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ABSTRACT 

 
 The effect of two-stage ball milling on the magnetic susceptibility and particle composition of the natural 

sands of Rokan River has been carried out. The sample was processed using Iron Sand Separator (ISS). The 

product of ISS was milled using ball milling for 80 hours using two stage ball milling with time variations for 20 

hours, 30 hours and 40 hours with milling ball diameter of 1.5 cm. To separate magnetic and non-magnetic 

particles, then NdFeB magnets were used. Magnetic induction of the samples was measured from a 2500 coil 

solenoid with Pasco magnetic probe PS-2162 probe connected to the Data Studio software. The product of two 

stage ball milling is called BM product (BM product). Identification of elemental content in natural sand was 

carried out using X-Ray Fluorescence (XRF). The results showed that the magnetic susceptibility value increases 

with increasing of the ball milling time. The highest magnetic susceptibility value of the samples was found with 

a milling time of 40 hours (BM2c) of 24981 x 10-5 and the lowest magnetic susceptibility value was found in the 

first stage ball milling product with a milling time of 80 hours (BM1) which is 16678,1208 x 10-5. Based on the 

XRF test, the percentage of Fe element in the samples increases from 27.877% to 34.279% after 40 hours milling 

time, while the percentage of Si elements decreases from 46.769% to 39.958% after 40 hours milling process. 

These results show that the ball milling process has succeeded in separating magnetic elements from non-

magnetic elements. 

 

Keywords: natural sand, ball milling, Neodymium Iron Boron (NdFeB), x-ray fluorescence 

 

 

ABSTRAK 

 

 Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh ball milling dua tahap terhadap suseptibilitas magnetik dan 

komposisi partikel dari pasir alam Sungai Rokan. Sampel yang digunakan adalah pasir alam yang sudah melewati 

proses Iron Sand Separator (ISS). Proses penghancuran sampel menggunakan ball milling selama 80 jam 

kemudian dilakukan ball milling tahap dua dengan variasi waktu selama 20 jam, 30 jam dan 40 jam dengan ukuran 

diameter bola besi 1,5 cm. Untuk memisahkan partikel magnetik dan non-magnetik digunakan magnet NdFeB. 

Induksi magnetik diukur menggunakan solenoida 2500 lilitan dengan Probe Pasco Ps-2162 yang terhubung 

dengan software Data Studio. Identifikasi kandungan elemen yang terdapat dalam pasir alam dilakukan 

menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF). Hasil penelitian menunjukkan nilai suseptibilitas magnet meningkat 

seiring dengan lama waktu proses ball milling. Nilai suseptibilitas magnetik tertinggi terdapat yaitu pada produk 

ball milling tahap dua dengan waktu milling 40 jam (BM2c) sebesar 24981,9304 𝑥 10−5dan nilai suseptibilitas 

magnetik yang terendah terdapat pada produk ball milling tahap satu dengan waktu milling 80 jam (BM1) yaitu 

sebesar 16678,1208 x 10−5. Berdasarkan uji XRF persentase elemen Fe meningkat dari 27,877 % menjadi 

34,279 % setelah melewati proses ball millling tahap dua selama 40 jam, sedangkan persentase elemen Si 

mengalami penurunan dari 46,769% menjadi 39,958 % setelah melewati proses ball millling tahap dua selama 40 

jam. Hal ini menunjukkan bahwa proses ball milling berhasil memisahkan elemen magnetik dari elemen non 

magnetik. 

mailto:widyaayunitbn.20@gmail.com
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Kata kunci : pasir alam, ball milling, Neodymium Iron Boron (NdFeB), x-ray fluorescence 

 

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 

(𝐹𝑒3𝑂4), Hematit (𝛼 − 𝐹𝑒2𝑂3), Maghemit (𝛾 −

𝐹𝑒2𝑂3), Limonite (2FeO3. nH2O), dan 

Titanium Oksida seperti Limenite (FeTiO3) 

yang dimanfaatkan dalam industri pembuatan 

magnet. Kandungan mineral Magnetik terbesar 

pada pasir besi yaitu Magnetit (𝐹𝑒3𝑂4) yang 

memiliki ciri berwarna hitam. Bahan Magnetit 

(𝐹𝑒3𝑂4) secara kimia teroksidasi menjadi 

Hematit(𝛼 − 𝐹𝑒2𝑂3) yang memiliki ciri 

berwarna merah dan Maghemit (𝛾 − 𝐹𝑒2𝑂3) 

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 suseptibilitas magnetik pada pasir 

alam sungai Rokan sebagai fungsi waktu proses 

ball milling sudah pernah dilakukan. 

