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ABSTRACT 

 

The effect of copper doping on the magnetic susceptibility and elemental 

composition of iron oxide nanoparticles from Logas natural sand, Kuantan 

Singingi Regency, Riau Province prepared using ball milling has been studied. 

Prior to ball milling process, this natural sand was processed using Iron Sand 

Separator (ISS) and Neodynium Iron Boron (NdFeB) magnets in order to separate 

between iron and non iron oxide particles. This product is called the NdFeB 

product. The NdFeB product was milled using ball milling for 3 stages. The 

product of each stage was processed by NdFeB. The last product of ball milling is 

called BM 3. The BM 3 product was divided into 5 parts with equal weight (wt) 

and then each of them was  doped using copper (Cu) with concentration of 0 

wt.%, 5 wt.%, 10 wt.%, 15 wt.% and 20 wt.% using ball milling for 20 hours and 

the products are called BM4A, BM4B, BM4C, BM4D and BM4E, respectively. 

The magnetic susceptibility of the BM4 products was measured using Pasco 

magnetic probe. The resulting magnetic susceptibility of the samples decreases 

with increasing copper concentration. Elemental composition of the samples was 

determined using X-Ray Fluorescence (XRF). The results showed that the amount 

of copper element increased with increasing doping concentration from 0.008% 

before doping  (0 wt% Cu) to 11.684% after doping  (5 wt% Cu), while other 

elements such as Si, Ti, Al, Ca decreases.  

 

Keywords: Natural sand, ball milling, copper doping, magnetic susceptibility, 

and elemental composition.  
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ABSTRAK 

 

Pengaruh doping tembaga terhadap suseptibilitas magnetik dan komposisi elemen 

pasir alam Logas, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau menggunakan ball 

milling telah dipelajari. Sebelum proses ball milling, pasir alam ini diproses 

menggunakan Iron Sand Separator (ISS) dan magnet Neodynium Iron Boron 

(NdFeB) untuk memisahkan antara oksida besi dan non oksida besi. Produk ini 

disebut produk NdFeB. Produk NdFeB digiling menggunakan ball milling selama 

3 tahap. Produk dari setiap tahapan dipisahkan dengan NdFeB. Hasil akhir ball 

milling disebut BM 3. Produk BM 3 dibagi menjadi 5 bagian dengan berat yang 

sama (wt) kemudian masing-masing didoping menggunakan tembaga (Cu) dengan 

konsentrasi 0 wt.%, 5 wt.% , 10 wt.%, 15 wt.% dan 20 wt.% menggunakan ball 

milling selama 20 jam dan produknya masing-masing disebut BM4A, BM4B, 

BM4C, BM4D dan BM4E. Suseptibilitas magnetik produk BM4 diukur 

menggunakan probe magnetik Pasco. Suseptibilitas magnetik yang dihasilkan dari 

sampel menurun dengan meningkatnya konsentrasi tembaga. Komposisi elemen 

sampel ditentukan menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa elemen tembaga meningkat dengan meningkatnya 

konsentrasi doping, dari 0,008% sebelum doping (0 wt% Cu) menjadi 11,684% 

setelah doping (5 wt% Cu), sedangkan elemen lain seperti Si, Ti, Al, Ca menurun. 

 

Kata Kunci : Pasir alam, ball milling, doping tembaga, suseptibilitas magnetik , 

dan komposisi elemen. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki kekayaaan 

sumber daya alam yang melimpah, 

salah satunya adalah pasir alam. 

Pasir alam merupakan salah satu 

bahan mineral yang tersebar luas di 

pulau besar seperti Sumatera, 

Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan 

Irian Jaya. Pasir alam ini dapat 

dijumpai di salah satu daerah 

Indonesia, yaitu di Desa Logas, 

Kabupaten Kuantan Singingi 

Provinsi Riau. Literatur 

menyebutkan tentang jenis, jumlah 

cadangan, kualitas, daerah 

penyebaran  dan manfaatnya masih 

belum menyeluruh, sehingga banyak 

bahan-bahan galian yang kegunaan 

belum diketahui maupun kualitasnya 

belum memenuhi persyaratan  [1]). 

