
 

 
 
 
 
 

RANCANG BANGUN DAN KARAKTERISASI  
BALL MILLING UNTUK PROSES PENGHALUSAN  

SERBUK BAHAN MAGNETIK 
 
 
 
 
 

 SKRIPSI 
 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sains  
pada Universitas Negeri Semarang 

 
 
 
 
 

Oleh 
YAZID IHSAN 

NIM. 4250401021 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
JURUSAN FISIKA 

2006 
 
 



 ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
 
 
 
Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian 

skripsi 

 

 

      Semarang,  Februari 2006 

Pembimbing I     Pembimbing II 

 

 

 

Drs.Agus Yulianto, M.Si   Dr.Sugianto, M.Si 

NIP 131900801    NIP 132046850 

 
 



 iii

LEMBAR PENGESAHAN 
 

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam Sidang Ujian Skripsi Jurusan Fisika, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang 

pada : 

Hari : Sabtu 

Tanggal  : 4 Maret 2006 

 

  Panitia Ujian : 

 

Ketua Sekretaris 

 

Drs. Kasmadi I.S, M.S Drs. M. Sukisno, M.Si. 

NIP. 130781011 NIP. 13052922 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penguji I 
 
 
Dra. Upik Nurbaiti, M.Si. 
NIP. 131931628 
 
Penguji II 
 
 
Drs. Agus Yulianto, M.Si.  
NIP. 131900801 
 
Penguji III 
 
 
Dr. Sugianto, M.Si. 
NIP. 132046850 

Pembimbing I 
 
 
 
Drs. Agus Yulianto, M.Si.  
NIP. 131900801 
 
Pembimbing II 
 
 
 
Dr. Sugianto, M.Si. 
NIP. 132046850 

 
 



 iv

PERNYATAAN 
 
Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benarhasil karya 

sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. 

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan 

dirujuk secara ilmiah. 

 

 

       Semarang,  Maret 2006 

 

 

       Yazid Ihsan 

       NIM 4250401021 



 v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 

MOTTO 
 

“Ketahuilah bahwa pertolongan itu datang bersama-sama dengan usaha dan 

ketabahan”(HR. At-tarmidzi) 

 

“Ketika suatu saat kamu jatuh maka jangan sekali-kali kamu mengharap ada 

orang lain yang menolongmu, tapi berusahalah bangkit dengan tangan dan 

kakimu sendiri” 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Abie H. Yusuf Affandi (Alm) 

2. Umie Hj. St. Asiatoen C. 

3. Kakak-kakakku tersayang 

4. Seseorang yang membuatku tentram dan damai 

5. All magnetic crew and Pap Dk 

6. Teman-teman angkatan 2001 

 
 



 vi

KATA PENGANTAR 
 

 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

Skripsi ini telah tersusun dengan baik karena bantuan dari berbagai 

pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada: 

1. Bapak Drs. M. Sukisno, M.Si, ketua Jurusan Fisika Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Bapak Drs. Agus Yulianto, M.Si, dosen pembimbing utama yang telah 

memberikan bimbingan kepada penulis. 

3. Bapak Dr. Sugianto, M.Si, dosen pembimbing pendamping yang telah 

memberikan bimbingan kepada penulis. 

4. Ibu Dra. Upik Nurbaiti, M. Si, dosen wali yang telah memberikan  perwalian 

kepada penulis.  

5. Bapak Drs. Hadi Susanto, M. Si, ketua laboratorium fisika UNNES atas 

bantuannya. 

6. Special thanks untuk seseorang (My beauty) yang selalu memberiku rasa 

tentram dan damai. 

7. All magnetic Crew Are : Billy, Topik, Wiyono, Taqin, Waridin , Zein, Jati, 

Rizal dan terutama Pap DK 



 vii

8. Teman-teman angkatan 2001, Eko Aryadi, Novi R.D, Novi Indri, Dwi Umi, 

Kartika P.U, Astried, Roha, Indie. Dan yang lain yang telah membantu saya 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu karena terbatasnya 

ruang dan waktu. 

Penulis menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki masih 

dangkal dan sempit, sehingga penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik 

yang membangun dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan skipsi ini. 

 

 

      Semarang,   Maret 2006 

 

Penulis 

 



 viii

ABSTRAK 

Yazid Ihsan. 2006. Rancang Bangun Dan Karakterisasi Ball Milling Untuk  Proses 
Penghalusan Serbuk Bahan Magnetik 

 

 Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, tetapi 
kekayaan alam tersebut banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan secara 
optimal. Salah satu kekayaan yang melimpah adalah pasir besi. Selama ini pasir 
besi ditambang dan dijual masih dalam bentuk mentah sehingga mempunyai nilai 
jual yang rendah. Beberapa cara dapat digunakan untuk mengolah pasir besi 
menjadi komoditi lain, diantaranya adalah teknologi metalurgi serbuk, dengan 
metode ini, bahan yang akan diolah harus tersedia dalam bentuk serbuk dengan 
ukuran yang relatif sangat halus, dalam bidang kemagnetan bahan, penggilingan 
material hingga diperoleh ukuran serbuk yang sangat halus ini dimaksudkan untuk 
memperoleh bulir bahan magnet yang memiliki domain magnetik tunggal (single 
domain), sehingga magnet yang dihasilkan akan berkualitas baik. 