Berdasarkan hasil Uji X-Ray Fluorescence 

(XRF) persentase elemen magnetik Fe 

meningkat dari 1,669% menjadi 35,187 %  

setelah melewati proses ball milling selama 

100 jam [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].  

Ball miling adalah suatu alat yang dapat 

menghancurkan dan menghaluskan ukuran 

sampel menjadi partikel yang sangat halus 

mencapai ukuran nanometer. Keunggulan 

metode ini adalah tidak memerlukan pelarut 

organik, ramah lingkungan, sederhana. Ball 

milling memiliki beberapa komponen yaitu 

sebuah mesin pemutar, tabung (vial), 

penampung material, dan bola-bola penghancur 

yang terbuat dari besi. Bola-bola tersebut saling 

bertumbukan dengan serbuk yang digiling 

hingga ukuran butirnya menjadi sangat kecil. 

Kinerja alat ini tergantung pada energi yang 

dihasilkan dari gesekan antara bola, ukuran 

material yang akan dihaluskan, jenis bola yang 

digunakan dan lama waktu ball milling. 

Semakin lama waktu ball milling maka akan 

semakin halus partikel yang dihasilkan. [5].   

Induksi magnetik merupakan suatu 

peristiwa munculnya arus dan tegangan akibat 

dari perubahan medan magnet. Arus yang 

muncul dalam perubahan medan magnet 

tersebut disebut dengan arus induksi. 

Suseptibilitas magnetik (𝒳𝑚) 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] : 

𝒳𝑚 = 
𝐌

𝐇
    (1) 
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METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen yaitu penggunaan metode ball 

milling untuk mendapatkan nanopartikel 

magnetik. 

 

Proses ISS (Iron Sand Separator) 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah pasir alam Sungai Rokan yang sudah 

melewati proses ISS (Iron Sand Separator) dan 

sudah tersedia di laboratorium Instrumentasi 

dan Kemagnetan.  

 

Ball Milling Tahap Satu 

Pasir alam Sungai Rokan yang telah melewati 

proses ISS (Iron Sand Separator) akan diball 

milling tahap satu selama 80 jam. Massa 

sampel ± 250 gram.  Sampel akan dimilling 

dan dihaluskan menggunakan mesin ball 

milling yang bertujuan untuk memperkecil 

ukuran partikelnya. Adapun bola yang 

digunakan untuk menghaluskan sampel terbuat 

dari besi dengan diameter 1,5 cm sebanyak 16 

buah. Sampel yang akan dimilling dan bola besi 

kemudian akan dimasukkan kedalam wadah, 

mesin ball milling dilengkapi dengan timer 

yang berfungsi untuk mengatur lama waktu 

milling berlangsung. Produk hasil ball milling 

tahap satu ini dinamakan BM1. 

 

Ball Milling Tahap Dua  

Produk hasil ball milling tahap satu (BM1) akan 

dihancurkan kembali dengan variasi waktu 

selama 20 jam, 30 jam dan 40 jam. Bola yang 

digunakan masih sama seperti pada proses 

sebelumya yaitu bola besi sebanyak 16 buah. 

Produk hasil ball milling tahap dua ini 

dinamakan BM2. Produk yang didapat setelah 

ball milling tahap dua ini akan dipisahkan 

antara partikel magnetik dan non-magnetik 

menggunakan magnet Neodymium Iron Boron 

(NdFeB) 

 

 

 

 

Pengukuran Induksi Magnetik Solenoid Tanpa 

Inti (B0) dan Induksi Magnetik Produk BM1 dan 

BM2 

Pengukuran induksi magnetik solenoid tanpa 

inti (𝐵0) menggunakan  solenoid yang 

berbentuk silinder dengan panjang (L) 10 cm, 

diameter (d) 3 cm dan  yang memiliki jumlah 

lilitan (N) sebanyak 2500. Solenoid berfungsi 

untuk mengukur induksi magnetik sebagai 

fungsi arus dan jarak dengan probe magnetik 

Pasco PS-2162 yang dihubungkan dengan 

laptop yang mempunyai program data studio. 

