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      ABSTRACT 

 
The measurement of the magnetic properties of iron sand from Padang beach, West Sumatera. 

Has been done the sample was dried, throughly before being processed by Iron Sand Separator 

(ISS). Magnetic inductions without core and with the core of sample and concentrate were 

measured using magnetic Probe Pacso PS-2162. And by utilizing solenoid consisted of 2000 

turns, length of 10 cm and 3 cm in diameter. Magnetic induction solenoid without core was 

measured as the function of the current 2,4,6,8 and 10 A and the function of distance 1,2,3,4 and 

5 mm. Magnetic induction of solenoid (solenoid with sample core and solenoid with concentarte) 

was measured as a function of an electric current for a fixed distance of 1 mm. The sample that 

was separated then using was separated 20, 40 and 60 hours using magnet Niodinium Iron Boron 

(NdFeB). Then magnetization of the sample (cruch with ball milling for 60 hours) was measured 

using Vibrating Sample Magnetometer (VSM). Magnetization value of the sample that processed 

by ball milling for 60 hours 32.26 emu/gram has conducting value of 174 Oe. Mass susceptibility 

and magnetic susceptibility increase as ball milling process time increases. The value is within 

the interval of 46-80000 10−8 𝑚3/𝐾𝑔 which is the interval ilminite mineral 

(FeTiO3;antiferromagnetic). 

 
Keywords: Iron sand, Magnetic degree, Magnetic susceptibility, Mass susceptibility, Vibrating 

Sample Magnetomater (VSM) 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini tentang sifat magnetik pasir besi pantai Padang Sumatera Barat. Sampel pasir besi 

tersebut dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemisahan konsentrat dengan pasir 

menggunakan Iron Sand Separator (ISS). Induksi magnetik tanpa inti dan dengan inti diukur 

menggunakan magnetik Probe Pasco PS-2162. Solenoid yang terbuat dari 2000 lilitan dengan 

panjang 10 cm, dan diameter 3 cm. Induksi magnetik solenoid tanpa inti diukur sebagai fungsi 

arus 2,4,6,8 dan 10 A dan diukur sebagai fungsi jarak 1,2,3,4 dan 5 mm. Nilai induksi magnetik 

(solenoid dengan inti sampel dan solenoid dengan inti konsentrat) sebagai fungsi arus listrik 

untuk jarak yang konstan yaitu 1 mm. Sampel yang telah dipisahkan dihancurkan menggunakan 

ball milling selama 20,40 dan 60 jam, kemudian dipisahkan lagi menggunakan magnet Niodinium 

Iron Boron (NdFeB). Sampel yang dihancurkan selama 60 jam dan dipisahkan  menggunakan 

magnet dihitung nilai induksi magnetiknya kemudian sampel tersebut diukur nilai magnetisasi 

menggunakan Vibrating Sample Magnetometer (VSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

magnetisasi dari pasir besi yang telah dihancurkan dengan ball milling selama 60 jam adalah 

32.26 emu/gr dengan koersivitasnya senilai 174 Oersivitas. Nilai suseptibilitas massa dan nilai 

suseptibilitas magnetik nilainya semakin besar seiring dengan bertambahnya waktu. Nilai 

suseptibilitas pada penelitian ini  berada pada interval 46-80000 × 10−8 𝑚3/𝐾𝑔 termasuk 

ilminite (FeTiO3; Antiferromagnetik) 

Kata kunci : pasir besi, tingkat kemagnetan, suseptibilitas massa dan magnetik, Iron Sand 

Separator (ISS), Vibrating Sample Magnetometer (VSM) . 
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PENDAHULUAN 

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi 

di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera 

dengan Padang sebagai ibu kotanya. 

Terdapat 29 gunung yang tersebar di 7 

kabupaten dan kota Sumatera Barat. Sumber 

daya alam yang ada di Sumatera Barat 

berupa batu bara, pasir besi, batu galena, 

timah hitam, seng, mangan, emas, batu 

kapur (semen), kelapa sawit, kakao, gambir 

dan hasil perikanan.  

