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ABSTRACT 

 

 

The rotation speed of the tube in the ball milling method affects the crystalline size and 
magnetic properties of the natural sand sample used. Identification of elemental content in 

natural sand was carried out using X-Ray Fluorescence (XRF) for ball milling product with 

tube rotational speed functions of 100 rpm, 150 rpm and 200 rpm.The ball milling product is 
then separated using Neodymium Iron Boron (NdFeB).The result of this study XRF 

identification results showed that the Fe composition increased from 16,007% to 16,439%. 

while the composition of  K, Ti, V, Cr, Mn, Fe, and Ni increased,the composition of Si, Al, P and 

Cu decreased.  The results of XRD identification produced hematite (Fe2o3) phase magnetic 
nanoparticles with a rhombohedral crystal system. The average size of the crystals increased at 

a speed of 150 rpm was 28,8292 nm. 

 

Keywords : Natural Sand, Iron Sand Separator, Ball Milling, X-Ray Fluorescence 

(XRF), X-Ray Diffraction (XRD), Doping and Manganese. 

 

ABSTRAK 

 

 

Kecepatan putaran tabung pada metode ball milling  berpengaruh terhadap sifat magnetik dari 

sampel pasir alam yang digunakan. Identifikasi kandungan elemen yang terdapat dalam pasir 

alam dilakukan menggunakan X-Ray Fluorescence(XRF) untuk konsentrat hasil ballmilling 

dengan fungsi kecepatan putaran tabung 100 rpm, 150 rpm dan 200 rpm. Produk ball milling 

kemudian dipisahkan menggunakan Neodymium Iron Boron (NdFeB). Dilakukan proses doping 

menggunakan mangan 5 gr. Hasil identifikasi XRF menunjukkan bahwa komposisi Fe 

meningkat dari 16,007% menjadi 16,439%. Komposisi K, Ti, V, Cr, Mn, Fe, dan Ni mengalami 

kenaikan sedangkan komposisi Al , Si, P dan Cu mengalami penurunan. Hasil identifikasi XRD 

menghasilkan nanopartikel magnetik fasa hematite (Fe2o3) dengan sistem kristal rhombohedral. 

Nilai rata-rata ukuran kristal mengalami kenaikan pada kecepatan 150 rpm sebesar 28,8292 nm. 

 

Katakunci : Pasir Alam, Iron Sand Separator, Ball Milling, X-Ray Fluorescence(XRF), X-Ray 
Diffraction (XRD), Doping dan Mangan 
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Pendahuluan 

 Pasir alam merupakan pasir 

yang diperoleh dari kikisan batu-batuan 

yang keras dan tajam, butiran pasir alam 

berkisar antara 0,063 mm – 2 

mm(Dumyati, 2015).  Proses 

pembuatan nanopartikel dengan bahan 

dasar pasir alam telah banyak 

dikembangkan. Metode yang dilakukan 

diantaranya yaitu metode sol gel, 

kopresipitasi dan ball milling(Pratiwi et 

al.,2017).  Metode ball milling 

merupakan suatu alat yang digunakan 

untuk memperkecil ukuran pasir alam 

menjadi mikrometer ( m) hingga 

nanometer (nm) (Shabana, 2010). 

Doping merupakan salah satu proses 

sintesis yang dilakukan dengan cara 

mencampurkan secara langsung 

prekursor yang digunakan dengan 

perbandingan komposisi tertentu yang 

bertujuan untuk mengubah atau 

memperbaiki sifatnya. Karakterisasi X-

Ray Diffraction (XRD) dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi fasa bulk suatu 

padatan dan untuk menentukan sifat 

kristal atau kristalinitas dari suatu 

padatan.  XRD menjadi teknik yang 

cukup handal dan mendasar untuk 

mengevaluasi sifat-sifat fasa kristal dan 

ukuran kristal. . Melalui proses doping, 

penyebaran sisi aktif logam dapat 

ditingkatkan(Malviya et al., 2016). 

