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ABSTRACT 

Measuring the magnetic properties of sand and dust along H.R.Soebrantas road in 

Pekanbaru City has been done. The sample were taken at seven point locations with the 

amount of 2.50 to 3.45 kg  for each point location. The magnetic particles of the samples 

were separated from sand and dust using an Iron Sand Saparator. The total magnetic 

induction of the sample and concentrate were measured using a Pasco PS-2162 Magnetic 

Probe. In order to measure the magnetic induction of the samples a solenoid with 

dimension of 3 cm in diameter, length of 10 cm, and number of 2000. The non-core 

solenoid magnetic induction was measured as a function of applied currents (2, 4, 6, 8, 

10)A and as a function of horizontal distance of 1-5 mm from the solenoid end. Total 

magnetic inductions (samples and concentrates) were measured as a function of the 

applied currents. The results showed that the highest of magnetic degree obtained from 

the fifth sample (Km. 11 in front of Auto accessories workshop Michelin) of 1.09% and 

the lowest level obtained from the sixth sample (Km.10,5 in front of Vanholland bakery of 

0.48%. The highest magnetic susceptibility value obtained  from the fifth sample 

concentrate that is 19164 x 10-5, and the lowest magnetic susceptibility value obtained 

from the sixth sample with the value of 14274 x 10-5. The result showed the values of mass 

susceptibility of concentrate of the sand and dust along the H.R.Soebrantas road obtained 

are in the interval (46 x 10-8 -80,000 x 10-8) m3 / kg, this interval implies that the mass 

suseptibility of the sample is in the range of Ilmenite (FeTiO3). 

 

Keywords: sand and dust, magnetic induction, magnetic degree, iron sand separator, 

magnetic susceptibility and mass susceptibility. 

ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian tentang pengukuran sifat magnetik pasir dan debu di 

sepanjang jalan H.R.Soebrantas Pekanbaru. Jumlah sampel yang diambil di tujuh titik 

lokasi adalah 2,50 sampai 3,45 kg. Pemisahan antara konsentrat dengan pasir dan debu 

dilakukan dengan  menggunakan Iron Sand Saparator. Induksi magnetik total dari 

konsentrat diukur menggunakan Magnetik Probe Pasco PS-2162. Pengambilan data 

induksi magnetik dari sampel yaitu menggunakan solenoid dengan dimensi diameter 3 

cm, panjang 10 cm dan dengan lilitan 2000. Induksi magnetik solenoid tanpa inti diukur 

sebagai fungsi arus (2, 4, 6, 8 , 10 A) dan sebagai fungsi jarak 1-5 mm. Induksi magnetik 

total sampel dan konsentrat diukur sebagai fungsi arus. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa nilai tingkat kemagnetan tertinggi berasal dari sampel kelima yaitu di Km 11 

depan Auto Accessories Workshop Michelin sebesar 1.09% dan terendah berasal dari 

sampel keenam yaitu di Km 10.5 depan Vanholland Bakery) sebesar 0.48%. Nilai 

suseptibilitas magnetik rata-rata tertinggi berasal dari konsentrat sampel kelima yaitu 

19164 x 10-5, sedangkan nilai suseptibilitas magnetik konsentrat terendah berasal dari 

konsentrat sampel keenam yaitu 14274 x 10-5. Berdasarkan nilai suseptibilitas massa dari 

konsentrat yang diperoleh bahwa pasir dan debu yang berada di sepanjang jalan 

H.R.Soebrantas berada dalam interval (46 x 10-8 - 80.000 x 10-8) m3/kg berarti nilai 

suseptibilitas massa dari masing-masing titik lokasi mengandung partikel Ilmenite 

(FeTiO3).  

  

Kata kunci : pasir dan debu, induksi magnetik, tingkat kemagnetan, iron sand separator, 

suseptibilitas magnetik dan suseptibilitas massa. 

 

PENDAHULUAN 

Logam berat berupa mineral 

magnetik yang terakumulasi di dalam 

pasir dan debu yang ditemukan di 

pinggir jalan merupakan polusi 

lingkungan yang semakin 

memprihatinkan dalam  beberapa 

tahun terakhir (Wang et al., 2005). 

Logam berat yang terakumulasi 

dalam pasir dan debu disebabkan oleh 

adanya aktivitas antropogenik seperti 

pembangunan jalan perkotaan, 

penggalian, gas buang yang berasal 

dari kendaraan bermotor dan gesekan 

ban dengan jalan raya (Ho dan Tai, 

1988).  

