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ABSTRACT 

Water pollution by heavy metals is a serious problem in human life and the lives of other living 

things in particular. The method that can be used is adsorption with Magnetic Nanoparticles. 

Magnetic nanoparticles were prepared from natural sand in Logas Village, Kuansing Regency 

using ball milling for 120 hours. The product from ball milling obtained was divided into 3 

parts and then doped using Manganese (Mn) with concentrations of 0 wt% (without doping), 5 

wt%, and 10 wt% of the total mass weight of the ball milling product. Nanocomposite (α-Fe2O3 

+Mn) was used to absorb heavy metals such as Pb and Cu in Siak River water. Siak river water 

samples were taken around the water flow under the Siak I Bridge, Pekanbaru. Magnetic 

susceptibility was measured using the Pasco PS-2126 Magnetic Probe. The crystal size and 

magnetic phase of the product were determined using the X-Ray Diffraction (XRD) method. The 

amount of heavy metal adsorption was determined using Atomic Absorption Spectroscopy 

(AAS). XRD characterization results showed that the crystal size decreased with increasing 

manganese (Mn) concentration. In addition, the sample consists of Hematite (α-Fe2O3). The 

results of AAS characterization showed that the amount of heavy metals in water decreased with 

increasing manganese (Mn) concentration. 

Keywords : Adsorption, Doping, Heavy Metals, Magnetic Nanoparticles, 

Manganese(Mn) 

ABSTRAK 

Pencemaran air oleh logam berat menjadi masalah serius dalam kehidupan manusia dan 

kehidupan makhluk hidup lainnya secara tertentu. Metode yang dapat digunakan ada adsorpsi 

dengan Nanopartikel Magnetik. Nanopartikel magnetik dipreparasi dari pasir alam Desa Logas 

Kabupaten Kuansing menggunakan ball milling selama 120 jam. Produk dari ball milling yang 

diperoleh dibagi menjadi 3 bagian kemudian didoping menggunakan Mangan (Mn) dengan 

konsentrasi sebesar 0 wt%(tanpa doping), 5 wt%, dan 10 wt% dari berat massa total produk ball 

milling. Nanokomposit (α-Fe2O3 +Mn) digunakan untuk menyerap logam berat seperti Pb dan 

Cu dalam air Sungai Siak. Sampel air sungai siak diambil disekitar aliran air dibawah Jembatan 

Siak I ,Pekanbaru. Suseptibilitas magnetik diukur menggunakan Probe Magnetik Pasco PS-

2126. Ukuran kristal dan fase magnetik produk ditentukan menggunakan metode Difraksi Sinar-

X (XRD). Besarnya adsorpsi logam berat ditentukan dengan menggunakan Spektroskopi 

Serapan Atom (SSA). Hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa ukuran kristal menurun 

dengan meningkatnya konsentrasi mangan (Mn). Selain itu, sampel terdiri dari Hematite (α-

Fe2O3). Hasil karakterisasi AAS menunjukkan bahwa jumlah logam berat pada air menurun 

dengan meningkatnya konsentrasi mangan (Mn). 

 

Kata Kunci : Adsorpsi, Doping, Logam Berat, Nanopartikel Magnetik, Mangan(Mn) 
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Pendahuluan 

Air merupakan sumber daya 

alam yang melimpah karena dapat 

ditemukan disetiap tempat di bumi. Air 

adalah sesuatu yang sangat penting di 

dalam kehidupan karena semua 

makhluk hidup di dunia ini 

memerlukan air. Tumbuhan dan hewan 

sebagian besar tersusun oleh air. Sel 

tumbuhan mengandung lebih dari 75% 

air dan sel hewan mengandung lebih 

dari 67%. Kurang dari 0,5% air secara 

langsung dapat digunakan untuk 

kepentingan manusia. Pemakaian air 

sangat luas, sehingga harus 

diupayakan sedemikian rupa agar tetap 

tersedia dan memenuhi persyaratan-

persyaratan tertentu baikfisik, biologi 

maupun kimia(Widiyanti, 2004). 

