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ABSTRACT 

Environmental pollution by heavy metals becomes a serious problem with the increasing use of heavy 

metals in the industrial field. One of the widely used methods for removing heavy metals from liquid 

waste is adsorption using magnetic nanoparticles. Samples of beach sand that have been processed with 

an Iron Sand Separator (ISS) and separated by NdFeB (Neodymium Iron Boron), crushed by ball milling 

for 60 hours using a ball size variation of 0,5; 0,7; and 1,5 cm.  The product is called ball milling product 

phase I (PBMT I).PBMT I is separated again by using NdFeB magnets, then in ball milling phase II with 

a time variation of 20, 40, and 60 hours (PBMT II). The crystal size and magnetic phase of magnetic 

nanoparticles are determined by the X-Ray Diffraction (XRD) method and heavy metal adsorption is 

determined using AAS (Atomic Absorption Spectroscopy).. XRD results show that magnetic 

nanoparticles have 2 magnetic phases namely magnetite (Fe3O4)  with cubic crystal structure and 

hematite (α − Fe2O3) with monoclinic crystal structure. AAS results showed that Cu ion adsorption 

increased with increasing milling time, whereas the percentage value of adsorption in a row is 27,2%, 

40,5%, and 64,7%, while for Pb adsorption ions decreased with increasing milling time of 46,1%, 35,6%, 

and 11,8%, respectively. 

Keywords: beach sand, ball milling, magnetic nanoparticles, X-ray diffraction (XRD), heavy metals, and 

adsorption 

ABSTRAK 

 

Pencemaran lingkungan oleh logam berat menjadi masalah yang cukup serius dengan penggunaan logam 

berat dalam bidang industri yang semakin meningkat. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk 

penghilangan logam berat dari limbah cair adalah adsorpsi dengan menggunakan nanopartikel magnetik. 

Sampel pasir pantai yang telah diproses dengan Iron Sand Separator (ISS) dan dipisahkan dengan NdFeB 

(Neodymium Iron Boron), dihancurkan dengan ball milling selama 60 jam menggunakan variasi ukuran 

bola  0,5; 0,7; dan 1,5 cm. Produknya dinamakan dengan produk ball milling tahap I(PBMT I). PBMT I 

dipisahkan lagi dengan menggunakan dengan magnet NdFeB, lalu di ball milling tahap II dengan variasi 

waktu 20, 40, dan 60 jam (PBMT II). Ukuran kristal dan fase magnetik dari nanopartikel magnetik 

ditentukan dengan metode X-Ray Diffraction (XRD) dan untuk adsorpsi logam berat ditentukan 

menggunakan AAS (Atomic Absorption Spectrophotometr). Hasil XRD menunjukkan  bahwa 

nanopartikel magnetik memiliki 2 fase magnetik yaitu magnetite (Fe3O4) dengan struktur kristalnya 

kubik dan  hematite (α − Fe2O3) dengan struktur kristal monoklinik. Hasil AAS menunjukan bahwa 

adsorpsi ion Cu meningkat seiring dengan bertambahnya waktu milling, dimana nilai persentase adsorpsi 

berturut-turut yaitu 27,2%, 40,5%, dan 64,7%, sedangkan untuk ion Pb adsorpsinya menurun seiring 

bertambahnya waktu milling yaitu berturut-turut 46,1%, 35,6%, dan 11,8%.  

Kata kunci : pasir pantai, ball milling, nanopartikel magnetik, difraksi sinar-X (XRD), logam berat, dan 

adsorpsi  
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1. PENDAHULUAN 

Air berperan dalam kegiatan pertanian, 

industri, dan pemenuhan kebutuhan rumah 

tangga. Air yang digunakan harus memenuhi 

syarat dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya. Namun belakangan ini, 

kualitas dan kuantitas air di Indonesia 

menurun, karena disebabkan oleh 

banyaknya perkembangan industri yang 

mengancam kelestarian air bersih [1] 