Jalan H.R Soebrantas adalah 

jalan yang paling sibuk di Kota 

Pekanbaru karena merupakan jalan 

lintas Provinsi. Daerah di pinggiran 

jalan sepanjang jalan H.R. Soebrantas 

Pekanbaru umummya mudah 

terkontaminasi oleh partikel magnetik 

yang sebagian besar berasal dari 

kendaraan bermotor baik kendaraan 

roda empat maupun roda dua.  

Kemacetan lalu lintas yang 

terjadi di jalan raya memiliki efek 

negatif, dimana knalpot dari mesin 

pembakaran dan aktivitas industri 

bergabung untuk memancarkan 

logam berat ini sehingga tanah, 

tanaman dan bahkan penduduk di 

sepanjang jalan menjadi sasaran 

meningkatnya tingkat kontaminasi 

logam berat yang mengandung bahan 

ferromagnetik tersebut (Ghrefat dan 

Yusuf, 2006). Tanah yang terkena 

dampak polusi dapat mengandung 

mineral magnetik seperti magnetite 

(Fe3O4) atau hematite ( -Fe2O3) dan 
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maghemite ( -Fe2O3) (Yulianto dan 

Bijaksana, 2002).  

 Besaran yang digunakan 

untuk menentukan sifat kemagnetan 

dari bahan mineral magnetik  disebut 

suseptibilitas magnetik. Hubungan 

antara nilai suseptibilitas magnetik 

dan kandungan logam berat disekitar 

jalan raya di perkotaan telah diteliti 

oleh beberapa peneliti terdahulu 

seperti (Morton-Bermea et. al. 2009,  

Yang et. al. 2007). Hasil penelitian 

mereka menunjukkan bahwa nilai 

suseptibilitas magnetik semakin besar 

ketika tanah semakin terkontaminasi 

oleh logam berat khususnya Fe.  

Penelitian tentang kadar 

polutan pasir dan debu di sepanjang 

jalan tersebut perlu diteliti pada 

penelitian ini untuk menentukan nilai 

suseptibilitas magnetik dari partikel 

pasir dan debu yang berada dipinggir 

jalan sepanjang jalan H.R. Soebrantas 

Panam Kota Pekanbaru. Nilai ini 

dapat menjelaskan jenis partikel 

magnetik yang terkandung di dalam 

pasir dan debu. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

eksperimen untuk menentukan sifat 

magnetik khususnya tingkat 

kemagnetan, nilai suseptibilitas 

magnetik, dan nilai suseptibilitas 

massa dari sampel. 

a. Prosedur Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel pada 

penelitian ini dilakukan di sepanjang 

Jalan H.R Soebrantas Kota 

Pekanbaru. Sampel pada penelitian 

ini yaitu pasir dan debu yang diambil 

di 7 titik lokasi sepanjang jalan 

pinggir jalan H.R. Soebrantas. Jika 

sampel tidak kering maka dijemur 

dibawah sinar matahari sampai kering 

dan selanjutnya ditimbang. 

b. Pemisahan Partikel Magnetik 

dari Masing-Masing Sampel 

Pemisahan antara partikel 

magnetik dari pasir dan debu yang 

diambil dari 7 titik lokasi sepanjang 

Jalan H.R.Soebrantas dilakukan 

menggunakan alat Iron Sand 

Separator. Konsentrat dari partikel 

magnetik diperoleh dari hasil 

pemisahan sampel tersebut. 

c. Penentuan Tingkat Kemagnetan 

 Setelah konsentrat partikel 

magnetik diperoleh menggunakan 

iron sand separator, selanjutnya 

konsentrat ditimbang untuk masing-
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masing titik lokasi. Melalui 

perbandingan massa konsentrat dan 

massa sebelum pemisahan, nilai 

tingkat kemagnetan (magnetik 

degree) diperoleh. 

d. Penentuan Sifat Magnetik 

 Sifat magnetik yang ditentukan 

dalam penelitian ini berupa induksi 

magnetik total dari sampel dan 

suseptibilitas magnetik dari sampel 

sebelum dan sesudah pemisahan.  

Langkah pertama adalah pembuatan 

sebuah solenoid dengan diameter dan 

panjang 3 cm dan 10 cm dan jumlah 

lilitan sebanyak 2000 kali. 

