3O4+Mn) 

digunakan untuk menyerap beberapa logam berat seperti Pb dan Cu dalam air Sungai Siak Pelabuhan 

Duku, Pekanbaru. Suseptibilitas magnetik diukur menggunakan Probe Magnetic Pasco PS-2126. 

Ukuran kristal dan fase magnetik produk ditentukan menggunakan metode Difraksi Sinar-X (XRD). 

Besarnya adsorpsi logam berat ditentukan dengan menggunakan Spektroskopi Serapan Atom (SSA). 

Hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa ukuran kristal meningkat dengan meningkatnya 

konsentrasi mangan (Mn). Selain itu, sampel terdiri dari dua fase magnetik yaitu Magnetite (Fe3O4) dan 

Hematite (α-Fe2O3). Hasil karakterisasi AAS menunjukkan bahwa jumlah logam berat menurun dengan 

meningkatnya konsentrasi mangan (Mn).  

 

Kata Kunci : Adsorpsi, Doping, Logam Berat, Nanopartikel Magnetik, Mangan (Mn) 

 

 
1. PENDAHULUAN 

 

Sumber daya alam yang melimpah di 

Indonesia sangat beraneka ragam salah 

satunya adalah berasal dari bahan galian 

tambang berupa pasir besi. Terbentuknya 

pasir besi berasal dari endapan pasir 

yang mengandung bijih besi yang terdapat di 

sepanjang pantai, seperti salah satunya berasal 

dari pasir Pantai Sungai Suci Bengkulu. 

Keberadaan adanya kandungan bijih besi di 

daerah tersebut tentunya akan bermanfaat 

digunakan untuk keperluan berbagai bidang 

seperti industri dan teknologi [1]. 
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Kandungan mineral-mineral magnetik 

yang terdapat dalam pasir besi biasanya 

dapat berupa Fe3O4 (Magnetite), α-Fe2O3 

(Hematite). dan γ-Fe2O3 (Maghemite) [11]. 

Mineral tersebut memiliki kegunaan dalam 

bidang medis sebagai pembawa obat ke 

otak , bahan pembuatan tinta kering pada 

mesin photo-copy, dan berbagai aplikasi 

nanokomposit lainnya. Untuk 

mendapatkan mineral magnetik tersebut 

biasanya didapatkan dari pasir besi yang 

masih bercampur dengan tanah, sehingga 

perlu dilakukan pengolahan agar 

mendapatkan nanopartikel magnetik yang 

lebih murni. 

Sintesis untuk mendapatkan nanopartikel 

magnetik dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode kimia dan mekanik. 

Adapun sintesis secara kimia 

menggunakan metode seperti sol gel, 

kopresipitasi, hidrolis, dsb. Sedangkan 

sintesis secara mekanik mengunakan 

metode ball milling yang memilki 

keunggulan yang dapat menghancurkan 

dan menghaluskan pasir pantai tersebut 

menjadi lebih halus tanpa membutuhkan 

waktu yang lama dengan tidak adanya 

reaksi kimia sehingga lebih efisien 

digunakan [3]. 

Material magnetik yang didapatkan 

dalam ukuran nanometer tentunya saat ini 

banyak diaplikasikan dalam kehidupan 

berbagai aspek bidang karena memiliki 

keunggulan terhadap luas permukaan yang 

lebar dengan kecilnya ukuran partikel 

sehingga lebih efisien untuk digunakan. 

Untuk meningkatkan kemampuan dari  

 

 

nanopartikel magnetik tersebut dilakukan 

sebuah cara agar sifat dari material magnetik 

menjadi lebih meningkat dan tentunya akan 

lebih banyak aplikasinya dalam kehidupan yaitu 

dengan cara pendopingan.  

Pendopingan dilakukan dengan 

menambahkan zat pengotor ke dalam senyawa 

agar dapat meningkatkan kualitas dan 

kemampuan dari nonopartikel tersebut. Unsur 

yang dimasukkan ke dalam senyawa juga harus 

memiliki jari-jari atom yang relatif sama dalam 

proses pendopingan. Pemilihan unsur Mn 

dalam penelitian ini dikarenakan Fe dan Mn 

memiliki jari-jari atom yang relatif sama selain 

itu karena Mn merupakan unsur yang memiliki 

karakteristik seperti Fe yang memiliki sifat 

hampir seperti ferromagnetik. 