Prosedur penggilingan dengan ball milling adalah, serbuk homogen 
dimasukkan kedalam sebuah toples logam dengan beberapa bola didalamnya dan 
bergerak berputar secara terus menerus. Di dalam toples tersebut bola-bola akan 
saling bertumbukan. Akibat tumbukan bola ini, maka serbuk homogen yang 
dimasukkan kedalam alat ini akan terjepit diantara bola-bola tersebut, hal ini 
mengakibatkan partikel tersebut akan pecah Begitu seterusnya hingga ukuran 
partikel mencapai yang diinginkan. 

Desain alat yang dibuat mengacu pada alat yang ada di LIPI Bandung 
berlabel Yamato tipe UB 32, tetapi dalam pemilihan bahan-bahanya dipilih bahan 
yang bersifat non magnetik yaitu stainless steel terutama untuk toples 
penggilingnya, hal ini bertujuan agar selain kuat juga tidak terjadi interaksi antara 
bahan-bahan yang digiling dengan toples penggilingnya. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah mesin penggiling pasir besi yang 
telah diujicobakan untuk menggiling pasir besi (Fe3O4) dan telah dikarakterisasi 
besar dan bentuk bulir yang dihasilkan. Pada giling basah selama 4 jam dihasilkan 
sebanyak 97,6 gram pasir besi yang lolos saring dengan saringan kain sablon 
berukuran 200  (setara dengan 400 mesh) 
 
Kata Kunci :Pasir besi, ball milling, bahan magnet. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Berkembangnya teknologi bahan atau material di dunia secara langsung 

maupun tidak langsung berpengaruh besar terhadap pemikiran dan upaya 

pengembangan laboratorium sebagai basis penelitian yang penting. Hal ini pula 

yang mendasari Jurusan Fisika FMIPA UNNES untuk membuka Laboratorium 

Kemagnetan Bahan sebagai jawaban atas tuntutan tersebut. Laboratorium ini 

merupakan bagian dari Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Fisika Material yang 

mengkhususkan diri pada kajian material magnetik. 

Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, termasuk di 

dalamnya kandungan mineral alamiah. Tapi kekayaan alam tersebut banyak yang 

belum diolah dan dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kekayaan yang 

melimpah adalah pasir besi. Selama ini pasir besi ditambang dan dijual masih 

dalam bentuk mentah sehingga mempunyai nilai jual yang rendah. Untuk itu 

dibutuhkan suatu alat yang dapat mengolah pasir besi sehingga diharapkan dari 

pengolahan dapat meningkatkan nilai jualnya (Yulianto, 2003). 

Dalam pasir besi mengandung mineral magnetik yang sebagian besar terdiri 

dari magnetit (Fe3O4), hematit (α-Fe2O3) dan maghemit (γ-Fe2O3) yang banyak 

dimanfaatkan dalam industri pembuatan magnet. Kandungan mineral magnetik 

terbesar pada pasir besi yaitu magnetit (Fe3O4) yang merupakan keluarga besi 
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oksida. Bahan magnetit (Fe3O4) secara kimia teroksidasi menjadi hematit (α-

Fe2O3) dan maghemit (γ-Fe2O3) (Yulianto, 2002). 

Ada beberapa cara digunakan untuk mengolah material menjadi komoditi 

lain, diantaranya adalah teknologi metalurgi serbuk. Prosedur utama metode ini 

dimulai dengan penyediaan bahan dalam bentuk serbuk dengan distribusi ukuran 

tertentu dan perbandingan tertentu. Tahap selanjutnya adalah berupa pencampuran 

bahan baku serta proses pemanasan (Idayanti, N. 2002). 

Pembuatan magnet dengan teknologi metalurgi serbuk, maka bahan-bahan 

yang akan diolah harus tersedia dalam bentuk serbuk dengan ukuran yang relatif 

sangat halus, yaitu dalam orde mikrometer (μm). Dalam bidang kemagnetan 

bahan, penggilingan material hingga diperoleh ukuran bulir yang sangat halus ini 

dimaksudkan untuk memperoleh bulir-bulir bahan magnet yang memiliki domain 

magnetik tunggal (single domain). Oleh karena itu, bahan alam semisal pasir besi 

atau bahan-bahan magnetik lain harus digiling terlebih dahulu sehingga ukurannya 

menjadi kecil, sebelum diolah lebih lanjut menjadi barang komoditi. Proses 

penggilingan ini dapat saja dilakukan secara manual dengan menggunakan mortar 

keramik, tetapi cara ini tentu akan menjadi tidak efisien. Dengan demikian 

diperlukan alat-alat mekanik yang dapat membantu proses penggilingan secara 

efektif. 