Selanjutnya pengukuran dilakukan 

terhadap induksi magnetik total 

menggunakan Magnetik Probe  Pasco 

PS 2162. Induksi magnetik total 

diukur untuk jarak horizontal yang 

tetap yaitu 1 mm sebagai fungsi arus 

listrik yang digunakan yaitu (2, 4, 6, 8 

dan 10) A.  

 Berdasarkan data yang diperoleh 

dari hasil pengukuran, nilai 

suseptibilitas magnetik dapat di- 

tentukan. Suseptibilitas massa dari 

suatu sampel dapat ditentukan dengan 

cara menghitung rapat massa dari 

suatu sampel. Berdasarkan  hasil 

pengukuran, nilai suseptibilitas massa 

dapat dihitung, kemudian 

dibandingkan dengan referensi yang 

telah diperoleh.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Gambar 1. menampilkan grafik 

perbandingan tingkat kemagnetan 

untuk masing-masing sampel. 

 

 

Gambar 1. Grafik perbandingan 

tingkat kemagnetan masing-masing 

titik lokasi 

 Gambar 1 menunjukkan bahwa 

sampel berupa pasir dan debu yang 

berada di tujuh titik lokasi memiliki 

tingkat kemagnetan paling besar di 

titik lokasi sampel ke lima yakni 

sebesar 1,09 %, sedangkan tingkat 

kemagnetan paling kecil berada pada 

titik lokasi sampel keenam yakni 

0,48%. Tingginya tingkat kemagnetan 

dari suatu sampel khususnya pasir 

dan debu yang berada di pinggiran 

jalan diduga dipengaruhi oleh adanya 

kandungan logam berat yang 

terakumulasi di dalam pasir dan debu 
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tersebut. Semakin tinggi sampel 

terkontaminasi maka semakin tinggi 

tingkat kemagnetan dari suatu sampel 

tersebut.  

 

 

Gambar 2. Grafik hubungan Induksi 

magnetik solenoida tanpa inti sebagai 

fungsi jarak 

 

 

Gambar 3. Grafik hubungan Induksi 

magnetik tanpa inti sebagai fungsi 

arus 

 Gambar 2 menampilkan hubung- 

an antara induksi magnetik solenoid 

tanpa inti sebagai fungsi jarak 1,2,3,4, 

dan 5 mm dengan arus konstan 10 A. 

Gambar 2 menunjukkan bahwa 

induksi magnetik solenoid secara 

umum menurun secara linear dengan 

persamaan linear yaitu Bo = -0,3738x 

+ 10,722  

 Gambar 3 menampilkan 

hubungan antara induksi magnetik 

tanpa inti sebagai fungsi arus (2,4,6,8 

dan 10) A dengan jarak konstan 1 mm 

dari ujung tengah solenoida. Gambar 

3 menunjukkan bahwa jika arus yang 

diberikan semakin besar maka nilai 

induksi magnetik juga akan semakin 

meningkat sesuai dengan teori. Secara 

umum induksi magnetik tanpa inti 

sebagai fungsi arus bertambah secara 

linear dengan persamaan linearnya 

adalah Bo = 0,9508x + 0,1012. 

 

Gambar 4.   Grafik perbandingan 

antara induksi magnetik solenoid 

tanpa inti. induksi magnetik total 

sampel dan induksi magnetik total 

konsentrat 

 

 Gambar 4 menampilkan grafik 

perbandingan antara induksi magnetik 

solenoid tanpa inti, induksi magnetik 

total sampel dan induksi magnetik 

total konsentrat. Gambar 4 menunjuk- 

kan bahwa nilai induksi magnetik 

total konsentrat memiliki nilai yang 

Bo = -0.3738x + 10.722
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lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai induksi magnetik total sampel 

dan induksi magnetik solenoida tanpa 

inti. Induksi magnetik total konsentrat 

diduga memiliki jumlah partikel (Fe) 

besi yang lebih banyak dibandingkan 

induksi magnetik sampel (sebelum 

pemisahan).  