Luasnya perkembangan nanopartikel pada 

saat ini tentunya memiliki dampak negatif 

terhadap kerusakan lingkungan seperti dalam 

bidang perindustrian. Selain itu, kerusakan 

lingkungan juga disebabkan karena pencemaran 

air akibat kegiatan industri dan aktivitas 

manusia seperti limbah cair yang berasal dari 

rumah tangga, pertanian, perternakan serta 

pertambangan yang mengakibatkan pelepasan 

logam berat ke lingkungan [5]. Adanya 

pelepasan logam berat ke lingkungan ini akan 

menimbulkan dampak negatif terhadap 

keberlangsungan hidup manusia dan 

lingkungannya [8]. 

Dampak yang timbul akibat adanya logam 

berat dalam air tentu sangat merugikan 

ekosistem khususnya perairan. Apabila 

kadarnya melebihi batas ambang ini akan 

mengakibatkan terganggunya aktivitas normal  

tubuh manusia jika logam berat ini masuk ke 
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dalam jaringan tubuh. Logam-logam 

berat ini memiliki sifat toksik dan 

karsinogenik serta sulit untuk terurai. 

Keberadaan logam berat yang sering 

dijumpai dalam air contohnya seperti 

Seng (Zn), Tembaga (Cu), Timbal (Pb), 

Kadmium (Cd), Besi (Fe), dan lain-lain 

[9].  Logam berat ini dianggap sebagai 

polutan bagi air dan air limbah yang 

biasanya banyak ditemukan pada 

industri. Untuk itu, perlu adanya 

pengolahan logam berat pada limbah 

agar aman jika dilepaskan ke lingkungan. 

Berbagai metode telah diupayakan untuk 

meminimalkan pencemaran air akibat 

logam berat misalnya seperti metode 

flokulasi dan koagulasi  [7], pertukaran ion 

[10], oksidasi fotokatalitik, elektrokimia, 

dan bioremediasi. Namun metode tersebut 

masih memiliki kekurangan. Oleh sebab 

itu, dalam penelitian ini digunakan metode 

adsorpsi. Adapun kelebihan metode ini 

dengan metode lain adalah prosesnya lebih 

sederhana, ramah lingkungan, biaya yang 

relatif murah, dan tidak ada efek samping. 

Sehingga metode adsorpsi efektif dan 

efisien digunakan untuk mengurangi 

pencemaran lingkungan akibat logam berat  

dalam air. 

Proses penyerapan suatu adsorben atau 

daya serap dari zat penserap yang terjadi di 

permukaan disebut adsorpsi. Pada proses 

adsorpsi logam berat ada banyak senyawa-

senyawa adsorben yang dapat digunakan 

seperti arang aktif, zeolite, dan magnetit.  

Di antara adsorben tersebut magnetit 

memiliki keunggulan yaitu daya serap  

 

 

yang tinggi terhadap logam berat seperti Cu (II)  

Hg (II),  Cd (II), dan Pb (II) di dalam air [12]. 

Selain itu magnetit juga mempunyai sifat super 

paramagnetik serta memiliki kapasitas yang 

besar untuk mengadsorpsi logam berat sehingga 

nanopartikel magnetit ini banyak digunakan 

sebagai adsorben [6]. Dengan demikian 

penggunaan nanopartikel magnetik dalam 

proses adsorpsi logam berat dalam air ini cukup 

efektif digunakan agar dapat mengurangi 

adanya pencemaran lingkungan khususnya air 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Metode Penelitian 

2.1 Pendopingan Mn 

Oksida  besi dan oksida lainnya yang berasal 

dari pasir Pantai Sungai Suci Bengkulu yang 

telah dipisahkan menggunakan Iron Sand 

Separator kemudian dilakukan pemisahan 

lanjutan menggunakan magnet NdFeB agar 

mendapatkan oksida besi yang lebih murni. 

Kemudian dilakukan proses penghancuran 

menggunakan metode ball milling selama 120 

jam dengan menggunakan ukuran bola milling 

0,5 cm sebanyak 201 buah, 0,7 cm sebanyak 

115 buah, dan 1,5 cm sebanyak 26 buah. Hasil 

dari ball milling tersebut kemudian dipisahkan 

kembali menggunakan magnet NdFeB. 