Komposisi yang dimiliki oleh 

pasir alam terdiri dari fase magnetite 

(Fe3O4), hematite (α-Fe2O3), 

maghemite (γ-Fe2O3), silika (SiO2), 

alumina (Al2O3),  rutil (TiO2) dan 

ilminite (FeTiO3) [2]. Oksida yang 

paling banyak dijumpai di alam 

adalah hematite (α-Fe2O3) dan 

magnetite (Fe3O4 [3]. Senyawa 

hematite (α-Fe2O3) merupakan 

bentuk mineral oksida besi yang 

paling stabil di bawah kondisi 

sekitarnya, sehingga biasa digunakan 

dalam katalis, sensor gas, dan bahan 

elektroda [4]. Manfaat lainnya yang 

dapat diperoleh dari hematite (α-

Fe2O3) adalah sebagai bahan dasar 

pembuatan magnet permanen [5]. 

Keunikan dari sifat magnetite 

(Fe3O4) ialah memiliki sifat 

kemagnetan yang paling kuat 

diantara oksida besi lainnya [6]. 
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Ketika ukuran dari partikel magnetik, 

diperkecil sampai ukuran nanometer, 

maka nanopartikel ini memiliki sifat 

superparamagnetik. Sifat super 

paramagnetik yang  dimiliki  oleh  

partikel  magnetik  ini  membuat  

nanopartikel  ini  memilki aplikasi 

yang luas yaitu sebagai katalis, 

drug delivery target, media 

penyimpan data, sensor magnetik, 

dan tinta pada mesin fotocopy [7].  

Beberapa metode yang dapat 

dilakukan untuk mensintesis atau 

preparasi  nanopartikel magnetik 

diantaranya adalah metode fisika, 

metode kimia, dan biologi. Salah 

satu metode fisika dalam 

mempreparasi nanopartikel adalah 

ball milling.  

Ball Milling merupakan 

metode penghancur sampel yang 

bernilai ekonomis. Ukuran butiran 

diperkecil sehingga diperoleh bubuk 

yang ukurannya homogen dengan 

memberikan energi secara terus-

menerus pada bola-bola besi 

sehingga ukuran partikel material 

akan tereduksi hingga ukuran yang 

diinginkan [8]. Metode ball milling 

banyak digunakan para peneliti 

karena metode tersebut dilakukan 

secara sederhana, efesien dan tidak 

mahal serta ramah lingkungan 

dibandingkan dengan metode lainnya 

[9]. Pada penelitian ini dilakukan 

preparasi nanopartikel hematite dari 

pasir alam Logas, Provinsi Riau 

dengan menggunakan metode ball 

milling. Doping tembaga (Cu) 

diberikan kedalam nanopartikel 

hematite dengan tujuan untuk 

memodifikasi suseptibilitas magnetik 

dan komposisi dari partikel magnetik 

tersebut dalam  persentase berat 

(weight %). 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu magnet 

Neodymium Iron Boron (NdFeB) 

sebagai pemisah antara partikel 

magnetik dan non magnetik, ball 

milling sebagai penghancur sampel, 

power supply sebagai sumber 

tegangan listrik, kabel penghubung  

sebagai penghubung rangkaian, 

sensor probe PS-2162 sebagai 

pengukur medan magnetik, laptop 

sebagai sebagai penyimpan atau 

pengolah data dan solenoid sebagai 

alat mengukur induksi magnetik. 

2.2 Proses Ball Milling 3 Tahap 

Sampel pada penelitian ini 

disintesis dengan menggunakan 

metode ball milling. Proses ball 

milling dilakukan secara bertahap 

pada produk NdFeB, yaitu 

nanopartikel oksida besi yang telah 

dipisahkan menggunakan magnet 

Neodynium Iron Boron. Tahap ball 

milling 1 (BM1) menggunakan bola 

milling dengan diameter 1,5 cm 

sebanyak 18 buah selama 3 jam. 

