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ABSTRACT 

 
 

The ball milling time affects the magnetic properties its product. Research on the 

magnetic properties and the product composition of natural sand of the Rokan River as 

a function of optimum time in ball milling has been done . The natural sand samples of 

Rokan River that has collected with a mass of 10 Kg were dried under the sun ray 

before the separation process between magnetic and non-magnetic particles using an 

Iron Sand Separator (ISS). The result of the separation with the Iron Sand Separator is 

called product of ISS. The product of ISS was milled as a function of time of 60 hours, 

70 hours, 80 hours, 90 hours, 95 hours, 100 hours, 105 hours and 110 hours with 16 

pieces of iron balls that has 1.5 cm in diameter. The product of the ball milling then 

separated using Neodymium Iron Boron (NdFeB), the result of this separation is called 

ball milling product (BM product). The results of this research indicate that the 

magnetic induction values of natural samples of Rokan river, ISS product and BM 

product in the ranged from 12,338-14,850 mT for the same current of 1000 mA, while 

the magnetic susceptibility values obtained in the range 3393,950-24444.817 × 10-5.  

The identification of element content in natural sand was done using X-Ray 

Fluorescence (XRF) for ball milling product (BM product) as a function of time of 95 

hours, 100 hours, 105 hours, and 110 hours. The results of XRF identification showed 

that the composition of Fe increased from 30.043% to 51.201%, while the composition 

of Si decreased from 36.715% to 21.215%. The results of research showed that the 

optimum time for the ball milling method was 100 hours. 

 

Keywords: natural sand, Iron Sand Separator, Ball Milling , X-Ray Fluorescence 

(XRF) 
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ABSTRAK 

 
Waktu pada metode ball milling berpengaruh terhadap sifat magnetik dari sampel pasir 

alam yang digunakan. Telah dilakukan penelitian tentang sifat magnetik dan komposisi 

partikel pasir alam sungai Rokan sebagai fungsi waktu optimum pada ball milling. 

Sampel pasir alam sungai Rokan yang telah diambil dengan massa sebanyak 10 Kg 

dikeringkan dibawah sinar matahari sebelum dilakukan proses pemisahan antara 

partikel magnetik dan non magnetik menggunakan alat Iron Sand Separator. Hasil 

pemisahan dengan Iron Sand Separator disebut dengan konsentrat 1. Konsentrat 1 di 

milling dengan fungsi waktu 60 jam, 70 jam, 80 jam, 90 jam, 95 jam, 100 jam, 105 jam 

dan 110 jam dengan bola besi yang berjumlah 16 buah dengan diameter 1,5 cm. 

Konsentrat hasil ball milling kemudian dipisahkan menggunakan Neodymium Iron 

Boron (NdFeB), hasil pemisahan ini disebut dengan konsentrat 2. Hasil penelitian ini 

menunjukkan nilai induksi magnetik sampel pasir alam sungai rokan, konsentrat 1 dan 

konsentrat 2 berkisar 12,338-14,850 mT untuk arus yang sama yaitu sebesar 1000 mA, 

sedangkan untuk nilai suse\ptibilitas magnetik yang didapatkan berkisar 3393,950-

24444,817 × 10-5. Identifikasi kandungan elemen yang terdapat dalam pasir alam 

dilakukan menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF) untuk konsentrat hasil ball 

milling dengan fungsi waktu 95 jam, 100 jam, 105 jam, dan 110 jam. Hasil identifikasi 

XRF menunjukkan bahwa komposisi Fe meningkat dari 30,043% menjadi 51,201% 

sedangkan komposisi Si mengalami penurunan dari 36,715% menjadi 21,215%. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa waktu optimum untuk metode ball milling yaitu pada 

waktu 100 jam. 

 

Kata kunci: Pasir Alam, Iron Sand Separator, Ball Milling, X-Ray Fluorescence 

(XRF) 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang 

memiliki sumber daya alam yang 

beraneka ragam. Salah satu sumber 

daya alam yang keberadaannya 

melimpah yang terdapat di Indonesia 

yaitu pasir alam. Pasir alam biasanya 

dapat ditemukan disekitar sungai, 

pantai, lautan serta pegunungan. Pasir 

alam mengandung oksida besi yang 

memungkinkan untuk diolah menjadi 

berbagai bahan industri dengan nilai 

jual yang tinggi, namun pemanfaatan 

pasir alam masih kurang optimal 

karena hanya dimanfaatkan sebagai 

bahan bangunan (Afdhal dan Niarti, 

2013). 