Kegunaan air sungai sebagai sumber 

air untuk kebutuhan hidup manusia 

memerlukan adanya pengolahan atau 

penanganan khusus terlebih dahulu sebelum 

dimanfaatkan, karena banyaknya 

pencemaran yang terjadi dan tingginya 

konsentrasi bahan-bahan pencemar yang 

masuk kedalam sungai diantaranya pH, TSS, 

kekeruhan, bau, rasa, BOD, zat organik, 

kandungan logam berat  [2] 

Pencemaran lingkungan oleh logam 

berat menjadi masalah yang cukup serius 

dengan penggunaan logam berat dalam 

bidang industri yang semakin meningkat. 

Logam berat digunakan dalam bidang 

industri karena memiliki sifat yang dapat 

menghantarkan listrik dan panas. Umumnya,  

logam berat berbahaya bagi kesehatan dan 

lingkungan karena tidak mengalami 

biodegradasi dan cenderung terakumulasi 

pada makhluk hidup. Logam berat 

merupakan logam dengan densitas 5 g/cm3. 

Timbal (Pb) termasuk logam berat karena 

memiliki densitas > 5 g/cm3 [3] 

Logam berat memiliki sifat mudah 

mengikat bahan organik dan dapat 

mengendap di dasar perairan kemudian 

bersatu dengan sedimen sehingga 

mengakibatkan kadar logam berat pada 

sedimen lebih tinggi dibandingan kadar 

logam berat pada air. Logam berat yang 

mengendap bersama dengan padatan 

tersuspensi akan mempengaruhi kualitas 

sedimen di dasar perairan dan juga perairan 

disekitarnya sehingga berdampak buruk bagi 

biota laut [4]  

Metode adsorbsi merupakan salah satu 

metoda yang sangat efisien untuk 

menurunkan kandungan-kandungan logam 

berat. Proses adsorbsi diharapkan dapat 

mengambil ion-ion logam berat dari 

perairan. Metode adsorpsi memiliki 

keunggulan yaitu dapat menanggulangi 

logam berat dibandingkan metode lainnya 

karena memiliki tingkat selektivitas yang 

tinggi, mudah dioperasikan, biaya murah, 

dan adsorbennya dapat digunakan kembali 

[3]. Dalam beberapa tahun terakhir 

penggunaan nanomaterial mendapatkan 

perhatian yang besar karena ukurannya yang 

kecil, luas permukaan yang besar dan biaya 

sintesis yang murah khusunya pada 

nanopartikel magnetik. Penggunaan 

nanopartikel magnetik mempunyai 

keunggulan yang lebih karena setelah 

penyerapan nanopartikel dapat dipisahkan 

secara magnetik dari air [5]. 

Nanopartikel magnetik, merupakan 

material yang menarik dan memiliki aplikasi 

yang sangat luas. Pada ukuran nanometer, 

material ini menjadi bahan 

superparamagnetik, dan memiliki sifat-sifat 

yang lebih baik seperti magnetisasi saturasi 

yang tinggi (90 emu/gram), biological 

compatibility, dan environmental stability 

[6]. Nanomaterial memiliki luas permukaan 

besar, reaktivitas yang tinggi, kapasitas 

adsorpsi besar, dan kinetika adsorpsi cepat. 

Nanomaterial seperti magnetit (Fe3O4) dapat 

digunakan dalam proses adsorpsi logam 
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berat karena Fe3O4 mempermudah proses 

pemisahan adsorben dari larutannya pada 

sistem Batch melalui penggunaan magnet 

eksternal [7].  