Pada tahap ball milling 2 (BM2), 

perlakuan dan jumlah bola miling 

sama dengan tahap 1 (BM1), tetapi 

selama 15 jam. Ball milling tahap 3 

(BM3) dilakukan selama 102 jam 

dengan memasukkan bola milling 

berdiameter 1.5 cm sebanyak 18 

buah dan 0.5 cm sebanyak 50 buah. 

Sampel yang didapatkan pada setiap 

tahap ball milling dilakukan 

pemisahan oksida besi besi dan 

oksida lainnya menggunakan 

magnet Neodynium Iron Boron 

sebelum memasuki tahap 

selanjutnya, untuk menghasilkan 

oksida besi yang lebih murni. 

Produk akhir, yang sudah di ball 

milling selama tiga tahap dengan 

total waktunya 120 jam dinamakan 

produk ball milling 3 (BM3), lalu 

dibagi menjadi 5 bagian; BM3A, 

BM3B, BM3C, BM3D, BM3E.
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2.3 Proses Doping dengan 

Tembaga dan Ball Milling 

Tahap 4  

Pendopingan nanopartikel 

oksida besi dengan bubuk tembaga 

murni dilakukan pada 5 bagian 

produk BM3. Masing-masing produk 

BM3 tersebut didoping dalam weight 

percentage (wt.%), yaitu produk BM 

3A dengan 0 wt%, BM 3B dengan 5 

wt%, BM 3C dengan 10 wt%, BM 

3D dengan 15 wt% dan BM 3E 

dengan 20 wt%. Masing-masing 

bagian produk tersebut di ball 

milling selama 20 jam dengan ukuran 

diameter dan banyak bola milling 

yang sama dengan proses BM3. 

Hasil dari ball milling tahap 4 ini 

disebut dengan Produk BM4A, BM4 

B, BM4 C, BM4 D, dan BM4 E. 

Produk tersebut telah siap untuk uji 

X-Ray Fluorescence (XRF), dan 

pengukuran induksi magnetik.  

2.4 PenentuanNilai Suseptibilitas 

Magnetik 

Pengukuran induksi magnetik 

dilakukan dengan menggunakan 

solenoid tanpa inti yang terdiri dari 

2500 lilitan dengan ukuran diamater 

3 cm dan panjang 10 cm. Solenoid 

dihubungkan ke power supply, 

kemudian diukur menggunakan 

sensor magnetik Probe Pasco PS-

2162. Probe Pasco PS-2162 

dihubungkan ke laptop menggunakan 

kabel USB dan software yang 

digunakan   yaitu        data studio 

sehingga nilai induksi dapat 

diketahui secara realtime. Nilai 

suseptibilitas magnetik ditentukan 

berdasarkan nilai induksi magnetik 

tanpa inti (Bo) dan nilai induksi 

magnetik solenoida menggunakan 

inti (BT) seperti ditunjukkan pada 

Persamaan (2.1) berikut: 

 

    
      

  
    (2.1) 

2.5 Penentuan Komposisi 

Partikel Magnetik  

Penentuan komposisi partikel 

magnetik pasir alam Logas dapat 

dilakukan menggunakan X-Ray 

Fluorescence(XRF). X-Ray 

Fluorescence (XRF) adalah alat yang 

dapat mengetahui komposisi suatu 

material dan non-destruktif. Metode 

XRF ini secara luas digunakan 

karena proses penggunaannya cepat 

dan tidak merusak sampel. Analisis 

menggunakan XRF dilakukan 

berdasarkan identifikasi dan 

pencacahan karakteristik sinar-X 

yang terjadi akibat efek fotolistrik. 