Pasir  alam memiliki berbagai 

kandungan mineral magnetik yang 

terdiri dari magnetite (𝐹𝑒3𝑂4 ), 

hematite (𝛼 − 𝐹𝑒2𝑂3 ), maghemite 

(𝛾 − 𝐹𝑒2𝑂3 ), limonite (2FeO3. nH2O), 

dan titanium oksida seperti ilmenite 

(FeTiO3 ) (Salomo, dkk., 2018). 

Mineral-mineral yang terdapat pada 

pasir alam tersebut 88% memiliki sifat 

magnet dan 12% tidak memiliki sifat 

magnet. Kandungan mineral magnetik 

terbesar pasir alam yaitu terdapat pada 

mineral magnetite (𝐹𝑒3𝑂4 )  yang 

memiliki warna hitam. Mineral 

magnetite (𝐹𝑒3𝑂4 ) secara kimia 

teroksidasi menjadi hematite (𝛼 −
𝐹𝑒2𝑂3 ) yang memiliki warna merah 

dan maghemite (𝛾 − 𝐹𝑒2𝑂3 ) yang 

memiliki warna kecokelatan (Tiwow, 

dkk., 2018). Pasir alam yang memiliki 

warna yang sangat hitam memiliki 
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kandungan unsur besi yang sangat 

tinggi (Jumaida, dkk., 2014). 

Kandungan mineral magnetik yang 

terdapat dalam pasir alam banyak 

dimanfaatkan oleh manusia, 

diantaranya yaitu sebagai media 

penyimpan data, ferofluida, katalis dan 

diagnosa medis (Erwin and Prayitno, 

2017). Partikel pasir besi seiring 

dengan perkembangan zaman dituntut 

agar memiliki ukuran nanometer, 

dimana material yang dihasilkan akan 

menjadi reaktif terhadap magnet luar, 

sedangkan apabila medan magnet luar 

secara perlahan dihilangkan 

pengaruhnya, maka sifatnya akan 

menjadi serupa dengan material 

paramagnetik. Pada ukuran mikrometer 

partikel pasir besi akan memiliki sifat 

ferromagnetik dan dapat dirubah 

menjadi superparagmagnetik pada saat 

berukuran nanometer yang diharapkan 

dapat menciptakan kemungkinan 

adanya aplikasi baru dalam 

penggunaan partikel magnetik 

selanjutnya. Nanomaterial dapat 

dihasilkan dengan berbagai metode 

kimia seperti sintesis microwave 

plasma, ultrasound irradiaton, metode 

hidrotermal, metode logam terlarut 

dalam asam klorida dan lainnya 

(Kartika & Pratapa, 2014). Namun 

dapat juga dihasilkan secara mekanik 

yaitu dengan penggilingan mekanik 

menggunakan metode ball milling, 

dimana metode ini sangat efektif dan 

sederhana untuk digunakan dalam 

menghaluskan ukuran partikel tanpa 

melalui reaksi kimia yang 

membutuhkan waktu yang cukup lama 

dalam proses sintesis nanopartikel 

(Pratiwi, dkk., 2017). 

Metode ball milling merupakan 

suatu alat penggilingan sederhana 

dengan menggunakan beberapa bola 

besi yang saling bertumbukan antara 

satu dengan yang lainnya untuk 

menghaluskan partikel pasir alam 

sehingga berukuran mikrometer sampai 

dengan nanometer (Shabana, 2010). 

Berdasarkan penelitian terdahulu 

(Muspira dan Amiruddin, 2018) 

yang menentukan sifat magnetik pasir 

besi pantai Padang menggunakan 

metode ball milling dengan variasi 

waktu 20 jam, 40 jam dan 60 jam.. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

lamanya waktu ball milling sangat 

berpengaruh pada sifat magnetik pasir 

besi, dimana semakin lama waktu ball 

milling maka semakin besar nilai 

suseptibilitas magnetiknya, nilai 

suseptibilitas yang tertinggi terdapat 

pada waktu 60 jam yaitu 21198,8 x 10-

5 dan nilai suseptibilitas terendah 

terdapat pada waktu 20 jam yaitu 

16267,7 x 10-5. Dari penelitian tersebut 

dapat diketahui bahwa hasil terbaik 

dari ball milling sebagai fungsi waktu 

ditunjukkan pada waktu 60 jam karena 

menghasilkan nilai suseptibilitas yang 

paling tinggi. 