Dalam aplikasinya, penggunaan bahan 

nanopartikel magnetik sebagai adsorben 

kontaminan, diharapkan dapat 

mempermudah dan mempersingkat proses 

pengolahan limbah cair.  Maka pada 

kesempatan ini digunakan air Sungai Siak 

sebagai model air limbah yang diadsorpsi 

menggunakan nanopartikel magnetik oksida 

besi dari pasir pantai Sungai Suci Bengkulu. 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Penghancuran Konsentrat dengan 

Metode Ball Milling 

Ball milling adalah metode 

penghancuran sampel menggunakan 

sejumlah bola penumbuk di dalam tabung 

yang berputar untuk mengurangi ukuran 

partikel hingga menjadi partikel yang sangat 

halus (berukuran nanometer). Pasir Pantai 

Sungai Suci Bengkulu yang telah dipisahkan 

antara oksida besi dengan oksida lainnya 

mengguna alat Iron Sand Separator 

dihancurkan menggunakan alat Ball Milling 

selama 60 jam dengan memasukkan bola 

gabungan berdiameter dari 0,5 cm; 0,7 cm; 

dan 1,5 cm. 

Proses pada tahap ini dinamakan ball 

milling tahap I. Produk ball milling, 

selanjutnya dilakukan pemisahan lanjutan 

oksida besi dengan oksida lainnya 

menggunakan magnet Neodymium Iron 

Boron (NdFeB) sehingga diperoleh pruduk 

ball milling tahap I (PBMT1). PBMT 1 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu PBMT1A, 

PBMT1B, dan PBMT1C, dimana ketiga 

produk ini masing- masing di ball milling 

selama 20 jam, 40 jam , dan 60 jam. Proses 

ini dinamakan dengan proses ball milling 

tahap II. Hasil dari proses ball milling ini 

dinamakan dengan produk ball milling tahap 

II (PBMT 2), yaitu PBMT2A, PBMT2B, 

dan PBMT2C.  

2.2 Penentuan Nilai Suseptibilitas Magnetik 

Penentuan nilai suseptibilitas 

magnetik (𝜒𝑚) dilakukan dengan cara 

mengurangi nilai induksi magnetik total 

konsentrat II dalam proses ball miling (BT) 

dengan nilai induksi magnetik selenoid 

tanpa inti (B0), kemudian dibagi dengan 

nilai nilai induksi magnetik selenoid tanpa 

inti (B0), seperti pada persamaan berikut 

              𝜒𝑚 =  
𝐵𝑇− 𝐵𝑜

𝐵0
   

Nilai induksi magnetik selenoid B0 pada 

salah satu ujung solenoid dengan sensor 

gauss meter dijaga konstan sejauh 1 mm dan 

variasi arus yang diberikan yaitu  200 mA, 

400 mA, 600 mA, 800 mA dan 1000 mA. 

Sedangkan pengukuran nilai induksi 

magnetik total BT dilakukan menggunakan 

solenoid dengan inti yang berisi sampel 

yang akan diuji yang kemudian dikenakan 

variasi arus  200 mA, 400 mA, 600 mA, 

800 mA dan 1000 mA dan untuk jarak 

konstan terhadap ujung sensor gauss meter 

dan ujung tengah solenoid berisi sampel 

yaitu 1 mm. Pengukuran ini diukur 

menggunakan sensor magnetik yaitu Pasco 

Magnetic Probe PS-2162 yang dihubungkan 

ke leptop. 

2.3 Analisa Sifat Kristalinitas dengan XRD 

Analisis sifat kristalinitas pasir pantai 

Sungai Suci Bengkulu menggunakan XRD 

yaitu pada hasil ball milling tahap II. 

Dimana sampel berupa serbuk padatan 

kristalin dikenai berkas sinar-X sehingga 

mengalami pembiasan sinar-X dan 

kemudian sinar yang dibiaskan ditangkap  
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oleh detektor untuk merekam intensitas 

refleksi sinar-X pada sampel dalam bentuk 

puncak difraksi. Dari data yang diperoleh, 

dapat menentukan sifat kristalinitas dari 

sampel pasir pantai Sungai Suci Bengkulu. 