Pengukuran induksi magnetik solenoid tanpa 

inti (𝐵0) dilakukan dengan cara mengatur jarak 

tetap dari probe magnetik ke solenoid sebesar 1 

mm dan  arus yang diberikan sebesar 200 mA, 

400 mA,  600 mA, 800 mA, dan 1000 mA tanpa 

pasir alam sungai dalam solenoid sehingga 

diperoleh nilai induksi magnetik untuk 

𝐵0. Adapun rancangan pengukuran induksi 

magnetik dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Keterangan: 

A : Probe Pasco PS-2162 

B : Solenoid 

C : Laptop 

D;Power Supply 

Gambar 1. Peralatan Pengukuran Induksi 

Magnetik 

 

Perhitungan Nilai Suseptibilitas Magnetik 

Nilai suseptibilitas magnetik (𝒳𝑚) ini 

ditentukan dengan mengurangi nilai induksi 

magnetik total konsentrat 1 dalam proses ball 

milling dengan nilai induksi magnetik total 

tanpa inti (B0), kemudian dibagi dengan nilai 

induksi magnetik total tanpa inti (B0). 

Penentuan nilai suseptibilitas magnetik (𝒳𝑚) 

dilakukan pada sampel pasir alam Sungai 

Rokan produk ISS, produk hasil ball milling 

tahap satu (BM1), dan produk hasil ball milling 

tahap dua (BM2). 
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Penentuan Komposisi Elemen dengan uji X-

Ray Fluorescense (XRF) 

Uji komposisi dilakukan pada produk BM1 dan 

produk BM2 (BM2a, BM2b, dan BM2c) dengan 

massa untuk tiap sampel ± 1,5 gram diuji di 

Laboratorium Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Padang (FMIPA UNP). 

Sampel yang berupa serbuk dimasukkan ke 

dalam sample holder dan diratakan 

permukaannya kemudian sampel diradiasi 

dengan sinar-X. Penentuan komposisi elemen 

menggunakan instrumen X-Ray Fluorescence 

PANalytical Epsilon 3. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Hasil Pengukuran Induksi Magnetik Tanpa Inti 

(𝐵0) 

Pengukuran induksi magnetik total solenoid 

tanpa inti dengan fungsi arus dapat dilihat pada 

Gambar 2 dimana arus yang digunakan sebesar 

200 mA, 400 mA, 600 mA, 800 mA, dan 1000 

mA dengan Jarak tetap sebesar 1 mm dari ujung 

solenoid. 

 
Gambar 2. Grafik antara induksi magnetik 

solenoida tanpa inti (𝐵0) sebagai fungsi arus (I) 

pada jarak tetap (1 mm) dari ujung solenoida 

 

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan 

bahwa jika arus minimum yang diberikan 

sebesar 200 mA maka akan menghasilkan nilai 

induksi magnetik tanpa inti sebesar 3,270 mT 

dan nilai ini meningkat pada arus maksimum 

1000 mA nilai induksi magnetiknya menjadi 

11,933 mT. Peningkatan induksi magnetik ini 

memilki persamaan linear yaitu B0= 0,0107I + 

1,2302 dan R2=0,9991 meningkat secara linear 

dengan kenaikan arus. Nilai ini 

memperlihatkan bahwa variabel arus 

berpengaruh terhadap variabel induksi 

magnetik dan 0,0009% merupakan error 

kesalahan data pada grafik tersebut. Nilai R2 

terletak antara interval 0-1 dan kecocokan 

model dikatakan lebih baik apabila mendekati 

1. Grafik pada Gambar 1 hampir mendekati 1 

dan dapat dikatakan linear. Nilai induksi 

magnetik yang meningkat menunjukkan bahwa 

pada solenoida arus yang dialirkan berbanding 

lurus dengan induksi magnetik. 

 

Hasil Pengukuran Induksi Magnetik Solenoida 

dengan Inti Produk BM1  

Hasil pengukuran induksi magnetik selonoida 

pada produk ball millling selama 80 jam 

sebagai fungsi arus ditampilkan pada Gambar 

3. 

 
Gambar 3. Grafik hubungan induksi magnetik 

solenoid dengan inti produk BM1 sebagai 

fungsi arus  

Berdasarkan Gambar 3 

memperlihatkan hasil pengukuran induksi 

magnetik produk hasil ball milling 80 jam 

meningkat seiring bertambahnya arus. Untuk 

arus 200 mA nilai induksinya sebesar 3,811 mT 

menjadi 14,033 mT untuk arus 100 mA. 

Peningkatan ini sesuai dengan teori induksi 

magnetik pada solenoid apabila nilai arus 

diperbesar maka nilai induksi magnetik akan 

meningkat juga secara linier.  

 

Hasil Pengukuran Induksi Magnetik Solenoida 

dengan Inti Produk BM2  

Pengukuran induksi magnetik solenoid dengan 

inti produk (BM2) dilakukan dengan cara 
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memasukkan produk BM2a, BM2b dan BM2c 

secara bergantian kedalam solenoid. 