Pasir besi banyak ditemukan di pantai-

pantai pulau besar yang ada di Sumatera 

Barat seperti salah satunya yaitu pantai 

Padang Sumatera Barat. Pasir ini 

mengandung mineral berharga yaitu unsur 

besi, titanium dan unsur lainnya yang bisa 

dimanfaatkan untuk bahan industri.  

Pasir besi dapat mengandung mineral-

mineral magnetik seperti magnetit (Fe3O4), 

hematit (𝛼-Fe2O3) dan maghemit (𝛾- Fe2O3). 

Mineral-mineral tersebut yang dapat 

dikembangkan untuk bahan industri, antara 

lain magnetik digunakan untuk bahan dasar 

tinta kering (toner) dan printer laser, 

maghemit adalah bahan utama untuk pita 

kaset. Mineral tersebut dapat diaplikasikan 

sebagai pewarna serta campuran (filter) 

untuk cat bahan dasar industri magnet 

permanen [1] Maghemit dan hematit kedua 

bahan tersebut memiliki komposisi yang 

sama tetapi memiliki struktur kristal yang 

berbeda [2]. 

Penggunaan pasir besi bidang industri 

untuk komponen listrik dan elektronik antara 

lain motor DC kecil, pengeras suara 

(loudspeaker), meteran air, KWH-meter, 

telephone receiver, circulator dan rice 

cooker. Magnet permanen digunakan dalam 

industri adalah sebagai sumber energi 

magnetik.  

Pada penelitian ini, pasir besi akan 

diproses dengan iron sand separator untuk 

memisahkan antara partikel magnetik dan 

non-magnetik kemudian ditentukan sifat 

magnetiknya menggunakan alat Vibrating 

Sample Magnetometer (VSM).  

 

 

 

METODE PENELITIAN 

a. Prosedur Pengambilan Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini diambil dari pasir di pantai Padang 

Sumatera Barat. Sampel diambil dari 4 

lokasi yang terdiri dari titik A, B, C dan D 

dan jarak antara titik lokasi pengambilan 

sampel masing-masing 7 meter sebanyak 4 

kg setiap titik lokasi. Cara pengambilan 

sampel yang dilakukan menggunakan 

metode  zig-zag sesuai dengan teknik 

sampling.  

 

b. Prosedur Pemisahan Partikel 

Magnetik dengan menggunakan Iron 

Sand Separator. 

Sampel yang telah diambil dibawa ke 

Laboratorium Instrumentasi dan Magnetik 

Jurusan Fisika Universitas Riau untuk 

dikeringkan dibawah sinar matahari. 

Sampel yang telah dikeringkan tersebut 

selanjutnya ditimbang untuk mengetahui 

massanya sebelum dilakukan pemisahan 

antara pasir dengan partikel magnetik (Ms), 

selanjutnya diproses menggunakan alat Iron 

Sand Separtor (ISS) untuk memisahkan 

partikel magnetik dari partikel non-

magnetik. Pemisahan pada sampel 

diperlakukan sama yaitu sekali pemisahan 

dengan masing-masing sampel 4 kg.  

 

c.  Pengukuran Nilai Induksi Magnetik  

Pengukuran yang pertama dilakukan 

adalah mengukur induksi magnetik solenoid 

tanpa inti dengan menggunakan solenoid 

2000 lilitan, panjang 10 cm dan diameter 3 

cm serta menggunakan sensor magnetik 

probe pasco PS-2162 yang telah terhubung 

ke laptop. Pengukuran induksi solenoid 

tanpa inti ini untuk jarak tetap yaitu 1 mm 

dan arus yang divariasikan yaitu 2, 4, 6, 8 

dan 10 A. Selanjutnya dilakukan pengukuran 

induksi magnetik tanpa inti dengan arus 

tetap yaitu 10 A dan jarak yang divarisikan 

yaitu 1, 2, 3, 4 dan 5 mm. 
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Sampel ditimbang kemudian diukur nilai 