Penelitian ini dilakukan untuk 

menentukan waktu optimum untuk ball 

milling pada pasir alam sungai yang 

diharapkan dapat menjadi pedoman 

bagi penelitian kedepannya dengan 

metode dimana pasir alam sungai yang 

digunakan sebagai sampel akan 

melewati proses pemisahan dengan 

menggunakan Iron Sand Separator 

(ISS) yang kemudian dihaluskan 

dengan metode ball milling yang 

waktunya dilakukan secara bertahap 

hingga mencapai waktu optimum yang 

diduga dapat diketahui pada saat nilai 

suseptibilitas magnetik dan nilai 

induksi magnetik dari sampel yang 

cenderung konstan. 
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2. METODE PENELITIAN 

2.1 Persiapan Sampel 

Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu pasir alam Sungai 

Rokan, Kota Ujung Batu Kabupaten 

Rokan Hulu Provinsi Riau. Sampel 

yang telah diambil dengan massa 10 

Kg kemudian dibawa ke Laboratorium 

Instrumentasi dan Kemagnetan Jurusan 

Fisika FMIPA Universitas Riau untuk 

selanjutnya dikeringkan dibawah sinar 

matahari agar dalam proses pemisahan 

menggunakan alat Iron Sand Separator 

(ISS) menjadi lebih mudah. Sampel 

yang telah melalui proses pengeringan 

selanjutnya dibersihkan terlebih dahulu 

untuk selanjutnya dilakukan proses 

pemisahan dengan alat Iron Sand 

Separator (ISS). 

2.2 Pemisahan Partikel Magnetik 

dan Non-Magnetik 

Menggunakan Iron Sand 

Separator (ISS) 

Sampel yang telah melalui proses 

pengeringan kemudian dilakukan 

proses pemisahan menggunakan Iron 

Sand Separator (ISS). Proses ini 

bertujuan untuk memisahkan antara 

partikel magnetik dan partikel non 

magnetik.  

Prinsip kerja Iron Sand Separator 

(ISS) yaitu pasir alam yang telah 

melalui proses pengeringan dimasukan 

ke dalam vibrator yang mengalir ke 

conveyor yang kemudian dibawa oleh 

belt menuju roda elektromagnet yang 

merupakan tempat pemisahan antara 

partikel magnetik dan partikel non 

magnetik. Pasir yang mengandung 

partikel magnetik akan jatuh kedalam 

kotak penampung konsentrat 

sedangkan pasir yang mengandung 

partikel non magnetik akan jatuh 

kedalam kotak penampung pasir. 

Sampel hasil pemisahan dari tahap ini 

disebut dengan konsentrat 1.  

Pemisahan menggunakan Iron 

Sand Separator (ISS) dilakukan di 

Laboratorium Instrumentasi dan 

Kemagnetan Jurusan Fisika Universitas 

Riau. 

2.3 Proses Ball Milling 

Ball milling merupakan proses 

yang bertujuan untuk menghancurkan 

dan menghaluskan partikel pasir besi 

sehingga menjadi ukuran yang sangat 

kecil. Proses ball milling ini dilakukan 

di Laboratorium Instrumentasi dan 

Kemagnetan Jurusan Fisika Universitas 

Riau. Pada proses ini tabung milling 

yang digunakan memiliki panjang 39,5 

cm, untuk diameter luar tabung 

berukuran 16,5 cm dan diameter dalam 

tabung berukuran 11 cm sementara itu 

untuk diameter botol yang dimasukan 

kedalam tabung berukuran 10 cm. Pada 

proses ini digunakan bola besi yang 

memiliki diameter 1,5 cm, sementara 

untuk sampel yang digunakan 

merupakan sampel hasil dari proses 

pemisahan Iron Sand Separator (ISS) 

yang disebut dengan konsentrat 1 

dengan massa 150 gram yang 

kemudian di ball milling selama 60 

jam, 70 jam, 80 jam, 90 jam, 95 jam, 

100 jam, 105 jam dan 110 jam. 