 

 

Gambar 5.   Grafik perbandingan  

suseptibilitas magnetik rata-rata 

(sampel) 

 

 

Gambar 6.   Grafik perbandingan 

suseptibilitas magnetik rata-rata 

(konsentrat) 

 

Gambar 5 menampilkan grafik 

perbandingan  suseptibilitas magnetik 

rata-rata (sampel), sedangkan Gambar 

6 menampilkan grafik perbandingan 

suseptibilitas magnetik rata-rata 

(konsentrat). Gambar 5 dan Gambar 6 

menunjukkan bahwa nilai 

suseptibilitas magnetik sesudah di- 

lakukan pemisahan dengan meng- 

gunakan Iron Sand Saparator 

memiliki nilai jauh lebih besar dari 

pada nilai suseptibilitas magnetik 

rata-rata sampel sebelum dilakukan 

pemisahan dengan menggunakan Iron 

Sand Saparator. Tingginya nilai ini 

disebabkan karena semakin 

banyaknya jumlah partikel (Fe) besi 

dalam sampel, sesuai dengan tingkat 

kemagnetan. 

Tabel 1 menampilkan nilai 

suseptibilitas massa untuk arus 10 

Ampere sesudah dilakukan 

pemisahan dengan menggunakan Iron 

Sand Saparator. Tabel 1 menunjuk 

kan bahwa nilai suseptibilitas massa 

sampel dan konsentrat berada dalam 

interval (46 x 10-8 – 80.000 x 10-8  ) 

m3/kg, berarti nilai suseptibilitas 

massa dari masing-masing sampel 

dan konsentrat mengandung partikel 

ilmenite (FeTiO3) (Milford, 1993). 
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Tabel 1. Data suseptibilitas massa setelah pemisahan menggunakan Iron  Sand 

Saparator  

N

o 

Titik 

Lokasi 

Massa 

Konsentrat 

(Kg) (x 10-3) 

Volume 

(m3) (x 

10-6) 

Rapat 

Massa 

(Kg/m3) 

Suseptibilitas 

Magnetik (x 

10-5) 

Suseptiblitas 

Massa (m3/Kg)  

(x 10-8) 

1 Sampel  1 8,96 5 1792 15022 8383,3  

2 Sampel  2 8,98 5 1796 14376 8004,6  

3 Sampel  3 8,05 5 1610 15245 9469,4  

4 Sampel  4 7,48 5 1496 15517 10372,7  

5 Sampel  5 10,03 5 2006 19164 9553,5  

6 Sampel  6 8,74 5 1748 14274 8166,4 

7 Sampel  7 8,04 5 1608 14349 8923,8  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan yaitu tingkat kemagnetan 

(magnetic degree) memiliki nilai 

paling tinggi pada sampel kelima 

yaitu 1.09 % dan tingkat kemagnetan 

terendah berada pada sampel keenam 

yaitu 0,48 %.  Nilai induksi magnetik 

solenoid tanpa inti menurun ketika 

jarak sensor dari ujung tengah 

solenoid semakin jauh. Sedangkan 

nilai induksi magnetik solenoid tanpa 

inti meningkat ketika arus yang 

diberikan semakin besar.   

Nilai induksi magnetik total 

konsentrat memiliki nilai yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai 

induksi magnetik total sampel dan 

induksi magnetik solenoid tanpa inti. 

Ini disebabkan karena semakin 

banyaknya jumlah partikel (Fe) besi 

di dalam konsentrat menyebabkan 

nilai induksi magnetik total 

konsentrat semakin tinggi. Nilai 

suseptibilitas magnetik rata-rata 

konsentrat tertinggi berada pada 

sampel kelima yaitu 14274 x 10-5, 

sedangkan nilai suseptibilitas 

magnetik rata-rata konsentrat 

terendah berada pada sampel keenam 

yaitu 19164 x 10-5. Tingginya nilai ini 

disebabkan oleh banyaknya jumlah 

partikel seperti besi yang terdapat di 

dalam sampel tersebut. 

Nilai suseptibilitas magnetik 

konsentrat memiliki nilai jauh lebih 

besar dari pada nilai suseptibilitas 

magnetik sampel. Tingginya nilai ini 

disebabkan nilai suseptibilitas 

magnetik konsentrat lebih banyak 

mengandung logam berat (Fe) besi 

dibandingkan sampel. Berdasarkan 

nilai suseptibilitas massa konsentrat 
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yang diperoleh, maka sampel pasir 

dan debu yang diambil di tujuh titik 

lokasi berada dalam interval  (46 x 

10-8  – 80000 x 10-8) m3/kg, berarti 

nilai suseptibilitas massa dari masing-

masing sampel mengandung partikel 

Ilmenite (FeTiO3). 
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