Pencemaran lingkungan oleh 

logam berat menjadi masalah yang 

cukup seriusdengan penggunaan 

logam berat dalam bidang industri 

yang semakin meningkat. Logam berat 

digunakan dalam bidang industry 

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 5g/cm3. Timbal (Pb) 

termasuk logam berat karena memiliki 

densitas > 5 g/cm3(Rostamianet al., 

2011). Limbah logam berat yang 

banyak dibuang ke sungai oleh 

berbagai industry dapat 

membahayakan kesehatan manusia. 

Metode adsorbsi merupakan 
salah satu metoda yang sangat effisien 

untuk menurunkan kandungan-

kandungan logam berat. Proses 

adsorbsi diharapkan dapat mengambil 

ion-ion logam berat dari perairan. 

Metode adsorpsi memiliki keunggulan 

dapat menanggulangi logam berat 

dibandingkan metode lainnya karena 

memiliki tingkat selektivitas yang 

tinggi, mudah dioperasikan, biaya 

murah, dan adsorbennya dapat 

digunakan kembali(Rostamianet 

al.,2011).  

 

Metode Penelitian 

1. Pengambilan Sampel 

  Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pasir alam Desa 

Logas, Kabupaten Kuansing Provinsi 

Riau. Sampel diambil dari 5 lokasi yang 

berbeda lokasi A, B, C, D dan E seperti 

ditampilkan dalam gambar 3.2. Masing-

masing lokasi, massa sampel diambil 40 

kg menggunakan metode grid seperti 

ditampilkan pada gambar 3.3. Cara 

pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode sampling untuk tiap-tiap titik 

dalam satu lokasi jumlah sampel yang 

diambil untuk setiap titik dalam satu 

lokasi adalah 10kg, sehingga untuk 4 

titik maka jumlah sample yang diambil 

menjadi 40 kg dalam satu lokasi.  

Jumlah total pasir alam yang diambil 

untuk 5 lokasi adalah 200 kg. 

2. Pemisahan oksida besi dan 

oksida non besi 

 Sampel yang telah dikeringkan 

selanjutnya di proses dengan Iron Sand 

Separator (ISS) yang terdapat 

dilaboratorium Kemagnetan dan 

Instrumentasi Jurusan Fisika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Riauseperti 

ditampilkan pada gambar 3.4. ISS ini 

bertujuan untuk memisahkan partikel 

magnetik dengan partikel non-magnetik 

dari pasir alam. Hasil dari pemisahan 

dengan menggunakan ISS ini masih 

belum murni karena terdapat kandungan 

mineral lain seperti silicon, alumunium 

dan elemen lainnya sehingga perlu di 

pisahkan kembali antara partikel 

magnetic dan non-magnetik dengan 
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menggunakan magnet kuat yaitu 

Neodymium Iron Boron (NdFeB).  

3. Proses Ball Miling 

Produk dari pemisahan sampel 

menggunakan ISS dan magnet 

Neodynium iron boron (NdFeB) disebut 

dengan produk ISS dan Produk NdFeB 

masing-masing selanjutnya diproses 

dengan menggunakan ball milling. Ball 

milling adalah proses penghancuran 

sampel menggunakan bola-bola besi 

yang berputar secara bolak-balik dan 

saling bertabrakan dengan sampel 

dalam tabung ball milling seperti 

ditunjukkan pada gambar 3.4. 

Tumbukan antara bola-bola ball milling  

partikel pasir menjadi hancur karena 

adanya momentum transfer antara bola 

bola milling. Parameter ball milling 

seperti ukuran bola ball milling, waktu 

ball milling kecepatan putar tabung 

milling menentukan sifat fisika dan 

magnetic dari partikel magnetik yang 

dihasilkan. 

4. Pengukuran Induksi Magnetik 
Induksi magnetik sampeldiukur 

mengunakan probe magnetic Pasco PS 

2162. Nilai induksi magnetic mula mula 

(Bo) dan nilai induksi magnetic total 

(BT) diperoleh dengan menggunakan 

solenoid dengan jumlah lilitan (N) 

sebanyak 2500 lilitan dengan panjang 

(L) 10 cm dan diameter (d) 3 cm yang 

dihubungkan ke power supply.Arusyang 

digunakan bervariasi dari 200 mA 

sampai dengan 1000 mA.  