Salah satu alat yang lazim digunakan untuk mereduksi ukuran serbuk hingga 

mencapai ukuran mikrometer (μm) adalah mesin ball milling. Alat ini bekerja 

dengan menggunakan bola-bola keras dalam suatu wadah. Bola-bola tersebut 

saling berbenturan menumbuk serbuk yang digiling hingga ukuran bulirnya 
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menjadi sangat kecil. Mesin ball milling ini sebenarnya sudah ada di pasaran. 

Tetapi mesin tersebut selama ini menjadi produk khusus dari perusahaan luar 

negeri, dan dipasarkan di Indonesia sebagai produk impor. Akibatnya harga jual 

barang ini sangat mahal. Padahal berdasar kajian terhadap mesin sejenis hasil 

produk luar negeri, ternyata mesin tersebut memiliki konstruksi yang relatif 

sederhana, dan sangat mudah untuk dilakukan rancang bangun sendiri di dalam 

negeri.  

Perangkat mesin ball milling yang ada di pasaran biasanya bersifat umum 

dan cocok untuk bahan-bahan non magnetik, tetapi belum tentu cocok dengan 

bahan-bahan yang bersifat magnetik, karena bahan yang digunakan dalam 

pembuatan toples penggilingnya ini tidak bersifat non magnetik. Maka jika 

digunakan untuk menggiling bahan-bahan yang bersifat magnetik akan terjadi 

interaksi antara bahan yang digiling dengan toplesnya. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu sistem perancangan yang relatif khusus jika yang digiling adalah bahan yang 

bersifat magnetik, khususnya untuk bagian toples dan bola gilingnya.  

 

B. Permasalahan 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana membuat mesin ball milling dan karakterisasinya? Informasi 

tentang karakter alat ini sangat bermanfaat agar alat dapat didayagunakan 

secara optimal sesuai dengan kemampuan optimalnya. 

2. Apakah alat hasil rancang bangun tersebut efektif digunakan untuk menggiling 

mineral magnetik semisal pasir besi ? 
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C. Tujuan  

Tujuan dari pembuatan alat ini adalah: 

1 Melakukan rancang bangun dan karakterisasi mesin ball milling yang cocok 

digunakan untuk menggiling bahan-bahan mineral magnetik. 

2 Mengembangkan metode penggilingan mineral magnetik menjadi bulir 

dengan ukuran sangat halus dengan menggunakan alat ball milling. 

 

D. Manfaat 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan rancang bangun ini 

adalah: 

1.  Tersedianya alat yang dapat digunakan secara efektif untuk menggiling 

serbuk bahan magnetik. Alat ini akan sangat membantu berbagai kegiatan 

riset yang memerlukan bahan berupa serbuk halus, termasuk penelitian 

bahan magnet dengan teknologi metalurgi serbuk. 

2. Menambah wawasan mahasiswa dalam menerapkan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan motivasi untuk giat dalam 

melakukan penelitian pada periode yang selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memudahkan pemahaman 

tentang struktur dan isi skripsi. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu: bagian pendahuluan skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. 
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Bagian pendahuluan skripsi, terdiri dari : halaman judul, sari (abstrak), 

halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi, terdiri dari lima bab yang disusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan, berisi alasan pemilihan judul, perumusan 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika skripsi. 

BAB II. Landasan Teori, berisi teori-teori yang mendukung penelitian,  

BAB III. Metode Penelitian, berisi tempat dan waktu pelaksanaan 

penelitian, desain alat, karakterisasi alat yang telah dibuat dan 

metode analisis data. 

BAB IV.  Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam bab ini dibahas 

tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis 

terhadap data yang diperoleh. 

BAB V. Simpulan dan Saran, berisi tentang simpulan dan saran-saran 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Bagian akhir, memuat tentang daftar pustaka yang digunakan dalam 

menyelesaikan skripsi ini serta lampiran-lampiran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

A. Mineral Magnetik 

Mineral adalah sesuatu zat non-organik alam dengan karakter tertentu. 

Susunan kimia dan struktur kristal mineral sangat bervariasi (Sugiarto, 2003). Di 

antara mineral yang ada secara alamiah terdapat beberapa mineral yang bersifat 

magnetik. Mineral magnetik yang terpenting yang terdapat di bumi adalah 

keluarga besi oksida dan titanium oksida. Sebagaimana dinyatakan oleh Dunlop 

(1997), bahwa keluarga besi oksida itu memiliki anggota magnetit (Fe3O4), 

hematit (α-Fe2O3) dan maghemit (γ-Fe2O3). Di alam bahan-bahan tersebut 

biasanya berasosiasi dengan mineral-mineral lain baik yang bersifat magnetik 

ataupun tidak (Sugiarto, 2003). 

