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ABSTRAK
Telah dilakukan analisis struktur kristal dan sifat magnetik pasir besi Sungai Bengawan
Solo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Pasir besi diekstraksi dengan memanfaatkan
sifat magnet yang menarik material logam. Karakterisasi meliputi penentuan kandungan mineral,
pengukuran ukuran kristalit dan sifat magnetik sampel pasir besi. Dari hasil karakterisasi X-Ray
Fluorenscence (XRF) didapatkan mineral hematit (Fe2O3) dominan terkandung dalam sampel
pasir besi dengan konsentrasi sekitar 68 % sampai 72 %. Ukuran kristalit mineral hematit
didapatkan dari perhitungan data hasil karakterisasi X-Ray Diffraction (XRD) yaitu berkisar
antara 52 nm sampai 84 nm. Hasil karakterisasi Vibrating Sample Magnetometer (VSM)
menunjukkan medan koersif mengalami kenaikan dengan kenaikan suhu annealing. Sedangkan
magnetisasi remanan dan magnetisasi saturasi menurun dengan kenaikan suhu annealing.
Kata kunci : pasir besi, hematit, annealing

ABSTRACT
Analysis of crystal structure and magnetic properties of iron sand of Sungai Bengawan
Solo in Trucuk district of Bojonegoro regency has been done. Iron sand is extracted by utilizing
magnetic properties that attract metal material. Characterization includes determination of
mineral composition, measurement of crystallite size and magnetic properties of iron sand
samples. From the characterization of X-Ray Fluorenscence (XRF), the dominant hematite
(Fe2O3) minerals were found in iron sand samples with concentrations of about 68% to 72%.
The size of crystallite mineral hematite obtained from the calculation data result characterization
X-Ray Diffraction (XRD) is ranged between 52 nm to 84 nm. The result of characterization of
Vibrating Sample Magnetometer (VSM) shows coercive field increase with increasing annealing
temperature. While remanent magnetization and saturation magnetization decreased with
increasing annealing temperature.
Keyword : iron sand, hematite, annealing
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Dalam proses pedogenesis loess di

alam bercampur dengan pasir. Pasir besi
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Gambar 1 dapat dilihat pasir besi

Potensi dan sebaran pasir besi di

menempel pada magnet permanen. Pasir

Indonesia banyak dijumpai di berbagai
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Gambar 1. Pasir besi menempel pada
magnet permanen

albite (NaAlSi3O8). Pada pasir besi dari
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METODOLOGI PENELITIAN

struktur kristal dan sifat magnetik sampel

Pasir besi diambil dari Sungai

pasir besi.

Bengawan Solo di Kecamatan Trucuk
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasir yang terkumpul kemudian dicuci

3.1

Analisis XRF

dengan akuades sampai bersih (>10 kali).

Analisis sampel pasir besi dengan

Selanjutnya pasir dikeringkan dengan

menggunakan XRF akan memberikan

dijemur dibawah sinar matahari dengan

informasi tentang mineral apa saja yang

tujuan menghilangkan kandungan air

terkandung pada sampel pasir besi Sungai
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Bengawan Solo. Hasil analisis sampel
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Tabel 1 Hasil analisis XRF
Konsentrasi

No

Rumus Senyawa

logam termasuk diantaranya pasir besi,

1

Fe2O3

68,85

proses ini dilakukan secara berulang

2

SiO2

12,34

3

TiO2

6,78

4

Al2O3

4,71

5

CaO

2,80

6

P2O5

1,12

7

MnO

0,71

8

K2 O

0,57

permanen yang menarik bahan-bahan

sampai pasir besi murni dari pasir.

(%)

Sampel pasir besi yang didapatkan
kemudian

diberi

menggunakan

annealing

Furnace

dengan

Brother

XD-

1400S yang bertujuan melembutkan pasir
besi dan membuat partikel penyusun
pasir besi menjadi homogen. Untuk
menambah tingkat homogenitas pasir
besi maka dilakukan penghalusan dengan

9

SO3

0,48

puncak-puncak hasil karakterisasi XRD

10

Nd2O3

0,48

dapat dilihat pada Gambar 3.

11

Cl

0,37

12

V2O5

0,36

13

Pr6O11

0,22

14

Cr2O3

0,08

15

ZnO

0,06

16

ZrO2

0,02

17

SnO2

0,02

18

SrO

0,01

Gambar 3 Pola hasil XRD sampel pasir
besi dengan suhu annealing
Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa
mineral

magnetik

hematit

(a) 0 ºC, (b) 600 ºC, (c) 800

(Fe 2O3)

ºC dan (d) 1000 ºC

mendominasi kandungan mineral pada
sampel pasir besi Sungai Bengawan Solo
dengan konsentrasi 68,85 %. Diikuti
dengan SiO2 dengan konsentrasi sebesar
12,34 %. Urutan konsentrasi kandungan
mineral tersebut seperti yang ditemukan
oleh Rahwanto dan Zulkarnain pada bijih
besi Manggamat, Aceh Selatan [10].

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa
Fe2O3 merupakan kandungan mineral
dominan pada sampel pasir besi yang
tidak diberi proses annealing maupun
yang diberi proses annealing dengan
variasi suhu 600 ºC, 800 ºC, dan 1000
ºC. Hasil karakterisasi ini menunjukkan
kesesuain

3.2

Analisis XRD

muncul

Analisis sampel pasir besi dengan
menggunakan XRD akan memberikan
informasi

puncak-puncak

intensitas

data
dengan

puncak-puncak
data

ICDD

yang
nomor

330664.
Ukuran kristalit dihitung dengan
menggunakan persamaan Scherrer [11] :

terhadap sudut 2θ. Dari pola puncakpuncak tersebut dilakukan pencocokan
dengan data ICDD nomor 330664. Pola

(1)

Dengan D adalah ukuran kristalit (m),
adalah

panjang

gelombang

Gambar 4 Tipikal kurva histerisis sampel
pasir besi dengan variasi suhu

sumber

annealing 0 ºC dan 600 ºC

radiasi Cu-K yang digunakan pada alat
XRD,

adalah lebar setengah puncak

maksimum

(Full

Width

at

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa

Half
adalah

medan

sudut difraksi (). Dengan persamaan (1)

dengan

telah dihitung ukuran kristalit sampel

Sedangkan magnetisasi remanen dan

pasir besi Sungai Bengawan Solo yang

magnetisasi saturasi menurun dengan

ditunjukkan pada Tabel 2.

kenaikan suhu annealing.

Maximum/ FWHM) (rad) dan

koersif

mengalami

kenaikan

suhu

kenaikan
annealing.

Suhu Annealing

IV.
0 ºC

600 ºC

800 ºC

1000

KESIMPULAN
Analisis struktur kristal dan sifat

ºC

magnetik pasir besi Sungai Bengawan
Sudut
2θ (º)
Ukuran
kristalit
(nm)

35,542

33,374

33,273

33,296

Solo telah selesai dilakukan. Dari hasil
karakterisasi
mineral

48.543

52.674

52.660

84.240

± 0.06

± 0.81

± 0.70

± 4.95

XRF

diketahui

bahwa

hematit

(Fe 2O3)

magnetik

mendominasi kandungan mineral pada
sampel pasir Besia Sungai Bengawan
Solo. Hasil karakterisasi XRD juga
menunjukkan pola puncak-puncak Fe2O3

3.3

Analisis VSM

yang bersesuaian dengan referensi data
ICDD nomor 330664.
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