5. Pengambian Sample Air Sungai 

Siak 

 Pengambilan  air sungai siak 

dilakukan di bawah jembatan sungai 

siak I disekitar.. Lokasi yang telah di 

tentukan berjarak  10 meter dari tepi 

jembatan sungai siak I. Pengambilan 

sampel dilakukan menggunakan sebuah 

ember. Selanjutnya sampel air sungai 

Siak ini  di bagi menjadi empat bagian 

yangjumlahnya sama sekitar 200 ml 

kemudian dituangkan kedalam 4 botol 

yang berbeda  (sampel A, B, C, dan D). 

6. Penambahan Nanopartikel  

Magnetik  kedalam Sampel Air 

Sungai Siak 

 Setelah sampel air sungai 

Siakdibagi menjadi empat bagian yaitu 

sampel A,B, C, dan D. Tahap 

selanjutnya adalah penambahan produk 

BM2 pada tiap-tiap sampel air sungai 

Siak yang tersedia dalam 4 botol yang 

berbeda.Dimana sampel A tidak 

ditambahkan dengan nanopartikel 

produk BM2. Sampel B air sungai siak 

ditambahkan dengan BM IIA dengan 

konsentrasi mangan 0 wt.% sebanyak  1 

gram. Sedangkan sampel C air sungai 

siak di tambahkan dengan BM IIB 

dangan konsentrasi mangan 5 wt.% 

sebanyak 1 gram. Sampel D air sungai 

Siak ditambahkan dengan BM IIC 

dengan konsentrasi mangan 10 wt. % 

sebanyak 1 gram. Setiap sampel (air 

sungai Siak ditambah nanopartikel 

oksida besi) diaduk selam lebih kurang 

20 menit sebelum dilakukan 

pengukuran dengan menggunakan 

AAS. 

7. Adsorpsi Logam Berat Air 

Sungai Siak 

Tiap-tiap sampel yang telah 

ditambahkan dengan produk BM2, 

selanjutnya diaduk menggunakan 

batang pengaduk selama 20 menit tiap 

sampelnya. Setelah diaduk kemudian 

dilakukan pengukuran adsorpsi logam 

berat menggunakan AAS (Atomic 

Absorption Spectroscopy)  utuk masing 

masing sampel. Adapun logam berat 

yang akan diserap adalah timah hitam 

(Pb) dan Tembaga (Cu) yang terdapat 

dalam sampel air sungai Siak. 

Hasil dan Pembahasan 

Uji  X-Ray Diffractometer (XRD) 

 
Hasil dari produk BM 2 yang 

telah di doping menggunakan Mangan 
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dengan konsentrasi berdasarkan berat 

(wt.%) 0 wt.%, 5 wt.% dan 10 wt.% 

kemudian dianalisis menggunakan 

difraksi Sinar-X yang bertujuan untuk 

mengetahui struktur dan ukuran kristal 

dari sampel tersebut. Uji karakterisasi 

dilakukan menggunakan alat XRD 

Bruker D8 advance 3kW dengan 

detector LynxEye XE-T dan sumber 

radiasi Cu K alfayang menghasilkan 

sinar-X dengan panjang gelombang 

1,5046 Å. Prinsip kerja XRD yaitu 

sampel diletakkan pada dudukan, 

kemudian sinar-X dikenakan pada 

sampel dengan panjang gelombang 

tertentu. Sinar-X yang dikenai sampel 

pada intensitas tertentu mengalami 

difraksi gelombang untuk bidang yang 

berjarak d dengan sudut 2θ yang 

memenuhi difraksi Bragg. 

Pola difraksi XRD Hematite sebelum 

di Doping (BM IIA) 

 
Pengujian XRD dilakukan untuk 

mengetahui fasa yang terkandung dalam 

sampel. Alat uji yang digunakan adalah 

XRD yang terdapatdi pusat 

pemanfaatan dan inovasi iptek LIPI. 