 
B. Kemagnetan Bahan 

Semua bahan tersusun dari atom, setiap atom terdiri dari inti atom dan 

elektron yang mengelilingi inti atom. Elektron yang berputar mengelilingi inti 

dapat dikatakan sebagai arus inti. Dengan demikian ada dua pengertian mengenai 

arus. Pertama, arus atom yaitu pergerakan berputar dari elektron, dan yang kedua 

arus biasa yang terdiri dari pengangkutan elektron atau aliran elektron, seperti 

pada kasus arus yang melewati kawat akan timbul medan magnet yang arahnya 

sesuai dengan aturan tangan kanan. Akibat dari gerakan elektron ini, maka akan 

timbul medan magnet (Hayt, 1991). 

Medan magnet terjadi karena adanya gerakan muatan listrik. Secara 

makroskopis bahan magnetik mengandung sekumpulan dipol magnet. Sedangkan 
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secara mikroskopis elektron  dalam atom beredar mengelilingi inti dan berputar 

terhadap sumbunya (spinning). Medan magnet akibat orbit dan spin elektron ini 

dapat dipadu seperti perpaduan vektor, dan hasil perpaduannya disebut dengan 

resultan medan magnet atomis. Berdasarkan resultan medan atomisnya bahan 

dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu bahan diamagnetik, bahan 

paramagnetik, bahan ferromagnetik. 

 
1. Bahan Diamagnetik 

Tahun 1846 Michael Faraday menemukan bahwa sebuah contoh bahan 

bismuth yang ditolak ketika didekatkan ke kutub sebuah magnet. Faraday 

menamakan zat-zat semacam itu diamagnetik. Diamagnetisme ada di dalam 

semua zat, adalah suatu efek yang begitu lemah sehingga kehadiran efek tersebut 

ditutupi (tidak terlihat) di dalam zat-zat yang terbuat dari atom-atom yang 

mempunyai momen dipole magnet netto, yakni di dalam zat paramagnetik atau 

ferromagnetik tersusun tersebut 

Bahan diamagnetik adalah bahan yang resultan medan magnet atomis 

masing-masing atom/ molekulya adalah nol, tetapi medan magnet akibat orbit dan 

spin elektronnya tidak nol (Halliday & Resnick, 1989). Bahan diamagnetik tidak 

mempunyai momen dipol magnet permanen. Jika bahan diamagnetik diberi 

medan magnet luar, maka elektron-elektron dalam atom akan mengubah 

gerakannya sedemikian rupa sehingga menghasilkan resultan medan magnet 

atomis yang arahnya berlawanan dengan medan magnet luar tersebut, seperti 

ditunjukkan oleh gambar berikut : 
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Gambar 1. Arah gerakan elektron dalam bahan 

diamagnetik jika diberi medan magnet luar  

 

Sifat diamagnetik bahan ditimbulkan oleh gerak orbital elektron. Karena 

atom mempunyai elektron orbital, maka semua bahan bersifat diamagnetik. Suatu 

bahan dapat bersifat magnet apabila susunan atom dalam bahan tersebut 

mempunyai spin elektron yang tidak berpasangan. Dalam bahan diamagnetik 

hampir semua spin elektron berpasangan, akibatnya bahan ini tidak menarik garis 

gaya. Permeabilitas bahan ini: 0μμ <  dengan suseptibilitas magnetik bahan: 

0χm < . Nilai mχ  bahan diamagnetik mempunyai orde -10-5 m3/Kg. Contoh bahan 

diamagnetik yaitu: bismut, perak, emas, tembaga dan seng 

 

2. Bahan Paramagnetik 

Bahan paramagnetik adalah bahan yang resultan medan magnet atomis 

masing-masing atom/ molekulnya tidak nol, tetapi resultan medan magnet atomis 

total seluruh atom/ molekul dalam bahan nol, hal ini disebabkan karena gerakan 

Medan magnet dari luar 

Diamagnetik 
 
 
 
Resultan medan magnet atomis 
 

H 
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atom/ molekul acak, sehingga resultan medan magnet atomis masing-masing atom 

saling meniadakan (Halliday & Resnick, 1989). Di bawah pengaruh medan 

eksternal, mereka mensejajarkan diri karena torsi yang dihasilkan. Sifat 

paramagnetik ditimbulkan oleh momen magnetik spin yang menjadi terarah oleh 

medan magnet luar. 

Gambar 2. Arah domain-domain dalam bahan paramagnetik sebelum 

diberi medan magnet luar  

Bahan ini jika diberi medan magnet luar, elektron-elektronnya akan 

berusaha sedemikian rupa sehingga resultan medan magnet atomisnya searah 

dengan medan magnet luar. Sifat paramagnetik ditimbulkan oleh momen 

magnetik spin yang menjadi terarah oleh medan magnet luar. Pada bahan ini efek 

diamagnetik (efek timbulnya medan magnet yang melawan medan magnet 

penyebabnya) dapat timbul, tetapi pengaruhnya sangat kecil.  