Konsentrat hasil ball milling kemudian 

dipisahkan dengan menggunakan 

magnet Neodymium Iron Boron 

(NdFeB) sehingga diperoleh konsentrat 

2. 

2.4 Pengukuran Nilai Induksi 

Magnetik 

Pengukuran induksi magnetik 

dilakukan menggunakan solenoida 

dengan jumlah lilitan 2500 lilitan, 

panjang 10 cm dan diameter 3 cm. 
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Solenoida berfungsi untuk mengukur 

induksi magnetik sebagai fungsi arus 

dan jarak dengan memanfaatkan 

program sensor magnetik pasco probe 

PS-2162 yang dihubungkan dengan 

laptop yang mempunyai program data 

studio. Pengukuran induksi magnetik 

dilakukan dengan cara mengatur jarak 

tetap dari probe magnetik ke solenoid 

sebesar 1 mm dan  telah dialiri arus 

sehingga dapat diperoleh nilai induksi 

magnetik (B). 

2.5 Perhitungan Suseptibilitas 

Magnetik (𝓧𝒎)   

Perhitungan nilai suseptibilitas 

magnetik (𝒳𝑚) dilakukan pada sampel 

pasir alam, konsentrat 1 dan konsentrat 

2. Nilai suseptibilitas magnetik sampel 

dihitung dengan cara dimana nilai 

induksi magnetik sampel (BS) 

dikurangi dengan nilai induksi 

magnetik tanpa inti (B0), kemudian 

dibagi dengan nilai induksi magnetik 

tanpa inti (B0). Untuk perhitungan nilai 

suseptibilitas pada konsentrat 1 dan 

konsentrat 2 dilakukan dengan cara 

yang sama. 

2.6 Pengujian X-Ray Fluorescence 

(XRF) 

Pengujian X-Ray Fluorescence 

(XRF) dilakukan untuk mengetahui 

komposisi elemen yang terdapat pada 

konsentrat yang telah diball milling 

selama 95 jam, 100 jam, 105 jam dan 

110 jam. Titik ini dipilih  karena 

peningkatan nilai induksi magnetik dan 

suseptibilitas magnetik cenderung 

konstan berdasarkan data yang 

diperoleh.  

Uji XRF dilakukan juga untuk 

mengetahui nilai persentase komposisi 

partikel pasir besi sudah mendekati 

konstan, sehingga dapat ditentukan 

waktu optimum untuk ball milling. Uji 

XRF ini dilakukan di Laboratorium 

Jurusan Fisika Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Padang. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengukuran Induksi Magnetik 

Gambar 3.1 Grafik induksi magnetik 

solenoida dengan inti pasir alam 

sungai, konsentrat 1 dan konsentrat 2 

dengan waktu ball milling 60 jam, 70 

jam, 80 jam, 90 jam, 95 jam, 100 jam, 

105 jam, dan 110 jam. 

Berdasarkan pengukuran induksi 

magnetik pada Gambar 4.12 dapat 

diketahui bahwa nilai induksi magnetik 

konsentrat 2 meningkat secara linear 

terhadap waktu milling. Proses milling 

menghancurkan konsentrat 1 yang 

menyebabkan  partikel non magnetik 

yang menempel pada inti pasir besi 

magnetik menjadi terpecah, semakin 

lama waktu milling maka semakin 

kecil partikel yang dihasilkan sehingga 

akan diperoleh inti pasir besi yang 

lebih murni jika dipisahkan dengan 

menggunakan magnet kuat Neodymium 

Iron Boron (NdFeb). Hal inilah yang 
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menyebabkan semakin lama waktu 

milling maka semakin meningkat nilai 

induksi karena hanya partikel 

magnetiknya saja yang menempel pada 

permukaan magnet kuat.  

Gambar 4.12 menunjukkan bahwa 

kenaikan nilai induksi magnetik 

konsentrat 2 semakin kecil seiring 

bertambahnya waktu milling, hal ini 

dapat dilihat dari hasil pengukuran 

nilai induksi magnetik mulai dari 

waktu milling 95 jam, 100 jam, 105 

jam, dan 110 jam dimana nilai induksi 

magnetiknya sebesar 14,813 mT, 

14,847 mT, 14,849 mT, dan 14,850 mT 

berturut-turut dengan arus yang sama 

yaitu 1000 mA . Dari Gambar 4.12 

yang menunjukkan nilai induksi 

magnetik total solenoida dapat 

diketahui bahwa waktu optimum untuk 

ball milling pasir alam sungai yaitu 

pada waktu 100 jam karena 

peningkatan nilai induksi magnetiknya 

sangat kecil atau cenderung konstan, 

waktu ini dapat digunakan untuk 

mendapatkan partikel magnetik pasir 

besi sungai yang baik. 

