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ABSTRACT 

The magnetic susceptibility and morphological properties of iron oxide 

nanoparticles of natural sand from Logas Village, Kuantan Singingi Regency, 

Riau Province prepared using ball milling method has been studied. First, the as-

collected sand was processed using an iron sand separator (ISS) and followed by 

NdFeB magnet in order to separate between iron and non iron oxide particles. The 

product of NdFeB was milled using ball milling for 3 stages and the final result 

was called the BM3 product. The BM3 product was divided into 5 parts with the 

same amount of weight and each of them was doped using copper with a 

concentration of 0 wt.%, 5 wt.%, 10 wt.%, 15 wt.% and 20 wt.% then labelled as 

BM4A, BM4B, BM4C, BM4D and BM4E, respectively. The BM4A, BM4B and 

BM4C products were selected to be characterized using Scanning Electron 

Microscope (SEM). Magnetic susceptibility values of the samples were 

determined based on magnetic induction (B0) and total magnetic induction (Bt) of 

a solenoid measured using a PASCO type probe. The results of SEM analysis 

show that the particle size decreases from 78 , 71  dan 67  with 

increasing copper concentration from 0 wt.%, 5 wt.% dan 10 wt.%, respectively. 

The results showed that the susceptibility decreases with increasing doping 

concentration. The maximum and minimum magnetic susceptibility were for 

sample 0 wt.%, 5 wt.%, 10 wt.%, 15 wt.% and 20 wt.% and respectively 

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

. 

 

Keywords: Natural sand, ball milling, magnetic susceptibility, morphological 

properties, and copper doping. 
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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian tentang suseptibilitas magnetik dan sifat morfologi 

nanopartikel oksida besi pasir alam dari Desa Logas Kabupaten Kuantan Singingi, 

Provinsi Riau yang disintesis menggunakan metode ball milling. Pertama, pasir 

diproses menggunakan iron sand separator (ISS) kemudian dilanjutkan dengan 

magnet NdFeB untuk memisahkan partikel besi dan non besi oksida. Produk 

NdFeB dihancurkan menggunakan ball milling selama 3 tahap dan hasil akhirnya 

disebut produk BM3. Produk BM3 dibagi menjadi 5 bagian dengan jumlah berat 

yang sama dan masing-masinng didoping menggunakan tembaga dengan 

konsentrasi 0 wt.%, 5wt.%, 10wt.%, 15wt.% dan 20wt.% dengan pengkodean 

untuk masing-masing produk BM4A, BM4B, BM4C, BM4D dan BM4E. Produk 

BM4A, BM4B dan BM4C dipilih untuk dikarakterisasi menggunakan Scaning 

Electron Microscope (SEM). Nilai suseptibilitas magnetik sampel ditentukan 

berdasarkan induksi magnetik (B0) dan induksi magnetik total (Bt) dari solenoid 

yang diukur  menggunakan probe tipe PASCO. Hasil analisis SEM menunjukkan 

bahwa ukuran partikel bervariasi dari 78 , 71  dan 67  dengan 

peningkatan konsentrasi tembaga masing-masing dari 0 wt.%, 5 wt.% dan 10 

wt.%. Hasil pengukuran suseptibilitas magnetik menunjukkan bahwa 

suseptibilitas menurun dengan meningkatnya konsentrasi doping. Nilai 

suseptibilitas maksimum dan minimum ditunjukkan oleh sampel 0 wt.%, 5 wt.%, 

10 wt.%, 15 wt.% and 20 wt.% dengan nilai sebesar 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

. 

Kata kunci: Pasir alam, ball milling, suseptibilitas magnetik, sifat morfologi, dan 

doping tembaga. 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki sumber 

daya alam yang melimpah. Sumber 

daya alam tersebut antara lain berupa 

bahan-bahan galian industri atau 

bahan tambang yang tersebar hampir 

di seluruh wilayah Indonesia 

terkhusus di Provinsi Riau. Namun 

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]. 

Pasir alam merupakan salah 

satu bahan mineral yang tersebar luas 

di Indonesia terutama di pulau besar 

seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, 

Sulawesi dan Irian Jaya. Pasir alam 

memiliki komposisi yang 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 di alam 

adalah hematite (α-Fe2O3) dan 

magnetite (Fe3O4) [3]. Senyawa 

hematite (α-Fe2O3) merupakan 
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bentuk mineral oksida besi yang 

paling stabil di bawah kondisi 

sekitarnya sehingga biasa digunakan 

dalam katalis, sensor gas, dan bahan 

elektroda [4]. 