 

 
Gambar 4. Grafik hubungan antara induksi 

magnetik solenoid dengan inti solenoid produk 

BM2a sebagai fungsi arus  

 
Gambar 5. Grafik hubungan antara induksi 

magnetik dengan inti solenoid produk BM2b 

sebagai fungsi arus 

 

 

 
 

Gambar 6. Grafik hubungan antara induksi 

magnetik dengan inti solenoid produk BM2C 

sebagai fungsi arus  

 

Berdasarkan Gambar 4 sampai Gambar 6 

memperlihatkan hasil pengukuran induksi 

magnetik selonoida dengan inti produk ball 

milling tahap dua dengan variasi waktu milling 

20 jam, 30 jam, dan 40 jam. Induksi magnetik 

pada arus minimum 200 mA pada produk 

BM2a, produk BM2b dan Produk BM2c dengan 

nilai berturut-turut 3,988 mT, 4,094 mT dan 

4,222 mT. Peningkatan nilai induksi pada saat 

arus maksimum 1000 mA dengan nilai induksi 

magnetik total produk BM2a sebesar 14,176 

mT, produk BM2b sebesar 14,362 mT, dan 

produk BM2c sebesar 14,574 mT.  

Peningkatan nilai induksi magnetik antara 

produk BM2a, produk BM2b dan produk BM2c 

karena adanya perbedaan lama waktu milling. 

Semakin lama waktu milling maka ukuran 

partikel yang mengandung magnet akan 

semakin kecil. Hal ini dikarenakan tumbukan 

yang dilakukan oleh bola-bola milling 

mengakibatkan ukuran partikel magnet dan 

partikel nonmagnet mengecil dan mudah 

terpisah. 

 

Hasil Perhitungan Nilai Suseptibilitas 

Magnetik 

Nilai suseptibilitas magnetik dihitung 

berdasarkan nilai induksi magnetik solenoid 

tanpa inti 𝐵0 dan dengan inti 𝐵𝑇 . 

 

Gambar 7. Grafik perbandingan nilai 

suseptibilitas magnetik 

Berdasarkan Gambar 7 nilai suseptibilitas 

magnetik (𝜒m) tertinggi terdapat pada produk 

BM2C sebesar 24981,9304 𝑥 10−5dan nilai 

suseptibilitas magnetik yang terendah terdapat 

pada produk BM1 yaitu 

sebesar 16678,1208 x 10−5. Peningkatan nilai 

suseptibilitas antara produk BM1 dan BM2 

terjadi karena perbedaan waktu milling. 

Semakin  lama waktu milling maka partikel 

magnetik akan semakin meningkat dan nilai 

suseptibilitas magnetik juga semakin besar, 
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karena adanya proses penghalusan atau 

penghacuran pada saat dilakukan ball milling 

sehinga ukuran partikelnya semakin kecil. 

Ketika produk ball milling tahap dua (BM2) 

dipisahkan dengan magnet Neodymium Iron 

Boron (NdFeb) yang menempel pada 

permukaan magnet hanya partikel magnetiknya 

saja sehingga nilai suseptibilitas magnetiknya 

semakin besar. 

 

Hasil XRF (X-Ray Fluorescence) 

Identifikasi komposisi yang terdapat pada pasir 

alam sungai Rokan diuji dengan menggunakan 

X-Ray Fluorescence (XRF). Identifikasi 

dilakukan pada produk pasir alam sungai rokan 

yang sudah melewati proses ball milling tahap 

satu selama 80 jam dan produk ball milling 

tahap dua dengan variasi waktu milling selama 

20 jam, 30 jam dan 40 jam. Material magnetik 

yang telah dipisahkan dengan menggunakan 

magnet NdFeB dikarakterisasi menggunakan 

X-Ray Fluoresence (XRF) untuk menentukan 

kandungan dari material magnetik pasir besi 

dan unsur-unsur pengotor yang tidak dapat 

dipisahkan dengan menggunakan magnet 

NdFeB. Hasil karakterisasi material magnetik 

pasir besi menggunakan XRF terlihat pada 

Tabel 4.1 .  

Tabel 1. Hasil uji XRF pasir alam sungai 

Rokan setelah ball milling tahap satu 

selama 80 jam dan ball milling tahap dua 

selama 20, 30 dan 40 jam. 