2.4 Pengambilan Sampel Air Sungai Siak 

Pengambilan sampel air sungai 

dilakukan di Sungai Siak tepatnya di lokasi 

yang memiliki sumber air tercemar, yaitu di 

sekitar Pelabuhan Duku Pekanbaru. Lokasi 

yang telah ditentukan adalah berjarak 20 

meter dari tepi sungai. Pengambilan ini 

dilakukan dengan menggunakan ember lalu 

sampel air dimasukkan ke botol besar dan 

dibagi menjadi empat (sampel A, B, C, D) 

lalu ditempatkan di botol kaca berukuran 

150 ml dengan volume air 100 ml  tiap 

botol. 

2.5 Proses Adsorpsi Logam Berat 

Tiap-tiap sampel yang telah dipisahkan 

menjadi empat akan ditambahkan dengan 

produk BMT II waktu 20, 40, dan 60 jam 

sebanyak 1 gram. Sampel A merupakan air 

Sungai Siak murni. Sampel B yaitu air 

Sungai Siak ditambahkan dengan PBMT IIA 

waktu 20 jam, sedangkan sampel C yaitu air 

Sungai Siak ditambah dengan PBMT IIB 

waktu 40 jam. Terakhir sampel D, air 

Sungai Siak ditambahkan dengan PBMT IIC 

waktu 60 jam. 

Sampel tersebut kemudian dikocok 

dengan perlahan selama 5 sampai 8 menit 

tiap sampelnya dan didiamkan selama 24 

jam. Setelah diaduk dan didiamkan 

kemudian sampel akan dibawa ke UPT 

Pengujian Material Dinas PU untuk 

pengujian adsorpsi logam berat 

menggunakan alat AAS (Atomic Absorption 

Specthrophotometry). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengukuran Nilai Suseptibilitas 

Magnetik  
Suseptibilitas magnetik adalah salah satu 

sifat dari bahan magnetik yang 

menunjukkan tingkat respon bahan terhadap 

medan magnet luar. Nilai pengukuran 

suseptibilitas magnetik ditentukan dari nilai 

induksi magnetik tanpa inti (B0) dan dengan 

inti (BT) pada arus maksimum yaitu 1000 

mA dan jarak sesnsor probe pasco magnetic 

dengan ujung solenoid adalah 1 mm. Data 

pengukuran nilai suseptibilitas magnetik 

(𝜒𝑚) dari pasir pantai, produk ISS, dan 

produk NdFeB dapat dilihat pada tabel 3.1 

dan gambar 3.1 

Tabel 3.1 Nilai pengukuran  suseptibilitas 

magnetik (𝜒m) pasir pantai, 

produk ISS, dan produk NdFeB 

Produk 
B0 

(mT) 

BT 

(mT) 
𝜒𝑚 (10−5) 

Pasir 

Pantai  
11,162 11,390 2024,64 

Pemisahan 

ISS 
11,162 11,581 3753,81 

Pemisahan 

NdFeB 
11,162 11,802 5733,73 
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Gambar 3.1 Grafik nilai suseptibilitas 

magnetik (𝜒m) pasir pantai, 

produk ISS, dan produk 

NdFeB 

 

Gambar 3.1 menjelaskan bahwa nilai 

suseptibilitas magnetik (𝜒𝑚) pasir pantai 

mempunyai nilai 2024,64 × 10−5. 

Sedangkan nilai suseptibilitas produk 

pemisahan ISS sebesar 3753,81 × 10−5. 

Nilai suspetibilitas produk pemisahan ISS 

mengalami peningkatan dibandingkan nilai 

suseptibilitas pasir pantai. Meningkatnya 

nilai suseptibilitas ini  disebabkan terjadi 

pemisahan mineral magnetik dan non 

magnetik dengan menggunakan Iron Sand 

Separator sehingga mineral magnetiknya 

lebih banyak dibandingkan pasir murni. 

Nilai suseptibilitas magnetik produk 

pemisahan NdFeB mengalami peningkatan 

dari nilai suseptibilitas magnetik produk ISS 

dengan nilai sebesar 5733,73 × 10−5.  