 

 

 

 

Gambar 3. Arah domain dalam bahan paramagnetik setelah  

diberi medan magnet luar  

Dalam bahan ini hanya sedikit spin elektron yang tidak berpasangan, 

sehingga bahan ini sedikit menarik garis-garis gaya. Dalam bahan paramagnetik, 

medan B yang dihasilkan akan lebih besar dibanding dengan nilainya dalam 

hampa udara. Suseptibilitas magnet dari bahan paramagnetik adalah positif dan 

H 

Paramagnetik 
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berada dalam rentang 10-5 sampai 10-3 m3/Kg, sedangkan permeabilitasnya adalah 

μ > μ0. Contoh bahan paramagnetik : alumunium, magnesium dan wolfram. 

 
3. Bahan Ferromagnetik 

Bahan ferromagnetik mempunyai resultan medan magnet atomis besar, hal 

ini disebabkan oleh momen magnetik spin elektron. Pada bahan ini banyak spin 

elektron yang tidak berpasangan, masing-masing spin elektron yang tidak 

berpasangan ini akan menimbulkan medan magnetik, sehingga medan magnet 

total yang dihasilkan oleh satu atom menjadi lebih besar (Halliday & Resnick, 

1989). Medan magnet dari masing-masing atom dalam bahan ferromagnetik 

sangat kuat, sehingga interaksi diantara atom-atom tetangganya menyebabkan 

sebagian besar atom akan mensejajarkan diri membentuk kelompok-kelompok, 

kelompok inilah yang dikenal dengan domain. 

Bahan ferromagnetik juga memiliki susebtibilitas yang tinggi, sangat 

berguna karena menghasilkan medan magnet B yang kuat dengan arus yang relatif 

kecil dalam koil. Bahan ini memiliki banyak domain kecil dengan dimensi linier 

sekitar 1 μm (10-6 m). Tiap domain berisi beberapa dipol magnet hasil spin 

elektron, yang disusun secara paralel oleh gaya yang kuat antara dipol-dipol yang 

berdekatan. Arah susunan dari dipol magnet dari domain yang satu dengan yang 

lainnya berbeda, sehingga biasanya tidak terdapat gabungan medan magnet dalam 

bahan tersebut sebagai satu-kesatuan. Domain-domain dalam bahan 

ferromagnetik, dalam ketiadaan medan  eksternal, momen magnet dalam tiap 

domain akan paralel, tetapi domain-domain diorientasikan secara acak, dan yang 

lain akan terdistorsi karena pengaruh medan eksternal. Domain dengan momen 

magnet paralel terhadap medan eksternal akan mengembang, sementara yang lain 

mengerut. Semua domain akan menyebariskan diri dengan medan eksternal pada 

titik saturasi, artinya bahwa setelah seluruh domain sudah terarahkan, 
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penambahan medan magnet luar tidak memberi pengaruh apa-apa karena tidak 

ada lagi domain yang perlu disearahkan, keadaan ini disebut dengan penjenuhan 

(saturasi). Bahan ini juga mempunyai sifat remanensi, artinya bahwa setelah 

medan magnet luar dihilangkan, akan tetap memiliki medan magnet, karena itu 

bahan ini sangat baik sebagai sumber magnet permanen. Permeabilitas bahan :     

μ >> μ0 dengan suseptibilitas bahan : mχ  >> 0. Contoh bahan ferromagnetik : 

besi, baja. Sifat kemagnetan bahan ferromagnetik akan hilang pada temperatur 

Currie. Temperatur Currie untuk besi lemah adalah 770oC dan untuk baja adalah 

1043oC. 

Sifat bahan ferromagnetik biasanya terdapat dalam bahan ferit. Ferit 

merupakan bahan dasar magnet permanen yang banyak digunakan dalam industri-

industri elektronika, seperti dalam loudspeaker, motor-motor listrik, dynamo dan 

KWH- meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

H

1.a

1.b

1.c

Gambar 4. Skema dari pengutuban atom pada bahan ferromagnetik pada 
saat tidak adanya medan luar dan adanya medan luar ( Liang Chi 
Shen, 2001) 
4.a. Sebelum diberi medan magnet luar H 
4.b. Saat diberi medan magnet luar H 
4.c. Arah domain setelah dipengaruhi medan magnet luar H 
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C. Sifat-Sifat Kemagnetan Bahan 

 Secara internal sifat-sifat kemagnetan (kuat dan lemahnya) suatu bahan 

ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor ukuran bulir dan bentuk bulir. Penjelasan 

masing-masing faktor adalah sebagai berikut: 

1. Ukuran Bulir 

 Seperti dijelaskan oleh Cullity (1972), sifat megnetik suatu bahan magnet 

sangat ditentukan oleh ukuran-ukuran bulirnya. Suatu magnet permanen akan 

memiliki sifat megnetik yang sangat tinggi jika bulir-bulirnya serbuknya 

berukuran sangat kecil sedemikian sehingga domain magnetik yang terdapat pada 

bulir tersebut mendekati domain tunggal (single domain). Hal ini disebabkan 

karena dengan penyusun domain tunggal, maka jumlah dipole persatuan volume, 

yang disebut magnetisasi, menjadi besar. 