Produk ball milling yang telah dipisahkan 

tersebut kemudian akan dilakukan proses 

pendopingan menggunakan unsur Mn. Unsur 

Mn sebagai pendopingan  digunakan sebesar 

0%, 5%, dan 15% dari massa total nanopartikel 

magnetik yaitu 20 gram. Proses doping 

dilakukan dengan  mencampurkan nanopartikel  

magnetik dengan unsur Mn menggunakan 

teknik ball  milling selama masing-masing 

selama 20 jam. Hasil dari proses tersebut  
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dinamakan produk BM IIA, BM IIB, dan 

BM IIC. Tujuannya dilakukan 

pendopingan agar dapat meningkatkan 

sifat kemagnetan dari sampel tersebut. 

2.2Penentuan  Nilai Suseptibiltas Magnetik 

Nanopartikel magnetik yang telah 

dilakukan proses pendopingan kemudian 

akan ditentukan nilai suseptibilitas 

magnetiknya (    dihitung menggunakan 

rumus : 

    
      

  
 

   merupakan induksi total pada sampel , 

sedangkan    merupakan induksi mula-

mula pada sampel. Untuk mendapatkan 

nilai induksi magnetik digunakan solenoid. 

Solenoid tanpa inti ini terdiri dari 2500 

lilitan dengan ukuran diameter 3 cm dan 

panjangnya 10 cm. Pada induksi magnetik 

solenoid    dapat dilihat pada salah satu 

ujung gauss meter pada 1 mm dengan arus 

200 mA,400 mA,600 mA,800 mA, dan 

1000 mA. Sedangkan induksi magnetik 

solenoid    diukur menggunakan solenoid 

inti dengan arus 200 mA,400 mA,600 

mA,800 mA, dan 1000 mA dengan gauss 

meter pada jarak antara probe gauss dan 

ujung solenoid 1 mm. 

2.3Pengambilan sampel Air Sungai 

Pengambilan sampel ini dilakukan di 

Sungai Siak, di sekitar pelabuhan Sungai 

Duku, Pekanbaru. Pengambilan air 

dilakukan pada 06 Maret 2021 pukul 12.07 

WIB. Titik pengambilan air berlokasi di  

sekitaran 20 meter dari tepi sungai. 

Pengambilan sampel di sekitar area ini 

dianggap dapat mewakili sampel air  

 

Sungai Siak sekitar daerah Pekanbaru. Sampel 

diambil mengggunakan sebuah ember yang 

dicelupkan kedalam air  Sungai Siak. Jumlah 

sampel air Sungai Siak yang diambil adalah 

sekitar 1,2 liter. Kemudian sampel dibagi 

menjadi 4 bagian botol kaca berukuran 150 ml. 

Masing-masing botol kaca tersebut diisi dengan 

100 ml air sungai. 

2.4  Proses Adsorpsi Logam Berat 

Botol kaca yang telah berisi air sungai 

masing-masing 100 ml kemudian ditambahkan 

Produk hasil ball milling yang  telah didoping 

menggunakan Mn 0%, 5%, dan 15%  masing-

masing 1 gram. Sampel tersebut dinamakan 

Sampel A, Sampel B, Sampel C, dan Sampel D. 

Sampel A berisikan hanya air sungai, Sampel B 

berisikan air sungai dicampur dengan Mn 0%, 

Sampel C berisikan air sungai dicampur dengan 

Mn 5%, dan Sampel D berisikan air sungai 

dicampur dengan Mn 15%. 

Sampel-sampel tersebut kemudian dikocok 

secara perlahan selama ± 15 menit, kemudian 

dibiarkan selama ± 24 jam. Ini dilakukan agar 

terpisahnya antara cairan dan adsorbennya 

untuk memudahkan proses pengujian. 

Selanjutnya sampel tersebut dilakukan 

pengujian logam berat yaitu Pb dan Cu di UPT 

Pengujian Material Dinas PU, Pekanbaru. 

menggunakan metode AAS (Atomic Absorption 

Spectroscopy). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Nilai Suseptibilitas Magnetik Produk 

Nilai suseptibilitas magnetik (  ) BM IIA, 

IIB, dan IIC ditentukan berdasarkan induksi  

magnetik solenoid tanpa inti (B0) dan induksi 

magnetik solenoid dengan inti (BT) yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 
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Tabel 3.1Pengukuran nilai suseptibilitas 

magentik (  ) solenoid 

menggunakan inti BM IIA, BM 

IIB, dan BM IIC untuk 1000 mA 

 

No Produk 
B0 

(mT) 

BT 

(mT) 

   

(10-5) 