Sampel yang diuji pada penelitian ini 

adalah produk BM4 A dan BM 4B 

dengan  konsentrasi 0 wt% dan 5 

wt%.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Suseptibilitas Magnetik 

Nilai suseptibilitas magnetik 

ditentukan berdasarkan nilai induksi 

magnetik tanpa inti (Bo) dan nilai 

induksi magnetik solenoida 

menggunakan inti (BT) dengan arus 

listrik yang digunakan konstan yaitu 

800 mA dengan jarak tetap 1 mm. 

Berdasarkan Persamaan 2.1, 

didapatkan nilai suseptibilitas 

magnetik.  

Hasil data suseptibilitas 

magnetik yang didoping tembaga 

dengan konsentrasi masing-masing 0 

wt.%, 5 wt.%, 10 wt.%, 15 wt.%, dan 

20 wt.% dapat dilihat pada Tabel 1. 

Data dalam Tabel 1 di plot dalam 

bentuk grafik sehingga menampilkan 

suseptibilitas magnetik (x10
-5

) vs 

konsentrasi Cu (wt.%), seperti 

terlihat pada Gambar 1. 

Tabel 1 Nilai Suseptibilitas 

Magnetik dari Nanopartikel Oksida 

Besi (α-Fe2O3) didoping Tembaga 
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dengan Konsentrasi 0 wt%, 5 wt%, 

10 wt%, 15 wt% dan 20 wt % untuk 

arus 800 mA. 

 

 
Gambar 1. Suseptibilitas Magnetik 

dari Nanopartikel Oksida Besi 

(α-Fe2O3) didoping Tembaga 

dengan Konsentrasi 0 wt%, 5 

wt%, 10 wt%, 15 wt% dan 20 

wt % untuk arus 800 mA. 

 

Hasil data suseptibilitas 

magnetik yang didoping tembaga 

dengan konsentrasi masing-masing 0 

wt.%, 5 wt.%, 10 wt.%, 15 wt.%, dan 

20 wt.% dapat dilihat pada Tabel 1. 

Pada Gambar 1 dijelaskan bahwa 

nilai suseptibilitas magnetik dari 

hasil doping tembaga mengalami 

penurunan secara linier seperti yang 

ditunjukkan pada Persamaan Xm =     

-12,767 KCu + 4392,9. Hal ini sesuai 

dengan teori dimana tembaga 

merupakan bahan diamagnetik, yaitu 

bahan yang ditarik lemah oleh medan 

magnet. Bahan diamagnetik adalah 

suatu material yang memiliki 

suseptibilitas magnetik negatif dan 

sangat kecil  Bahan 

ini umumnya digolongkan ke dalam 

material non magnetik karena 

reaksinya menolak medan magnetik 

yang diberikan [10]. Pada Gambar 1 

dijelaskan bahwa nilai suseptibilitas 

magnetik dari hasil doping tembaga 

mengalami penurunan seiring 

bertambahnya konsentrasi dari 

tembaga dimana masing-masing 

memiliki nilai yaitu 4395,76382 x 

10
-5

; 4323,22646 x 10
-5

; 4265,19658 

x 10
-5

; 4207,16669 x 10
-5 

dan 

4134,62933 x 10
-5

.  

3.2 Data X-Ray Fluorescence 

(XRF) 

Komposisi partikel magnetik 

dari Pasir alam Desa Logas 

diidentifikasi dengan menggunakan 

X-Ray Fluorescence (XRF). 

Penentuan komposisi partikel 

magnetik tersebut untuk mengetahui 

komposisi suatu material secara non- 

destruktif test. Metode XRF ini 

secara luas digunakan karena proses 

penggunaannya cepat dan tidak 

merusak sampel (non-destruktif test).  

Identifikasi ini dilakukan dengan 

tujuan untuk menentukan elemen 

elemen yang terkandung produk ball 

milling sebelum didoping tembaga 

yaitu 0 wt% dan sesudah diberikan 

doping tembaga sebanyak 5 wt%.  