3.2 Nilai Suseptibilitas Magnetik 

Data hasil perhitungan nilai 

suseptibilitas magnetik yang diperoleh 

berdasarkan nilai induksi magnetik 

tanpa inti dan nilai induksi magnetik 

total solenoida dengan inti ditampilkan 

pada Lampiran 1 (L1.5 – L1.16). 

Grafik suseptibilitas magnetik untuk 

konsentrat 2 dengan waktu ball milling 

60 jam, 70 jam, 80 jam, 90 jam, 95 

jam, 100 jam, 105 jam, dan 110 jam 

dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

. 

 
Gambar 3.2 Grafik suseptibilitas 

magnetik konsentrat 2 dengan waktu 

ball milling 60 jam, 70 jam, 80 jam, 90 

jam, 95 jam, 100 jam, 105 jam, dan 

110 jam. 

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa 

parameter waktu merupakan salah satu 

faktor penting yang mempengaruhi 

penggilingan. Hal ini dibuktikan bahwa 

nilai suseptibilitas magnetik 

berbanding lurus dengan waktu 

milling. Nilai suseptibilitas magnetik 

meningkat seiring dengan 

bertambahnya waktu milling.  Nilai 

suseptibilitas magnetik untuk 

konsentrat 2 yang diperoleh sebesar 

20816,224 × 10-5 hingga 24444,817 × 

10-5 untuk arus yang sama yaitu sebesar 

1000 mA. Nilai suseptibilitas magnetik 

konsentrat 2 lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai suseptibilitas sampel pasir 

sungai rokan dan konsentrat 1, hal ini 

terjadi karena konsentrat 2 telah 

melewati proses milling dimana 

didalam proses tersebut terjadi 

tumbukan antara bola-bola milling 

dengan konsentrat 1, tumbukan yang 

terjadi akan menghasilkan energi 

sehingga partikel akan hancur dan 

partikel non magnetik yang menempel 

pada permukaan partikel magnetik 

pasir besi akan terlepas sehingga pada 

saat dipisahkan dengan magnet kuat 

hanya partikel magnetik saja yang 

19000

20000

21000

22000

23000

24000

25000

60 70 80 90 95
10

0
10

5
11

0

S
u

se
p

ti
b

il
it

a
s 

M
a
g

n
e
ti

k
 (

1
0

-5
)

Waktu Ball  Milling (jam



8 

 

ditarik lebih banyak.  

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa 

kenaikan nilai suseptibilitas magnetik 

konsentrat 2 semakin kecil seiring 

bertambahnya waktu milling, hal ini 

dapat dilihat dari hasil perhitungan 

nilai suseptibilitas magnetik mulai dari 

waktu milling 95 jam, 100 jam, 105 

jam, dan 110 jam dimana nilai 

suseptibiltas magnetiknya sebesar 

(24134,752 × 10-5), (24419,677 × 10-5), 

(24436,437 × 10-5), dan (24444,817 × 

10-5) berturut-turut dengan arus yang 

sama yaitu 1000 mA. Dari Gambar 

4.13 yang menunjukkan nilai 

suseptibilitas magnetik dapat diketahui 

bahwa waktu optimum untuk ball 

milling pasir alam sungai yaitu pada 

waktu 100 jam karena peningkatan 

nilai suseptibilitasnya sangat kecil, 

waktu ini dapat digunakan untuk 

mendapatkan partikel magnetik pasir 

besi sungai yang baik.  

3.3 Hasil Identifikasi Komposisi 

Partikel Pasir Alam Sungai 

Rokan Konsentrat 2 

Menggunakan X-Ray 

Fluorescence (XRF) 

Identifikasi komposisi yang 

terkandung didalam konsentrat 2 hasil 

ball milling dengan waktu 95 jam, 100 

jam, 105 jam, dan 110 jam dilakukan 

dengan menggunakan X-Ray 

Fluorescence (XRF). Hasil identifikasi 

ditampilkan pada Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3 Grafik perbandingan 

elemen konsentrat 2 hasil ball milling 

95 jam, 100 jam, 105 jam, dan 110 

jam. 