Tabel 3.2 Nilai pengukuran  suseptibilitas 

magnetik (𝜒m) produk BMT I 

dan produk BMT II 

Produk 
B0 

(mT) 

BT 

(mT) 
𝜒𝑚 (10−5) 

BMT I 11,162 12,067 8107,87 

BMT II 

(20 jam) 
11,162 12,236 9621,93 

BMT II 

(40 jam) 
11,162 12,468 11700,41 

BMT II 

(60 jam) 
11,162 12,670 13510,12 

 

Berdasarkan tabel 3.2  nilai 

suspetibilitas produk BMT I selama 60 jam 

sebesar 8107,87×  10−5. Nilai suseptibilitas 

magnetik produk BM I dan produk BM II 

mengalami peningkatan. Peningkatan nilai 

suseptibilitas magnetik antara produk BM I 

dan produk BM II terjadi akibat perbedaan 

waktu milling, dimana produk BM II 

merupakan produk ball milling tahap 

lanjutan dimana waktu penghancurannya 

lebih lama menyebabkan terjadinya 

pemisahan lanjutan antara oksida besi dan 

oksida non besi. Nilai seseptibilitas paling 

tinggi berada pada pruduk BM II dengan 

waktu 60 jam yaitu sebesar 13510,12 

× 10−5. 

3.2 Hasil Analisa Data XRD  
Karakterisasi menggunakan Difraksi 

Sinar-X bertujuan untuk mengetahui fase 

magnetik, struktur, dan sifat kristalinitas 

seperti ukuran kristal dari nanopartikel 

magnetik produk ball milling tahap II 

dengan variasi waktu selama 20, 40, dan 60 

jam. Pola difraksi sinar-X produk BMT II 

dengan variasi waktu 20,40, dan 60 jam 

ditampilkan pada gambar 3.2. 

(a) 

 
(b) 
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(c) 

Gambar 3.2 Pola difraksi sinar-X dari 

produk BMT II untuk waktu 

(a) 20 jam; (b) 40 jam; (c)60 

jam. 

Berdasarkan gambar 3.2 (a-c) yaitu pola 

difraksi sinar-X dari produk BMT II dengan 

variasi waktu selama 20, 40, dan 60 jam, 

menampilkan 11 puncak difraksi  dominan. 

Identifikasi dengan menggunakan search 

match pada produk BMT II dengan waktu 

milling 20, 40, dan 60 jam, menampilkan 

seluruh puncak dominan dari ketiga sampel 

memiliki puncak sudut difraksi dan 

intensitas yang bersesuai dengan dua fase 

magnetik yaitu magnetite (Fe3O4) dengan 

struktur kristalnya kubik dan  hematite (α −

Fe2O3) dengan struktur kristal monoklinik.  

Ukuran kristal dari setiap puncak 

difraksi dominan didapatkan dari 

perhitungan menggunakan persamaan 

Scherrer sebagai berikut 

 

𝐷 =
𝐾𝜆

𝛽 cos 𝜃
 

 

Perhitungan ini berasal dari nilai 2θ, FWHM 

(β), panjang gelombang (λ) dan konstanta 

Scherrer (k). Pada waktu ball milling selama 

20 jam didapatkan ukuran rata-rata kristal 

sebesar 38,33 nm, untuk waktu milling 

selama 40 jam ukuran kristal rata-rata adalah 

sebesar 33,86 nm, dan untuk waktu milling 

selama 60 jam ukuran kristal rata-rata yang 

didapatkan adalah sebesar 27,64 nm. Grafik 

hubungan antara ukuran rata-rata kristal 

sebagai fungsi waktu milling untuk produk 

BMT II ditampilkan pada gambar 3.3  

 
Gambar 3.3 Grafik hubungan antara variasi 

waktu milling selama 20, 40, 

dan 60 jam dengan ukuran 

rata-rata kristal produk BMT 

II. 