1 BM IIA 11,111 11,368 2313.0 

2 BM IIB 11,111 11,502 3519.0 

3 BM IIC 11,111 11,967 7704.1 

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat 

dilihat bahwa nilai suseptibilitas magnetik 

(  ) mengalami peningkatan. Peningkatan 

nilai suseptibilitas magnetik (  ) 

meningkat seiring dengan bertambahnya 

konsentrasi Mn. Semakin besar konsentrasi 

Mn pada produk BM II maka semakin 

besar nilai suseptibilitas magnetiknya 

(  ). Pengaruh konsentrasi doping Mn 

mengakibatkan penambahan nilai induksi 

magnetik solenoid yang dapat 

mempengaruhi suseptibilitas magnetik 

antara partikel magnetik Fe dan Mn akibat 

terjadinya superposisi. Peningkatan nilai 

suseptibilitas ini dikarenakan mangan 

adalah bahan paramagnetik yang memiliki 

momen magnetik yang cukup besar. Nilai 

suseptibilitas magnetik (  ) BM IIC 

paling tinggi daripada nilai suseptibilitas 

magnetik (  ) BM IIA dan BM IIB yaitu 

7704.1 × 10-5  sehingga berada dalam 

rentang ( 220-380000 ) ×10-5  yang 

merupakan interval oksida besi. 

3.2 Hasil Data X-Ray Diffraction (XRD) 

3.2.1 Pola Difraksi dan Fase Magnetik 

Karakterisasi menggunakan X-Ray 

Diffraction menghasilkan data berupa pola  

difraksi dan fase magnetik yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 

 

(a) BM IIA 

 

 

 

 

 

 

(b) BM IIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) BM IIC 

Pola difraksi dari Gambar 3.1 (a), (b), dam 

(c) memiliki pola difraksi yang hampir sama 

dan memiliki dua fase magnetik yaitu 

Magnetite (Fe3O4) dengan struktur kristal kubik 

dan Hematite (α-Fe2O3) yang memilki struktur 

kristal monoklinik. Persentase Magnetite lebih 

banyak dibandingkan Hematite. Sehingga fase-

fase ini tentu berpengaruh terhadap sifat 

kemagnetan dari sampel tersebut.  

Secara umum pergesaran posisi peak 

memiliki pola yang sama yaitu bergeser kearah 

kiri yang mengakibatkan penurunan terhadap 

sudut hamburan sinar-X yaitu 2θ. Adanya 

pergeseran puncak-puncak mengindentifikasi 

bahwa terjadi proses pendopingan antara ion 

Mn ke magnetik Fe berhasil. 
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Pergeseran ini membuktikan bahwa 

terjadinya perubahan teerhadap nilai dari 

parameter kisi. Nilai ini dipengaruhi oleh 

ukuran dari jari-jari atom. Ukuran dari 

jari-jari atom ion Mn (161 Å) lebih besar 

dari ukuran jari-jari atom Fe (156 Å) 

maka Mn akan mensubsitusikan posisi 

Fe pada bidang kristalografi. Terjadinya 

subsitusi antara Mn dan Fe dapat terjadi 

ketika perbedaan ukuran dari jari-jari 

atom tidak lebih dari 15% [2]. 

Selain itu, penurunan nilai intensitas 

pola difraksi juga dapat diakibatkan 

karena perbedaan ukuran kristal dari 

nonopartikel magnetik BM II tersebut. 

Perbedaan ukuran rata-rata kristal 

terhadap konsentrasi dapat dilihat 

dalam Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Ukuran rata-rata Kristal 

terhadap produk BM II 

 

Berdasarakan Gambar 4.7 terjadi 

peningkatan ukuran rata-rata kristal 

terhadap konsentrasi produk yang 

ditambahkan. Penambahan Mn pada 

proses pendopingan membuat ukuran 

kristal menjadi lebih besar. Hal ini 

terjadi karena pada proses doping Mn 

sebagian mengaktivasi pertumbuhan 

ukuran kristal atau partikel dan sisanya 

tersegregasi (tersebar) dibatas partikel 

[4]. 