 Magnetisasi (M) adalah sampai bagaimana momen magnetik dalam bahan 

terinduksi atau terbanjarkan oleh suatu medan magnetik luar dan ditentukan 

bedasarkan sebuah besaran vektor. Karena itu magnetisasi didefinisikan sebagai 

momen magnetik (momen dipol magnet) persatuan volume. 

  

V
lim

0V Δ
= ∑

→Δ

im
M  

dimana M adalah magnetisasi (A/m) dan 

 mi adalah momen dipol magnet (Am 2 ) 

 ΔV adalah perubahan volume (m 3 ) 
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Pada skala makro magnetisasi dikarenakan adanya medan induksi. Tetapi 

untuk skala mikro perubahan cenderung terjadi pada skala atomik. Setiap atom 

menghasilkan medan atomik, karenanya setiap materi akan mempunyai momen 

atomis yang mempunyai arah tidak beraturan pada saat tidak ada medan luar. 

Proses magnetisasi dilakukan dalam 2 cara yaitu dengan interaksi dalam skala 

atomik dan interaksi dalam wilayah kecil yang penjajarannya dilakukan dari 

wilayah satu kewilayah berikutnya. Wilayah tersebut biasa disebut dengan 

domain. Dalam satu bulir dimungkinkan terdapat satu domain dengan arah 

tertentu kemudian disebut dengan bulir tunggal (single domain) atau terdapat 

lebih dari satu domain dengan arah medan atomis yang berbeda yang disebut 

dengan domain jamak (multi domain). Domain jamak adalah struktur bulir yang 

memiliki lebih dari satu domain dengan arah yang berbeda, antar domain yang 

satu dengan domain yang lain dibatasi dengan dinding domain (wall domain). 

Ukuran dari domain jamak adalah 10-20 μm. Domain jamak termasuk dalam 

‘soft magnetic’ karena sangat mudah dipengaruhi medan luar. Skema dari domain 

jamak ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Skema domain jamak (Dunlop,1997 ) 
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 Bulir dengan struktur domain tunggal (single domain) mempunyai ukuran  

< 0.1 μm, momen atomiknya searah. Momen atomik yang searah ini 

menyebabkan rotasi domain. Rotasi domain menghasilkan energi besar, sehingga 

untuk memagnetisasi diperlukan medan yang besar. Sifat dari domain tunggal 

(single domain) ini sering disebut sebagai ‘hard magnetic’. Skema domain 

tunggal secara sederhana adalah seperti pada Gambar 6 berikut. 

 

 

 

 

Gambar 6. Skema domain tunggal secara sederhana 

Ukuran bulir dengan domain yang mempunyai ukuran lebih besar dari 

domain tunggal, tetapi mempunyai sifat seperti domain tunggal. Domain ini sering 

disebut dengan ‘Pseudo Single Domain’. Pseudo single domain mempunyai 

ukuran 10-15 μm. Diskripsi sederhana dari domain-domain yang ada dalam bahan 

magnet adalah ditunjukkan oleh Gambar 7 berikut. 

 

 

 

 

Gambar 7. Skema sederhana beberapa domain yang terdapat pada bahan magnet 
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 Gambar 7 menunjukkan skema sederhana tentang adanya beberapa (lima 

buah) domain magnetik yang ada dalam bahan magnet. Jumlah ini tentu jauh dari 

yang sebenarnya. Bulir-bulir bahan magnet yang besar biasanya akan 

menghasilkan domain jamak, hal ini akan menyebabkan jumlah dipol per satuan 

volume menjadi sedikit, sehingga sifat magnetnya kecil. Sebaliknya jika bulir-

bulir bahan magnetnya sangat kecil, maka domain magnetiknya mendekati 

domain tunggal, sehingga jumlah momen dipol magnet per satuan volume 

menjadi besar.  

2. Bentuk Bulir 

 Magnetocrystalline anisotropy merupakan karakter intrinsik dari bahan 

ferrimagnet. Karakter ini muncul dari sifat anisotrop kristal. Sebagai contoh untuk 

kristal magnetit, terdapat beberapa kuva magnetisasi yang lintasannya berbeda 

sesuai dengan arah kristal. Seperti ditunjukkan oleh Gambar 8, pada arah [111] 

yang merupakan easy direction kurva magnetisasi mencapai saturasi pada harga 

medan magnet lebih kecil daripada pada arah [100].  