induksi magnetik dengan inti sampel A, B, C 

dan D arus yang diberikan 2, 4, 6, 8 dan 

10 A untuk jarak tetap yaitu 1 mm. Cara 

pengukuran induksi magnetik solenoid 

dengan inti yaitu sampel dimasukkan 

kedalam rongga solenoid yang berbentuk 

silinder hingga sampel memenuhi seluruh 

rongga solenoid kemudian diukur 

menggunakan sensor magnetik Probe Pasco 

PS-2162 yang dihubungkan ke laptop.   

Sampel yang telah dipisahkan 

menggunakan Iron Sand Separator (ISS) 

(konsentrat I) kemudian diukur nilai induksi 

magnetiknya. Pengukuran induksi magnetik 

solenoid pada konsentrat diberikan arus 2, 4, 

6, 8, 10 A dan jarak tetap 1 mm. 

  

d.  Proses Ball Milling  

Sampel yang telah melewati proses Iron 

Sand Separator (ISS) yang menghasilkan 

konsentrat dengan nilai induksi magnetik 

total paling tinggi kemudian dihancurkan 

lagi menggunakan Ball Milling untuk 

mendapatkan kosentrat yang lebih halus. 

Konsentrat tersebut dibagi menjadi 3 bagian 

sama rata sebelum proses penghancuran 

menggunakan Ball Milling dengan waktu 

yang bervariasi yaitu 60  jam. Setelah proses 

Ball Milling kemudian konsentrat di 

dipisahkan  kembali menggunakan magnet 

Niodinium Iron Boron (NdFeB). Masing-

masing konsentrat dihitung induksi magnetik 

totalnya 𝐵𝑇  sebagai fungsi arus 2, 4, 6, 8, 

dan 10 A  dengan jarak tetap 1 mm dari 

ujung tengah solenoid. 

 

e.  Menentukan suseptibilitas magnetik 

dan suseptibilitas massa 

Sampel yang telah dipisahkan akan 

menghasilkan nilai induksi magnetik total 

paling tinggi kemudian akan dihancurkan 

menggunaka ball milling untuk medapatkan 

konsentrat yang lebih halus. Metode Ball 

Milling adalah teknik penggilingan 

komponen industri seperti pasir besi dengan 

menggunakan sejumlah bola penumbuk 

didalam tabungnya. Tujuan dari 

penggilingan tersebut adalah pengurangan 

ukuran partikel, pencampuran dari sampel 

dan perubahan bentuk dari sampel. Metode 

Ball Milling ini bergerak secara horizontal 

[3].  

Konsentrat yang akan di ball milling 

yaitu selama 60 jam. Setelah semua sampel 

di ball milling kemudian sampel akan di 

tarik atau dipisahkan menggunakan magnet 

Niodinium Iron Boron (NdFeB). Konsentrat 

yang telah di pisahkan dengan magnet akan 

dihitung nilai induksi magnetik totalnya 

pada masing-masing sampel. Pengukuran 

induksi magnetik total tersebut diberikan 

arus 2, 4, 6, 8 dan 10 A dengan jarak tetap 1 

mmdari ujung tengah solenoid 

. 

 f. Menentukan Tingkat Kemagnetan   

(Magnetic Degree) 

Tingkat kemagnetan dari pasir besi 

Pantai Padang  Sumatera Barat dapat 

ditentukan dengan membandingkan massa 

total konsentrat hasil Ball Milling dengan 

massa total pasir besi satu lokasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pengukuran Induksi Magnetik 

 

 

Gambar 1. Grafik hubungan jarak dengan 

induksi magnetik solenoid tanpa inti sebagai 

fungsi jarak arus tetap 

Pengukuran induksi magnetik solenoid 

tanpa inti ini terdiri dari pengukuran induksi 

magnetik solenoid untuk jarak 1 mm dengan 

arus yang bervariasi 2, 4, 6, 8 dan 10 A. 