 

 

Selain itu ukuran kristal juga dipengaruhi 

oleh lebar setengah puncak (FWHM). Semakin 

lebar FWHM (Full Width at Half Maximum) 

maka ukuran kristal akan semakin kecil. Ini 

dibuktikan bahwa ukuran kristal memiliki 

hubungan yang berbanding terbalik dengan 

FWHM yang terdapat pada puncak difraksi 

sesuai dengan formula Scherreer 

  
  

     
 

3.3 Hasil Pengujian Adsorpsi Logam Pb  

 Persentase adsorpsi logam berat Pb 

ditentukan dengan perhitungan setelah 

diketahui absorbansi dari sampel. Berikut 

ditampilkan tabel 3.2 hasil perhitungan 

persentase adsorpsi logam berat Pb 

Tabel 3.2 Persentase Adsorpsi Logam Berat Pb 

No Konsentrasi Adsorpsi (%) 

1 Mn 0% 46.12452351 

2 Mn 5% 29.664 

3 Mn 15% 5.3719 

 

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dinyatakan 

bahwa terjadinya penurunan adsorpsi logam 

berat Pb seiring dengan bertambahnya jumlah 

konsentrasi Mn yang digunakan. Penurunan ini 

diakibatkan karena Mn yang merupakan bahan 

paramagnetik apabila terlalu banyak 

konsentrasinya maka sifat magnetisasi dari 

nanopartikel magnetik tersebut menjadi 

menurun sehingga kemampuan untuk 

mengadsorpsi/ mengikat logam berat Pb 

menjadi lemah.  

3.4   Hasil Pengujian Adsorpsi Logam Cu 

Persentase adsorpsi logam berat Cu 

ditentukan dengan perhitungan setelah 

diketahui absorbansi dari sampel. Berikut 

ditampilkan tabel 3.3 hasil perhitungan 
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 persentase adsorpsi logam berat Cu 

Tabel 3.3Persentase Adsorpsi Logam 

Berat Cu 

No Konsentrasi Adsorpsi (%) 

1 Mn 0% 64.9122807 

2 Mn 5% 33.6734694 

3 Mn 15% 15.3374233 

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat 

dinyatakan bahwa semakin besar 

konsentrasi Mn maka adsorpsi yang 

terjadi pada Cu dalam air Sungai Siak 

mengalami penurunan. Hal ini 

disebabkan karena Mn bersifat 

paramagnetik sehingga apabila kadar Mn 

semakin banyak maka akan 

menyebabkan sifat magnetiknya 

khususnya nilai magnetisasi menjadi 

berkurang dan mengakibatkan lemahnya 

kemampuan untuk 

mengikat/mengadsorpsi logam berat Cu. 

Kemampuan suatu adsorben 

nanopartikel magnetik yang tidak 

mampu lagi menyerap logam berat 

menyebabkan terjadinya logam berat 

yang tersisa di dalam sampel air Sungai 

Siak tersebut. Adapun persentase 

konsentrasi logam berat yang tersisa 

didalam sampel dinyatakan dalam 

Gambar 3.3 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Konsentrasi logam berat 

yang tersisa 

 

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dinyatakan 

bahwa untuk penyerapan logam berat Pb 

banyak logam yang masih belum terserap 

dibandingkan Cu. Hal ini disebabkan karena Cu 

mempunyai sifat bahan yaitu paramagnetik 

sedangkan Pb mempunyai sifat diamagnetik. 

Artinya untuk terjadinya penyerapan Cu akan 

lebih mudah dibandingkan Pb, karena apabila 

Pb didekatkan dengan nanopartikel magnetik 

(nanokomposit) maka antara Pb dan 

nanopartikel komposit(α-Fe2O3/Fe3O4/Mn) akan 

terjadi tolak menolak ketika konsentrasi 

mangan meningkat.  

4. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa nilai suseptibilitas magnetic (  )  dari 

nanopartikel magnetik yang didoping 

menggunakan mangan (Mn) mengalami 

peningkatan. Hasil XRD menunjukkan bahwa 

bahwa puncak-puncak difraksi dan fase 

magnetik nanopartikel magnetik yang didoping 

menggunakan mangan(Mn) menghasilkan 2 

fase magnetik yaitu Fe3O4 (Magnetite) dengan 

struktur kubik dan Fe2O3 (Hematite) dengan 

struktur monoklinik. Hasil AAS menunjukkan 

bahwa penyerapan logam berat Pb dan Cu 

mengalami penurunan  akibat dari menurunnya 

nilai magnetisasi dari nanokomposite 

(Fe2O3/Fe3O4/Mn) ketika konsentrasi mangan  

meningkat dari 0%, 5%, dan 15%. Selain itu 

kondisi minimum yang terjadi pada  adsorben 

menyebabkan ion logam berat tidak mampu 

lagi diserap sehingga terjadi penurunan  

terhadap penyerapan. 
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