  

 

 

  

 

Gambar 8. Menunjukkan kurva magnetisasi 
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D. Teknologi Metalurgi Serbuk 

Secara prinsip ada dua metode utama yang digunakan untuk membuat 

magnet. Pertama adalah menggunakan teknologi pengecoran atau pelelehan, dan 

yang kedua adalah dengan menggunakan teknologi metalurgi serbuk 

(Goldman,1991). Produksi magnet dengan teknologi pengecoran biasanya 

menghasilkan bahan magnet yang lebih baik, tetapi dalam beberapa prosesnya 

memerlukan energi panas yang sangat besar sehingga dipandang tidak efisien. 

Sedangkan produksi dengan teknologi metalurgi serbuk, meski sifat kemagnetan 

yang diperoleh bukan yang tertinggi, tetapi dalam pengerjaannya lebih mudah dan 

lebih efisien. Dalam praktiknya, pembuatan magnet dengan cara kedua ini 

memerlukan bahan dasar berupa serbuk yang berukuran sangat kecil, yaitu dalam 

orde μm (10-6m). Ukuran bulir sekecil ini diperlukan agar komponen-komponen 

pembentuk bahan magnet dapat saling berdeposisi (bereaksi) ketika bahan 

mengalami pemanasan (kalsinasi). 

Dalam lingkup industri, penggilingan serbuk-serbuk bahan magnetik selalu 

dikerjakan dengan menggunakan mesin mekanik yang relatif besar. Tetapi untuk 

lingkup laboratorium, kadang penggilingannya dilakukan secara manual dengan 

menggunakan mortar, seperti halnya dilakukan oleh Yulianto (2002) ketika 

meneliti tentang serbuk pasir besi. Cara ini tentu sangat tidak efektif jika 

digunakan untuk mengerjakan penggilingan serbuk magnet dengan jumlah yang 

relatif banyak. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa peneliti, penyediaan 

serbuk bahan magnetik yang halus biasanya dilakukan dengan menggunakan 
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mesin ball milling. Misalnya yang dilakukan oleh Arie (2003) Ridwan (2003), 

Sudirman (2002), dan lain-lain. 

Prosedur penggilingan dengan ball milling adalah, serbuk homogen 

dimasukkan kedalam sebuah toples logam dengan beberapa bola didalamnya dan 

bergerak berputar secara terus menerus. Di dalam toples tersebut bola-bola akan 

saling bertumbukan. Akibat tumbukan bola ini, maka serbuk homogen yang 

dimasukkan kedalam alat ini akan tertumbuk diantara bola-bola tersebut, hal ini 

mengakibatkan partikel tersebut akan pecah Begitu seterusnya hingga ukuran 

partikel mencapai yang diinginkan, (Smallman, 1991). Milling merupakan suatu 

usaha untuk mereduksi ukuran partikel  dengan menggunakan energi  mekanik. 

Caranya adalah sebuah serbuk homogen dimasukkan ke dalam sebuah alat yang 

bergerak secara terus menerus. Di dalam milling tersebut terdapat dua buah bola 

yang saling bertumbukan. Akibat  tumbukan bola ini, maka serbuk homogen yang 

dimasukkan ke dalam alat akan terjepit diantara dua buah bola tersebut, hal ini 

mengakibatkan partikel tersebut akan pecah. Begitu seterusnya hingga ukuran 

partikel mencapai yang diinginkan, (Smallman, 1991). 

 Teknologi metalurgi serbuk adalah teknik pembuatan logam dengan bahan 

dasar berupa serbuk halus yang kemudian dipress dalam suatu cetakan dan 

kemudian disinter di bawah titik cairnya. Kelebihan dari metode metalurgi serbuk 

diantaranya:   

a. Dapat menangani bahan yang tidak dapat atau sukar diproses dengan jalan 

mencairkannya. 

b. Merupakan metode pemrosesan yang lebih murah dengan kualitas baik. 
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Tabel 1 menunjukkan titik cair dari logam yang bertitik cair tinggi. 

Sekarang pencairan dapat dilakukan sampai kira-kira 2000oC. Temperatur 

10.000oC sekarang dapat dicapai dengan proses busur plasma, tetapi belum ada 

bahan tahan panas (refraktori) yang tahan tidak meleleh atau tidak bereaksi pada 

temperatur itu. Selanjutnya proses pencairan menyebabkan bulir lebih kasar 

dibandingkan dengan hasil proses metalurgi serbuk yang dalam beberapa hal 

menyebabkan tidak dapat dipakai. 

Tabel 1. Logam dengan titik cair tinggi 

Logam Titik cair K (0C) 

W 3.643 (3.370) 

Cr2C2 2.168 (1.895) 

Mo 2.893 (2.620) 

Ta 3.269 (2.996) 

SiC 2.973 (2.700) 

HfC 4.163 (3.890) 

ZrC 3.448 (3.175) 

 

Dalam teknik metalurgi serbuk, bahan tidak dicairkan, ketakmurnian dari 

penghilang oksida tidak pernah tercampur, dan kalau disinter dalam vakum atau 

dalam lingkungan pereduksi, tidak akan teroksidasi. Jadi kalau bahannya murni 

maka dapat dibuat produk yang murni. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2005 sampai dengan bulan 

Februari 2006 di Laboratorium Fisika FMIPA UNNES. 