 
Gambar 1 Grafik Pola Difraksi Hematite untuk Produk BM IIA Grafik Insert 

Menunjukakan Standar puncak dari struktur Kristal α-Fe2O3 (Wu et. al., 

2013) 

Gambar 4.8 merupakan pola 

difraksi sampel pasir alam yang di ball 

miling, hasil dari analisis yang 

menggunakan perangkat lunak match, 

analisis struktur kristal dapat dilakukan 

dengan mencocokkan puncak difraksi 

dengan data base dari COD 

(Crystallography Open Database) yang 

tersedia pada perangkat lunak match. Dari 

Gambar 4.8 menunjukkan hasil dari XRD 

yang memperoleh 8 buah puncak 

dominan, yaitu pada sudut 23,95°; 32,79°; 

35,40°; 40,53°; 49,02°; 53,46°; 61,89°; 

dan63,52°. Puncak tertinggi berada pada 

sudut 32,79°. Setelah dilakukan 

pencocokan posisi-posisi puncak difraksi 

yang terukur pada basis data JCPDS No. 

Card 33-0664 dengan posisi puncak 

difraksi diketahui pada sampel dengan 

menggunakan Software Origin, Pola 

difraksi identik keduanya identik sehingga 

dapat diketahui bahwa sampel 

mengandung senyawa Fe2O3 atau dikenal 

dengan nama hematite dengan parameter 

kisi a=b=5,038Å, 13,772 Å dengan space 

group berbentuk Trigonal hexagonal (3,8).  

 

Analisis Atomic Absorption Spectroscopy 

(AAS) 

Adsorpsi logam berat timbal (Pb) dan 

tembaga (Cu) dalam air Sungai Siak yang 

diambil di bawah Jembatan Sungai Siak 
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dilakukan dengan menggunakan AAS 

(Atomic Absorption Spectroscopy). 

Karakterisasi AAS bertujuan untuk 

mengetahui konsentrasi ion logam berat 

Pb dan Cu yang di diadsorp. Hasil dari 

adsorpsi ion logam Pb dan Cu.  

 
Gambar 2. Grafik penyerapan logam 

berat Pb dan Cu 

Gambar 2 menunjukan menampilkan 

hubungan antara konsentrasi doping 

dengan konsentrasi penyerapan logam Pb 

dan Cu. Dimana pada jumlah doping Mn 

10% terjadi pengurangan konsentrasi 

logam berat Pb yang terserap pada oksida 

besi. Hal ini terjadi karena Pb merupakan 

logam yang bersifat diamagnetik, ketika 

kadar partikel magnetic meningkat dalam 

sampel, maka magnetisasi dari sampel 

juga meningkat akibatnya semakin sedikit 

Pb yang terserap (semakin tinggi gaya 

tolak anatara nanopartikel magnetik 

dengan ion logam Pb). Sehingga semakin 

kecil terjadinya penyerapan dan semakin 

banyak logam Pb yang tertinggal di 

sampel air sungai siak. Sedangkan pada 

logam berat Cu dapat dilihat bahwa 

semakin tinggi kadar Mn makan semakin 

tinggi konsentrasi logam Cu yang terserap 

oleh nanopartikel magnetik atau 

nanopartikel oksida besi. Dari grafik 

tersebut juga dapat dilihat bahwa 

nanopartikel magnetik yang telah 

didoping Mn 5% terjadi penyerapan 

logam berat Cu sekitar 33%, dan 

penyerapan logam Cu semakin naik pada 

nanopartikel magnetik yang telah di 

doping Mn 10% menjadi sekitar 65% 

Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian 

yang diperoleh dapat diambil kesimpulan, 

Nilai suseptibilitas magnetik dari 

nanopartikel magnetik yang didoping 

menggunakan mangan (Mn) mengalami 

peningkatan. Peningkatan ini terjadi 

karena mangan adalah bahan 

paramagnetik yang memiliki momen 

magnetik yang cukup tinggi. 
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