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa 

elemen yang terindentifikasi oleh X-

Ray Fluorescence (XRF) terdiri dari 

elemen magnetik dan elemen non 

magnetik. Elemen yang tergolong 

dalam elemen magnetik diantaranya 

yaitu Al, K, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, dan 

Zn. Sedangkan yang tergolong dalam 

elemen non magnetik yaitu Si, P, dan 

Cl. 

Gambar 3.3 juga menunjukkan 

adanya perubahan persentase 

komposisi elemen dari setiap 

konsentrat 2 hasil ball milling dengan 

waktu 95 jam, 100 jam, 105 jam, dan 

110 jam, dimana elemen partikel 

magnetik mengalami kenaikan seperti 

Al, K, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, dan Zn, 

sedangkan untuk elemen partikel non 

magnetik mengalami penurunan.  
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Peningkatan nilai komposisi elemen 

magnetik menunjukkan bahwa didalam 

partikel pasir besi tersebut 

mengandung unsur magnetik yang 

semakin banyak seiring dengan 

bertambahnya waktu pada ball milling. 

Peningkatan persentase elemen 

magnetik pada konsentrat 2 semakin 

kecil seiring dengan bertambah waktu 

milling, hal ini disebabkan karena 

partikel non magnetik yang menempel 

pada partikel magnetik pasir besi sudah 

terpisah akibat proses milling dan 

pemisahan dengan magnet Neodymium 

Iron Boron, sehingga yang banyak 

tersisa hanya partikel magnetiknya 

saja.  

Elemen Fe yang terdapat pada 

konsetrat 2 mengalami kenaikan 

persentase komposisi sebesar 30, 043% 

hingga 51,201 %, sedangkan untuk 

elemen Si mengalami penurunan 

persentase komposisi sebesar 36, 715 

% hingga           21, 215 %  untuk ball 

milling dengan waktu 95 jam hingga 

110 jam. Dari hasil identifikasi ini 

dapat diketahui bahwa waktu optimum 

untuk ball milling yaitu pada waktu 

100 jam, hal ini dapat dilihat dari nilai 

persentase komposisi elemen yang 

terkandung dalam konsentrat 2 untuk 

waktu milling 100 jam yang hampir 

atau cenderung mendekati konstan 

untuk waktu selanjutnya, sehingga 

waktu ini dapat digunakan sebagai 

pedoman waktu milling untuk 

mendapatkan partikel magnetik pasir 

besi yang baik pada pasir alam sungai. 

4. KESIMPULAN 

Nilai induksi magnetik dan 

suseptibilitas magnetik mengalami 

peningkatan seiring dengan 

bertambahnya waktu milling dari 60 

jam, 70 jam, 80 jam, 90 jam, 95 jam, 

100 jam, 105 jam hingga 110 jam. 

Induksi magnetik memiliki interval 

nilai sebesar (12,338 hingga 14,850) 

mT, sedangkan untuk suseptibilitas 

magnetik memiliki interval nilai 

sebesar (3393,950 hingga 24444,817) 

× 10-5. 

Hasil identifikasi XRF 

menunjukkan bahwa persentase 

komposisi elemen Fe meningkat 

seiring bertambahnya waktu milling 

yaitu dari 30,043 % menjadi 51,201 %, 

sedangkan persentase komposisi 

elemen Si mengalami penurunan dari 

36,715 % menjadi 21,215 % setelah di 

ball milling dengan fungsi waktu 95 

jam hingga 110 jam. 

Waktu optimum untuk metode ball 

milling berdasarkan data nilai induksi 

dan suseptibilitas magnetik dapat 

dimulai dari waktu 100 jam untuk 

mendapatkan partikel magnetik pasir 

besi alam sungai yang baik, dimana 

pada waktu tersebut perubahan nilai 

induksi magnetik dan suseptibilitas 

magnetik mengalami peningkatan yang 

cenderung konstan, hal ini didukung 

dengan data hasil identifikasi 

komposisi dengan menggunakan XRF. 
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