(BM4 A dan BM4 B). Hasil 

identifikasi kandungan elemen, 

senyawa dan oksida yang diperoleh 

ditampilkan pada Tabel 2 

Tabel 2 Data Identifikasi Elemen 

Pasir alam Desa Logas setelah 

Ball Milling Multi Step selama 

120 Jam dan Ball Milling 20 

Jam dengan Doping 5wt% Cu 

 

 

 

Xm = -12,767 KCu + 
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R² = 0,9979 
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10 4265,19658 

15 4207,16669 

20 4134,62933 
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Gambar 2 Grafik Kandungan    

Elemen pada Pasir Alam Desa Logas 

etelah Ball Milling Multi Step 

Selama 120 Jam dan Ball Milling 20 

Jam dengan Doping 5 wt% Cu. 

 

Pada Gambar 2 dapat dilihat 

bahwa adanya perbedaan kandungan 

elemen yang terdapat pada dalam 

sampel pasir alam sebelum didoping 

tembaga (0 wt%) dan sesudah 

didoping tembaga (5 wt%). 

Perbedaan tersebut adalah berupa 

konsentrasi elemen-elemen yang 

mengalami peningkatan dan 

penurunan. Sebelum dilakukan 

doping tembaga (0 wt%), elemen 

tembaga (Cu) mempunyai 

konsentrasi sebesar 0,008 %, 

sedangkan setelah dilakukan 

pendopingan sebanyak 5 wt%, 

elemen tembaga mengalami 

peningkatan menjadi 11,684 %. Hal 

ini membuktikan bahwa 

pendopingan dengan tembaga dapat 

meningkatkan konsentrasi elemen 

tembaga itu sendiri dalam sampel 

nanopartikel oksida besi (hematite).  

Elemen Fe sebelum dilakukan 

pendopingan tembaga (0 wt%) 

mempunyai konsentrasi sebanyak 

55,038 % sedangkan setelah 

dilakukan doping dengan komposisi 

5 wt % Cu, konsentrasinya menurun 

dan tersisa 47,945 %.  

Elemen lainnya juga 

mengalami penurunan yaitu pada 

elemen Al, Si, S, Ca, Ti, Cr, Mn, Ag 

dan Pb. Namun pada elemen Ni, dan 

Zn masing masing mengalami 

peningkatan dimana sebelum 

didoping (0 wt %), konsentrasi Ni 

0.011%, sedangkan setelah didoping 

dengan konsentrasi 5 wt% Cu, 

elemen Ni mengalami peningkatan 

menjadi  0,02. Pada elemen Zn 

mempunyai konsentrasi 0,101 % 

sebelum didoping (0 wt%) dan 

setelah didoping (5 wt%) elemen Zn 

mengalami peningkatan menjadi 

0,105 %.  

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah didapatkan, maka 

kesimpulan yang dapat diambil 

adalah sebagai berikut : 

1. Nilai suseptibilitas magnetik 

nanopartikel Hematite (α-

Fe2O3) mengalami penurunan 

seiring bertambahnya 

konsentrasi doping tembaga, 

yaitu pada interval 4395,76 x 

10
-5

 sampai 4134,62 x 10
-5. 

Nilai tersebut berada dalam 

interval oksida besi.   

2. Elemen tembaga meningkat 

seiring bertambahnya 

konsentrasi doping, yaitu 

sebesar 0,008% sebelum 

didoping (0 wt%), kemudian 

setelah didoping 5 wt% 

Elemen Konsentrasi 

0 Wt % 
Konsentrasi 5    

Wt % 

Cu 0,008 11,684 

Al 3,957 3,488 

Si 2,002 1,93 

S 0,48 0,479 

Ca 0,468 0,436 

Ti 34,969 31,145 

Cr 0,588 0,522 

Mn 0,749 0,654 

Fe 55,038 47,945 

Ni 0,011 0,02 

Zn 0,101 0,105 

Ag 1,211 1,187 

Pb 0,15 0,131 

0

20

40

60

C
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r

N
i

P
b

K
o

n
se

n
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%
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menjadi 11,684%. Selain itu, 

konsentrasi elemen lainnya 

seperti Si, Ti Al, Ca mengalami 

penurunan.  
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