Nama 

Elemen 

Komposisi produk (%) 

BM1 BM2a BM2b BM2c 

Mg 2,884 2,99 3,194 4,23 

Al 10,556 9,428 9,294 8,431 

Si 46,769 42,739 41,712 39,958 

P 0,567 0,483 0,523 0,56 

K 2,013 1,929 1,922 1,989 

Ca 3,544 3,538 3,564 3,711 

Ti 3,684 3,889 3,883 4,094 

V 0,156 0,167 0,168 0,176 

Cr 0,211 0,218 0,222 0,226 

Mn 0,257 0,282 0,284 0,303 

Fe 27,877 31,776 32,57 34,279 

Ni 0,014 0,014 0,016 0,014 

Cu 0,012 0,012 0,012 0,012 

Zn 0,067 0,076 0,08 0,084 

Sr 0,037 0,038 0,042 0,044 

Zr 0,07 0,072 0,077 0,084 

Ag 0,969 1,054 1,087 1,441 

Eu 0,276 0,282 0,307 0,319 

Pb 0,016 0,018 0,019 0,018 

Elemen 

Lain 
0,023 0,024 0,026 0,028 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa 

elemen yang terindentifikasi oleh X-Ray 

Fluorescence (XRF) berupa elemen magnetik 

dan non magnetik. Elemen yang termasuk 

dalam elemen magnetik antara lain; 

Magnesium (Mg), Aluminium (Al), Kalium 

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

(V), Mangan (Mn) tergolong bahan 

paramagnetik, Elemen  Besi (Fe) dan (Ni) 

tergolong bahan ferromagnetik. Sedangkan 

unsur-unsur non magnetik terdiri dari Silikon 

(Si) dan Pospor (P). 

Adanya perubahan persentase komposisi 

elemen produk BM1 dan produk BM2, dimana 

elemen magnetik seperti Mg (Magnesium), 

Kalsium (Ca), Ti (Titanium), V (Vanadium), 

Mangan (Mn),  dan Fe (Besi) mengalami 

kenaikan, sedangkan elemen partikel non-

magnetik seperti Si (Silikon) mengalami 

penurunan Peningkatan nilai komposisi 

menunjukkan bahwa di dalam elemen-elemen 

tersebut mengandung unsur magnetik, 

sedangkan penurunan nilai komposisi 

menunjukkan bahwa di dalam elemen tersebut 

tidak mengandung unsur magnetik. 

Peningkatan terjadi pada unsur Fe yaitu 

dari 27,877 % menjadi 34,279 % setelah 

melewati proses ball millling tahap dua selama 

40 jam. Peningkatan ini terjadi karena 

pemberian waktu milling yang terjadi terus-

menerus, sehingga energi tumbukan yang 

dihasilkan akan semakin besar. Sedangkan 

pada unsur Si mengalami penurunan yaitu dari 

46,769% menjadi 39,958 % setelah melewati 

proses ball millling tahap dua selama 40 jam. 

Adanya peningkatan dan penurunan komposisi 

dari unsur-unsur tertentu dipengaruhi oleh 
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waktu ball milling. Ini menunjukkan bahwa 

proses penggilingan pada bola di dalam tabung 

ball milling dapat memecah butiran pasir besi 

menjadi bagian-bagian yang lebih kecil 

sehingga elemen magnetik dan non magnetik 

dipisahkan selama proses terjadinya 

penggilingan.  

 

KESIMPULAN 

 

Nilai suseptibilitas magnetik tertinggi 

dihasilkan produk ball milling tahap dua 

(BM2c) dengan waktu milling 40 jam sebesar 

24981,9304 𝑥 10−5 dan nilai suseptibilitas 

magnetik terendah terdapat pada produk ball 

milling tahap satu dengan waktu milling 80 jam 

(BM1) yaitu sebesar 16678,1208 x 10−5, hal 

ini membuktikan bahwa semakin lama waktu 

ball milling maka nilai suseptibilitas akan 

semakin semakin meningkat. Hasil identifikasi 

XRF menunjukkan bahwa persentase 

komposisi elemen Fe semakin meningkat dan 

persentase elemen Si menurun seiring 

bertambahnya waktu milling. Persentase 

elemen Fe meningkat dari 27,877 % menjadi 

34,279 % setelah melewati proses ball millling 

tahap dua selama 40 jam, sedangkan persentase 

elemen Si mengalami penurunan dari 46,769% 

menjadi 39,958 % setelah melewati proses ball 

millling tahap dua selama 40 jam. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses ball milling 

berhasil memisahkan elemen magnetik dari 

elemen non magnetik.  
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