Penelitian ini diharapkan dapat 

mengetahui komposisi dan ukuran 

partikel pada sampel pasir alam sungai 

rokan saat didoping 5 gr mangan 

dengan 3 variasi kecepatan putaran 

tabung miling. 

 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini dimulai dengan 

pemisahan mineral magnetik dan  non 

magnetik pasir alam sungai rokan 

menggunakan alat Iron Sand 

Separator(ISS). Hasil pemisahan  

menggunakan alat ISS ini disebut 

produk ISS. Selanjutnya, pada  produk 

ISS dilakukan ball milling pertama 

dilakukan selama 70 jam dengan 

menggunakan bola besi ukuran 2 cm 

sebanyak 16 bola. Hasil dari proses ball 

milling pertama didoping menggunakan 

mangan sebanyak 5 gram lalu di ball 

milling lagi selama 30 jam dengan 

menggunakan bola besi ukuran 2 cm 

sebanyak 16 bola dan  ukuran 0,7 cm 

sebanyak 40 bola. Proses doping 

dilakukan dengan mencampurkan 

partikel hematit (produk ISS)dan 

pendoping mangan kemudian di ball 

milling lagi dengan kecepatan putaran 

tabung milling yang divariasikan. 

 

Hasil dan Diskusi 

 Hasil dan diskusi dari 

pengukuran induksi magnetik, 

perhitungan suseptibilitas magnetik, 

mengidentifikasi sifat kristalinitas dan 

komposisi pasir alam sungai Rokan 

Provinsi Riau yang telah melewati 

proses ball milling dengan kecepatan 

putaran tabung yang divariasikan. 

Beberapa dari pembahasan dan 

pengukuran diatas mendapatkan hasil 

seperti yang dijelaskan berikut ini: 

A. Hasil Pengukuran Induksi 

Magnetik Selenoida dengan Inti 

Produk Hasil BallMilling. 
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Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Induksi Magnetik Selenoida dengan Inti Produk 

Hasil BallMilling. 

 

Kecepatan 

Arus 

Induksi Magnetik (mT) 

100 rpm 150 rpm 200 rpm 

200mA 5,024 5,163 5,247 

400mA 7,012 7,262 7,479 

600mA 8,908 9,117 9,597 

800mA 12,231 12,340 12,610 

1000mA 14,447 14,592 14,753 
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Gambar 4.1 Grafik induksi magnetik dengan inti hasil ball milling selama 70jam 

dengan kecepatan 100 rpm, 150 rpm dan 200 rpm.

Pengukuran induksi magnetik 

selenoida dengan inti produk hasil 

ball milling ditunjukkan oleh Tabel 

4.4. Nilai induksi magnetik total 

produk hasil ball milling terhadap 

fungsi kecepatan ball milling 

diperoleh sebesar 14,447 mT 

hingga 14,753 mT untuk arus 1000 

mA ditunjukkan oleh Gambar 4.1. 

 

B. Hasil Perhitungan Suseptibilitas 

Magnetik Sampel Pasir Alam 

Sungai Rokan,Produk ISS, dan 

Produk Ball Milling. 

Data hasil peerhitungan nilai 

suseptibilitas magnetik yang 

diperoleh berdasarkan nilai induksi 

magnetik tanpa inti dan nilai 

induksi magnetik dengan inti 

produk hasil ISS dan produk Ball 

Milling. 

 

 
Gambar 4.2 Grafik suseptibilitas magnetik dengan kecepatan putaran 

tabung100rpm, 150rpm, dan 200rpm. 
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C. Hasil Identifikasi Kompoaiai 

Partikel Pasir Alam Sungai 

Rokan Produk Hasil Ball Milling 

menggunakan X-Ray 

Flourescence (XRF) 

Identifikasi komposisi yang 

terkandung didalam produk hasil 

ball milling yang didoping 5 gr 

mangan dengan kecepatan 100 

rpm, 150 rpm, dan 200 rpm 

dilakukan dengan menggunakan X-

Ray Flourescence (XRF). Hasil 

identifikasi  dilihat pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Hasil uji XRF 