Ketika ukuran dari partikel 

oksida besi diperkecil sampai ukuran 

nanometer, maka nanopartikel ini 

memiliki sifat superparamagnetik. 

Sifat  superparamagnetik yang 

dimiliki oleh partikel oksida besi ini 

membuatnya memiliki aplikasi yang 

luas yaitu sebagai katalis, drug 

delivery target, media penyimpan 

data, sensor magnetik, dan tinta pada 

mesin foto copy [5]. 

Metode untuk mensintesis 

nanopartikel magnetik terus 

mengalami perkembangan 

diantaranya adalah metode sol gel, 

metode coprecipitation, metode 

hidrotermal dan metode microwave 

[6].  Metode ball milling lebih dipilih 

karena metode yang dilakukan 

sederhana, efesien dan tidak mahal 

serta ramah lingkungan 

dibandingkan dengan metode lainnya 

[7].   

Dalam penelitian ini dilakukan 

preparasi nanopartikel oksida besi 

dari pasir alam Logas menggunakan 

metode ball milling. Doping Cu 

diberikan pada nanopartikel 

hematite dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh dari variasi 

konsentrasi tembaga pada 

nanopartikel magnetik (Fe2O3) 

terhadap nilai suseptibilitas 

magnetik menggunakan Probe 

Pasco PS-2162 dan morfologi 

nanopartikel magnetik (Fe3O4) 

menggunakan Scanning Electron 

Microscope (SEM). 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu: magnet 

Neodymium Iron Boron (NdFeB) 

sebagai pemisah partikel non 

magnetik dan magnetik, ball milling 

sebagai penghancur sampel, power 

supply sebagai sumber tegangan 

listrik, sensor probe PS-2162 sebagai 

pengukur medan magnetik, laptop 

sebagai sebagai penyimpan atau 

pengolah data dan solenoid sebagai 

alat mengukur induksi magnetik. 

Bahan yang  digunakan adalah pasir 

alam Logas sebagai sampel 

penelitian dan bubuk tembaga (Cu)  

sebagai bahan pendopingan. 

2.2 Penentuan Nilai Suseptibilitas 

Magnetik 

Pengukuran induksi magnetik 

dilakukan pertama kali dengan 

menggunakan solenoid tanpa inti 

yang terdiri dari 2500 lilitan dengan 

ukuran diamater 3 cm dan panjang 

10 cm. Solenoid dihubungkan ke 

power supply dan 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) 

 

a. Proses Ball Milling 

Sampel pada penelitian ini 

kemudian disintesis dengan 

menggunakan metode ball milling. 

Ball milling merupakan metode 

penghancuran partikel besi menjadi 
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lebih kecil dengan prinsip 

momentum bola, dimana bola 

milling akan bergerak secara bolak-

balik dan saling bertabrakan dengan 

partikel magnet. 

Proses ball milling 

dilakukan melalui 4 tahap proses 

milling yaitu: ball milling I 

menggunakan bola dengan 

diameternya 1,5 cm selama 3 jam, 

proses ball milling dilakukan 

menggunakan 2 tabung yang isinya 

terdapat ekstrak yang sudah 

dipisahkan sebelumnya 

menggunakan magnet Neodymium 

Iron Boron (NdFeB) dan terdapat 

juga bola-bola setiap tabung berisi 

18 bola. Pada tahap selanjutnya 

langkah kerja menggunakan ball 

miling sama dengan tahap yang 

pertama hanya saja waktu dalam 

ball milling berbeda dimana tahap 

kedua menggunakan waktu 15 jam 

dan tahap ketiga 102 jam. Pada 

waktu 102 jam ball milling 

ditambah menggunakan bola-bola 

dengan ukuran diameter 0,5 cm 

sebanyak 50 bola pertabung, begitu 

juga dengan ball milling tahap ke 4 

yang sudah di doping dengan 

tembaga sesuai komposisi 

persentase beratnya yaitu 

(0,5,10,15,20) wt% di ball milling 

selama 20 jam.  