Pengukuran induksi magnetik solenoid 

selanjutnya diukur dengan arus 10 A dan 
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jarak yang bervariasi yaitu 1 sampai 5 mm. 

Jarak 1 mm tersebut antara ujung tengah 

solenoid dengan sensor magnetik probe 

pacso PS-2162  seperti yang terlihat pada 

Gambar 1 dan Gambar 2. 

 

Gambar 2. Grafik hubungan arus dengan 

induksi magnetik solenoid sebagai fungsi 

arus dan jarak tetap 1 mm 

 

Induksi magnetik solenoid tidak jauh 

berbeda pada setiap sampel hal ini 

dikarenakan sampel belum dipisahkan 

sehingga kandungan mineral magnetiknya 

masih tercampur atau masih merata pada 

seluruh sampel. Pada Gambar 3 nilai induksi 

magnetik rata-rata untuk arus 4, 6 dan 8 A 

memiliki nilai induksi magnetik yang paling 

besar terdapat pada sampel A. Induksi 

magnetik solenoid total dengan inti pasir 

besi yang dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Grafik hubungan arus dengan 

induksi magnetik solenoid rata rata pasir 

besi sebelum pemisahan. 

  

Seluruh sampel yang sebelum dan 

sesudah pemisahan serta penghancuran dan 

ditarik dengan magnet kemudian dihitung 

nilai induksi magnetik solenoidnya lalu 

dibandingkan. Samakin halus suatu sampel 

maka nilai induksi magnetik solenoidnya 

semakin besar dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Grafik Perbandingan nilai 

induksi magnetik solenoid dengan inti pasir 

besi, konsentrat I dan konsentrat II untuk 

arus 10 A. 

 

b. Suseptibilitas Magnetik dan Massa 

 

 

Gambar 5. Grafik hubungan nilai 

suseptibilitas magnetik setelah proses ball 

milling dan setelah dipisahkan menggunakan 

magnet dengan wakrtu 10 A. 

Suseptibilitas magnetik dapat diketahui 

setelah mendapatkan nilai induksi magnetik 

solenoid tanpa inti sebelum dilakukan 

pemisahan dan sesudah pemisahan. Semakin 

lama waktu ball milling maka semakin besar 

nilai suseptibilitas mgnetiknya. Nilai 

suseptibilitas magnetik tertinnggi yang 

terdapat yaitu pada waktu 60 jam sebesar 

21198,8 × 10−5 dan nilai suseptibilitas 

magnetik yang terendah terdapat pada waktu 

20 jam yaitu sebesar 16267,7 × 10−5. 

Secara keseluruhan nilai suseptibilitas dari 

konsentrat II termasuk ilmenite 
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(antiferromagnetik) dalam interval 200-

380.000 10−5 [4]. Konsentrat II memiliki 

nilai suseptibilitas magnetik lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai suseptibilitas 

magnetik pasir besi dan konsentrat I hal ini 

dikarenakan konsentrat II sudah di proses 

menggunakan ball milling dan dipisahkan 

menggunakan magnet permanen sehigga 

konsentrat II memiliki konsentrasi mineral 

magnetik yang lebih tinggi. Suseptibilitas 

magnetik dapat dibentuk menjadi grafik 

seperti pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 6. Grafik hubungan nilai 

suseptibilitas massa konsentrat II dengan 

lokasi titik pengambilan sampel arus 10 A. 
 

Suseptibilitas massa dapat diketahui 

setelah didapatkan nilai volume, massa, 

kerapatan dari sampel tersebut. Konsentrat II 

didapatkan dari konsentrat I dimana 

konsentrat I memiliki suseptibilitas dan 

induksi magnetik yang paling tinggi diantara 

sampel yang lainnya yaitu pada sampel A. 