  Komposisi (%)  

Nama 

Elemen 

SesudahBall Milling 

100 rpm 

SesudahBall Milling 

150 rpm 

SesudahBall Milling 

200 rpm 

Al 13,038% 12,484% 12,473% 

Si 49,878% 49,574% 48,805% 

P 0,935% 0,921% 0,913% 

K 2,513% 2,757% 2,832% 

Ca 5,704% 5,856% 6,293% 

Ti 1,755% 1,813% 1,832% 

V 0,047% 0,05% 0,05% 

Cr 0,035% 0,038% 0,041% 

Mn 9,105% 9,202% 9,24% 

Fe 16,007% 16,366% 16,439% 

Ni 0,013% 0,015% 0,017% 

Cu 0,011% 0,011% 0,01% 

Zn 0,035% 0,036% 0,039% 

Ga 0,003% 0,004% 0,004% 

As 0,004% 0,004% 0,006% 

Se 0,01% 0,01% 0,01% 

Elemen 

Lain 
0,907% 0,865% 0,996% 

Tabel 4.2 juga menunjukkan 

adanya perubahan persentase 

komposisi elemen dari setiap 

produk hasil ball milling dengan 

kecepatan putaran tabung 100 rpm, 

150 rpm dan 200 rpm. Unsur Fe, 

Ni (feromagnetik) dan K, Ti, V, 

Cr, Mn (paramagnetik) mengalami 

kenaikan sedangkan elemen 

partikel non magnetik mengalami 

penurunan. Peningkatan persentase 

komposisi elemen magnetik 

menunjukkan bahwa 

bertambahnya kecepatan putaran 

tabung maka kandungan elemen 

magnetik juga meningkat. 

D. Analisis Difraksi Sinar-X (XRD) 

Pada Gambar 4.3 merupakan sifat 

kritalinitas yang meliputi 

parameter seperti sudut 2θ, 

intensitas, jarak antar bidang 

kristal (d), FWHM dan ukuran 

kristal (D). Berdasarkan Gambar 

4.8 sampai Gambar 4.10 

menunjukkan bahwa magnetik 

memiliki fasa yaitu hematite 

(Fe2O3) yang sistem kristalnya 

rhombohedral. Dan didapatkan 

hasil semakin meningkatnya 
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kecepatan putaran tabung maka 

semakin menurun nilai 

intensitasnya. Hal ini disebabkan 

karna ukuran partikel magnetik 

dari produk menjadi semakin kecil 

selama proses ball milling karna 

adanya peningkatan kecepatan 

putaran tabung milling. Ukuran 

partikel yang semakin kecil 

menyebabkan data yang terbaca 

XRD akan menghasilkan puncak 

yang menurun dan melebar. 
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Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

perhitungan data yang telah dilakukan 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Nilai induksi magnetik dan 

suseptibilitas magnetik 

mengalami peningkatan seiring 

dengan bertambahnya 

kecepatan putaran tabung 

milling. Induksi magnetik 

memiliki interval sebesar 

11,331 hingga 14,753 mT, 

sedangkan nilai suseptibilitas 

magnetik memiliki interval nilai 

sebesar 767 x 10
-5 

hingga 302 x 

10
-3

. 

2. Hasil identifikasi XRF 

menunjukkan bahwa persentase 

komposisi elemen magnetik 

meningkat seiring 

bertambahnya kecepatan 

putaran tabung milling seperti 

Fe yaitu 16,007% menjadi 

16,439%. Sedangkan persentase 

elemen non magnetik menurun 

seiring bertambahnya kecepatan 

putaran tabung milling seperti 

Al yaitu 13,038% menjadi 

12,473%. 

3. Hasil uji X-Ray 

Diffraction(XRD) 

menghasilkan nanopartikel 

magnetik fasa hematite (Fe2O3) 

dengan sistem kristal 

rhombohedral. Nilai rata-rata 

ukuran kristal mengalami 

kenaikan pada kecepatan 150 

rpm. 
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