Produk yang sudah di ball 

milling selama tiga tahap dengan 

total waktunya 120 jam dinamakan 

produk ball milling 3, lalu produk 

ball milling dibagi menjadi 5 bagian 

yaitu: BM3A, BM3B, BM3C, BM3D 

dan BM3E.  

2.4  Proses Doping dengan 

Tembaga 

Pada proses pendopingan 

dimana dilakukan dengan 

mencampurkan partikel oksida besi 

pada produk BM3 dan konsentrasi 

berat tembaga (wt.%) dalam tabung 

ball milling. Proses pendopingan 

dilakukan selama 20 jam pada 

masing-masing produk dengan  

ukuran bola milling yang dipakai 

diameter 0,5 cm dan 1,5 cm. 

Sehingga hasil dari doping ini 

dinamakan nanopartikel komposit 

(Fe2O3)100-xCu
 
x untuk x = 0, 5, 10, 

15 dan 20 wt %.   

b. Penentuan Morfologi 

Menggunakan Scanning 

Electron Microscope (SEM) 

Nanopartikel oksida besi yang 

telah di preparasi di tentukan sifat 

morfologinya seperti ukuran dan 

bentuk dari nanopartikel oksida besi 

tersebut menggunakan alat Scaning 

Electron Microscope (SEM) di 

Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Uji SEM dilakukan pada produk 

BM4A (0 wt.%), BM4B (5 wt.%), 

BM4C (10 wt.%). Hasil dari uji 

SEM ini dapat meperlihatkan 

ukuran dan bentuk dari nanopartikel 

magnetik oksida besi. Prinsip kerja 

SEM adalah menembakkan berkas 

elektron berenergi tinggi pada 

permukaan benda. Permukaan benda 

dikenai berkas akan memantulkan 

kembali berkas tersebut atau 

menghasilkan elektron skunder 

kesegala arah. Gambar dibuat 

berdasarkan deteksi electron 

skunder atau backscaterred electron 

yang muncul dari permukaan 

sampel ketika permukaan sampel 

tersebut dipindai dengan electron. 

Elektron-elektron yang terdeteksi 

selanjutnya diperkuat sinyalnya, 

kemudian besar amplitudonya 

ditampilkan dalam gradasi gelap 

terang pada monitor CRT (cathode 

ray tube). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Suseptibilitas Magnetik 
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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.  

Tabel 1 Nilai suseptibilitas magnetik 

dari nanopartikel komposit 

(Fe2O3)100-xCux   untuk x = 

0, 5, 10, 15 dan 20 wt % 

untuk arus 800 mA. 

Komposisi 

Tembaga 

(Wt.%) 

Suseptibilitas 

Magnetik (x10
-5

) 

0 4395.76382 

5 4323.22646 

10 4265.19658 

15 4207.16669 

20 4134.62933 

 

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.%) yang seperti 

terlihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Suseptibilitas magnetik 

untuk produk BM4 

dengan persentase berat 

0, 5, 10, 15, 20 wt% 

yang didoping dengan 

Tembaga pada 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 menjelaskan 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 

termasuk bahan diamagnetik. Bahan 

diamagnetik yaitu bahan dengan X 

sangat kecil dan bernilai negatif dan 

(Xm = 10
-5

). Superkonduktor yang 

merupakan diamagnetik yang ideal 

dimana suseptibilitas magnetiknya 

(Xm= -1) [8].  Pada Gambar 1 

menjelaskan bahwa nilai 

suseptibilitas magnetik dari hasil 

doping tembaga mengalami 

penurunan seiring bertambahnya 

konsentrasi dari tembaga dimana 

masing-masing memiliki nilai 

sebagai berikut 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 Morfologi Nanopartikel Oksida 

Besi 

Pasir alam Logas Kabupaten 

Kuantan Singingi sebelum dilakukan 

ball milling memiliki ukuran partikel 

yang besar, setelah melewati proses 

milling partikel magnetik memiliki 

ukuran yang lebih kecil. Bentuk dan 

ukuran partikel magnetik ini di 

analisa menggunakan alat Scanning 
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Electron Microscope (SEM). Produk 

BM4A, BM4B dan BM4C dengan 

komposisi persentase berat masing-

masing yaitu 0 wt%, 5 wt% dan 10 

wt% merupakan partikel magnetik 

yang di analisa. Adapun data yang 

dihasilkan oleh Scanning Electron 

Microscope (SEM) yaitu berupa 

gambar permukaan sampel yang 

diperbesar sebanyak 10.000.  