3.3 Hasil Adsorpsi Logam Berat Air Sungai 

Siak 
Adsorpsi logam berat tembaga (Cu) dan 

timbal (Pb) dalam iar Sungai Saik yang 

diambil di Pelabuhan Sungai Duku 

Pekanbaru dilakukan dengan menggunakan 

AAS (Atomic Absorption 

Specthrophotometry). Karakterisasi AAS 

bertujuan untuk mengetahui kadar atau 

konsentrasi ion logam Cu dan Pb yang 

diabsorp.  Hasil dari adsorpsi ion logam Cu 

dan Pb dengan adsorben nanopartikel 

magnetik (nano oksida besi)   PBMT II 

ditunjukkan pada gambar 3.4.  
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(a) 

 

 
(b) 

Gambar 3.4 Grafik hubungan antara waktu 

milling 20, 40, dan 60 jam 

dengan persentase penyerapan 

logam : (a) Cu dan (b) Pb 

 

Dari gambar dapat dilihat bahwa 

semakin lama waktu milling maka semakin 

tinggi konsentrasi logam Cu yang terserap 

oleh nanopartikel magnetik atau 

nanopartikel oksida besi (Fe3O4/Fe2O3). Dari 

grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa 

nanopartikel magnetik yang dipreparasi 

selama 20 jam terjadi penyerapan logam 

berat Cu sekitar 27 %, dan penyerapan 

konsentrasi logam berat Cu yang tertinggi 

terjadi pada waktu milling 60 jam yaitu 

sekitar 64 %, ini dapat dilihat pada tabel 

data 3.3.  

Tabel 3.3 Hasil adsorpsi ion logam Cu 

dengan absorben oksida besi 

 

Sampel Waktu 

(jam) 

Abs. (%) 

Sampel A 0 0 

Sambel B 20 27,22222 

Sampel C 40 40,4908 

Sampel D 60 64,7482 

Meningkatnya adsorpsi logam berat 

tembaga (Cu) dalam air Sungai Siak oleh 

nanopartikel magnetik ini dikarenakan 

semakin lama waktu ball milling yang 

diberikan pada proses milling, maka 

kandungan partikel magnetik (Fe) dalam 

sampel semakin besar. Dengan 

meningkatnya jumlah partikel magnetik 

dalam sampel menyebabkan meningkatnya 

nilai magnetisasi dari sampel. 

Gambar 3.4 (b) merupakan grafik 

hubungan antara waktu milling dengan 

konsentrasi  penyerapan logam Pb, dimana 

semakin lama waktu milling yang diberikan, 

maka semakin sedikit konsentrasi logam Pb 

yang terserap pada oksida besi. Hal ini 

terjadi karena Pb merupakan logam yang 

bersifat diamagnetik, ketika kadar partikel 

magnetik meningkat dalam sampel, maka 

magnetisasi dari sampel juga meningkat 

akibatnya semakin sedikit Pb yang terserap 

(makin tinggi gaya tolak menolak antara 

nanopartikel magnetik dengan ion logam 

Pb). 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh maka kesimpulan yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut : 

1. Nilai suseptibilitas magnetik pasir 

pantai yang telah diball milling 

(Produk BM I dan Produk BM II) 
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mengalami peningkatan seiring 

bertambahnya waktu milling yaitu 

20, 40, dan 60 jam. 

2. Hasil identifikasi XRD menunjukkan 

bahwa nanopartikel magnetik yang 

di  ball milling tahap II (produk BM 

II) memiliki 2 fasa magnetik yaitu 

magnetite (Fe3O4) dengan struktur 

kristal kubik dan hematite (α-Fe2O3) 

dengan struktur kristal monoklinik.   

3. Adsorpsi logam berat dalam air 

Sungai Siak dengan menggunakan 

alat AAS menunjukkan bahwa 

adsorpsi ion Cu meningkat seiring 

bertambahnya waktu milling 20, 40, 

dan 60 jam, sedangkan untuk ion Pb 

penyerapannya menurun seiring 

dengan bertambahnya waktu milling  

20, 40, dan 60 jam. 
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