Konsentrat I tersebut dibagi menjadi 3 

bagian untuk waktu 20, 40 dan 60 jam yang 

akan di ball milling kemudian hasilnya 

adalah konsentrat II. Nilai suseptibilitas 

berbanding lurus dengan waktu ball 

millingnya. suseptibilitas yang paling tinggi 

terdapat pada waktu 60 jam dengan nilai 

13658.4 ×  10−8𝑚3𝐾𝑔. Suseptibilitas yang 

paling rendah terdapat pada sampel 20 jam 

dengan nilai  11786.2 ×  10−8𝑚3𝐾𝑔. Nilai 

suseptibilitas yang diperoleh dari konsentrat 

II berada dalam interval 46-80.000×

 10−8𝑚3𝐾𝑔 yaitu Ilmenite [4]. Grafik 

suseptibilitas massa dapat dilihat pada 

Gambar 6. 

Nilai total konsentrat yang diperoleh 

setelah diproses dengan ball milling adalah 

sebesar 29.76 ×  10−3 kg. Massa pasir besi 

mula-mula adalah 4 kg. Tingkat kemagnetan 

dari pasir besi Pantai Padang Sumatera Barat 

adalah 0,56 % yang berasal dari satu lokasi. 

Tingkat kemagnetan ini tergolong rendah 

karena berada di bawah standar nilai tingkat 

kemagnetan pasir besi yang terdapat di 

pinggiran pantai Sumatera Barat yang 

berkisar antara 2% sampai dengan 7% [5]. 

Hal ini disebabkan karena kandungan 

partikel magnetik yang terdapat pada pasir 

besi Pantai Padang hanya sedikit. 

 

c. Karakterisasi Sifat Magnetik 

menggunakan Vibrating Sample 

Magnetometer (VSM) 

 

Gambar 7. Grafik hyteresis loop untuk 

partikel magnetik yang diproses 

menggunakan ball milling selama 60 jam. 

Karakterisasi sifat magnetik 

menggunakan VSM dilakukan untuk 

mendapatkan sifat-sifat magnetik seperti 

magnetisasi dan koersivitas dari sampel pasir 

besi. Sampel pasir besi yang telah 

dipisahkan menggunakan Iron Sand 

Separator (ISS)  kemudian di hancurkan 

menggunakan ball milling selama 60 jam, 

selanjutnya didekatisasi menggunakan 

Vibrating sample Magnetometer (VSM). 

Hasil dari VSM diperoleh kurva loop 

hysterisis seperti pada Gambar 7 yang dapat 

ditentukan sifat-sifat magnetik bahan sampel 

pasir besi pantai Padang Sumatera Barat 
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yaitu: saturasi magnetisasi (Ms), Magnetisasi 

Remanen (Mr) dan koersivitas (Hc). 

 

KESIMPULAN 

Nilai suseptibilitas magnetik dan 

suseptibilitas massa pasir besi Pantai Padang 

Sumatera Barat yang telah diproses dengan 

Ball Milling berada dalam interval (200-

380000)× 10−5 (46-80000) × 10−8𝑚3/𝑘𝑔 

yang merupakan interval mineral Ilmenite 

(FeTiO3; Antiferromagnetik). Berdasarkan 

variasi waktu pada proses Ball Milling 

konsentrat yang telah diproses dengan Ball 

Milling selama 60 jam memiliki nilai 

induksi magnetik total dan nilai 

suseptibilitas paling tinggi, sedangkan 

konsentrat yang telah diproses dengan Ball 

Milling selama 20 jam memiliki nilai 

induksi magnetik total dan nilai 

suseptibilitas paling rendah artinya lamanya 

waktu sangat berpengaruh pada sifat 

magnetik pasir besi. Tingkat kemagnetan 

dari pasir besi Pantai Batang Padang 

Sumatera Barat tergolong rendah yaitu 

sebesar 0,56 %. Nilai magnetisasi dari 

sampel yang di ball milling selama 60 jam 

adalah 32.26 emu/gram dan koersivitasnya 

adalah 174 Oe. 
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