Untuk mendapatkan ukuran 

rata-rata partikel, Gambar 

nanopartikel magnetik hasil uji 

scanning electron microscope (SEM) 

diolah menggunakan software IC-

Measure pada laptop. 

 

Gambar 2. Hasil pengolahan 

fotograf SEM 

menggunakan Software 

IC-Measure produk 

BM4A dengan 0 wt% 

diperbesar 10.000 kali 

 

 

Gambar 3. Hasil pengolahan 

fotograf SEM 

menggunakan Software 

IC-Measure produk BM4B 

dengan 5 wt% diperbesar 

10.000 kali 

        

 

Gambar 4. Hasil pengolahan        

fotograf SEM menggunakan 

Software IC-Measure produk 

BM4C dengan 10wt% 

diperbesar 10.000 kali 

Gambar 2 sampai 4 

merupakan tampilan foto 

nanopartikel magnetik setelah diolah 

menggunakan software IC- Measure, 

hasil dari pengolahan ini dapat 

meperlihatkan ukuran rata-rata 

nanopartikel magnetik. Morfologi 

dari nanopartikel magnetik ini 

memiliki bentuk dan ukuran yang 

tidak beraturan serta tidak simetris, 

namun memiliki sebaran partikel 

yang semakin halus dan ukuran yang 

semakin kecil berdasarkan pada 

Gambar 2 sampai 4.  

Secara morfologi bahwa 

bentuk sampel hematite ada yang 

bulat, kubus, prisma dan bentuk 

lainnya. Hal ini terjadi karena pada 

saat proses ball milling, bola-bola 

millingnya belum efektif untuk 

memecahkan semua sampel dengan 

ukuran yang seragam. Ketidak 

seragaman tersebut juga dapat 

disebabkan terjadinya penggumpalan 

sampel yang terpecah menjadi kecil 

karena proses ball milling lanjutan. 
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Penggumpalan yang terjadi ini 

mengakibatkan rata-rata dari 

nanopartikel magnetik mengalami 

penurunan. 

Gambar 2 diambil 15 titik 

partikel secara acak dan didapatkan 

ukuran rata-rata nanopartikel yaitu 

78 . Pada Gambar 3 diambil 15 

titik partikel secara acak dan 

didapatkan ukuran rata-rata 

nanopartikel yaitu 71 . Pada 

Gambar 4 diambil 15 titik partikel 

secara acak dan didapatkan ukuran 

rata-rata nanopartikel yaitu 67 . 

Ukuran rata-rata nanopartikel 

dari ketiga konsentrasi dapat dilihat 

pada Gambar 5.  

 

Gambar 5 Grafik ukuran rata-rata 

nanopartikel oksida besi 

sebagai fungsi  konsentrasi 

tembaga  

Gambar 4.18 menampilkan 

ukuran rata-rata nanopartikel oksida 

besi Vs komposisi tembaga. Ukuran 

rata-rata nanopartikel, produk 

BM4A, BM4B dan BM4C dengan 

komposisi masing-masing 0 wt.%, 5 

wt.% dan 10 wt.% mengalami 

penurunan seiring bertambahnya 

komposisi dari bubuk tembaga yang 

digunakan. Penurunan ukuran rata- 

rata partikel ini terjadi karena adanya 

penambahan waktu proses ball 

milling selama 20 jam yang ditambah 

doping tembaga dengan konsentrasi 

berat 0 wt.%, 5 wt.% dan 10 wt.%, 

sehingga peristiwa ini 

mengakibatkan ukuran dari produk 

semakin lama semakin mengecil.  

4. KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Nilai suseptibilitas magnetik 

nanopartikel hematite pasir Alam 

Logas Kabupaten Kuantan 

Singingi mengalami penurunan 

seiring bertambahnya komposisi 

tembaga (wt.%) dengan nilai 

berada dalam interval. Nilai ini 

berada dalam interval oksida besi. 

 

2. Ukuran partikel magnetik 

berdasarkan foto SEM pada 

produk BM4A, BM4B dan BM4C 

secara umum semakin kecil 

namun Sebagian terjadi 

aglomerasi partikel ketika 

konsentrat tembaga meningkat 

dari 0 wt.%, 5 wt.% dan 10 wt.% 

dengan nilai masing-masing 78 

nm, 71 nm dan 67 nm. 
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