 
B. Desain penelitian 

Pada desain penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap kegiatan yaitu; 

pemilihan bahan, desain rangkaian alat, karakterisasi alat. Penjelasan secara rinci 

dari kedua sub pokok kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:  

 
1. Pemilihan Bahan 

Karena bahan yang akan digiling adalah bahan magnetik maka dalam 

perancangan alat ini harus dipilih bahan-bahan logam yang bersifat non magnetik. 

Hal ini bertujuan agar bahan yang digiling tidak termagnetisasi oleh alat dan tidak 

terjadi interaksi antara bahan magnetik yang digiling dengan alat. Di antara bahan 

logam yang non-magnetik adalah stainless steel, aluminium, dan lain-lain. 

Kegiatan rancang bangun ini akan lebih banyak menggunakan bahan stainless 

stell, karena selain kuat, tahan korosi, juga memiliki penampilan yang menarik. 

 

2. Geometri dan kontruksi alat 

Desain alat yang dibuat mengacu pada alat yang ada di LIPI Bandung 

berlabel Yamato tipe UB 32, tetapi dalam pemilihan bahan-bahannya dipilih 

bahan yang bersifat non magnetik yaitu stainless steel terutama untuk toples 
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penggilingnya. Adapun rancangan komponen-komponen alat Ball Milling 

ditunjukkan oleh beberapa di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
Keterangan gambar: 

1. Baut penguat plat 
2. Toples penggiling yang terbuat dari stainless stell 
3. Belt yang menghubungkan antara motor dengan besi pemutar toples 
4. Motor penggerak 
5. Besi pemutar yang dibalut karet 

  

 Alat penggiling ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu dua buah plat yang 

dihubungkan dengan tiga buah baut penguat yang panjangnya 70 cm, pada plat 

juga dipasang dua buah besi silinder yang telah dibalut oleh karet sebagai tempat 

meletakkan toples. Dua buah besi silinder yang digunakan sebagai besi yang 

berputar ini dihubungkan dengan sebuah motor listrik sebagai penggerak. 

Keterangan rinci mengenai bagian-bagian alat yang dirancang adalah sebagai 

berikut. 

 

2 

3 

4 
5 

40 cm

10 cm 

Gambar 9.Gambar lengkap ball milling dengan mesinnya. 

1 
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1. Gambar plat pertama pada Ball milling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan gambar : 

1. Panjang plat 40 cm 
2. Laker yang bisa digeser 
3. Laker tetap yang menempel pada plat 
4. Tinggi plat 29 cm 
5. Plat L yang dipasang pada plat baja 
6. Kaki-kaki plat yang nantinya dibaut pada meja 
7. Lubang-lubang baut penguat 

 

Plat ini tebuat dari baja dengan ketebalan 1 cm. Pada plat ini dipasang 

sebauh plat L. Plat L yang dipasang pada plat ini ditempel dngan dua buah baut. 

Di atas plat L ini dipasang laker yang bisa digeser letaknya menyesuaikan dengan 

besar kecilnya toples. Pada plat baja yang telah dibentuk seperti gambar di atas 

juga dipasang laker yang menempel langsung pada plat dan posisinya tidak bisa 

digeser. Plat baja ini diberi lubang-lubang berdiameter 1,6 cm, lubang-lubang ini 

merupakan tempat dipasangnya baut-baut penguat. 

 

6 

4 

Gambar 10. Plat  pada mesin ball milling 

10  cm

6 cm

1 

2 

3 

5 
7 
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2. Gambar plat kedua pada Ball Milling  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plat baja kedua ini bentuk dan ukurannya sama dengan plat pertama. 

Kedua plat di atas merupakan rangka dari mesin ball milling ini, dan merupakan 

kesetangkupan satu sama lain. 

 
3. Gambar besi pemutar 

Silinder pemutar toples ini menggunakan bahan dari baja dengan ukuran 

diameter 4 cm, yang di kedua ujungnya dibubut dikecilkan sampai berdiameter 2 

cm, bagian inilah yang nantinya akan dipasang pulley dan dihubungkan dengan 

motor penggerak. Sedang bagian yang diameternya 4 cm dan panjangnya 70 cm 

ini dibungkus dengan selubung karet, hal ini bertujuan agar sewaktu menggiling 

tidak terjadi slip antara toples dengan besi pemutar, supaya sewaktu menggiling 

Laker yang bisa 
digeser 

Lubang baut 

laker 

Gambar 11. Plat kedua pada mesin ball milling 

40 cm 
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toples tetap pada bagian yang berkaret maka pada kedua sisi besi pemutar diberi 

pembatas yang berdiameter 6 cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Keterangan gambar : 

1. Silinder yang berselubung karet dengan panjang 70 cm 
2. Pembatas toples dengan diameter 6 cm 
3. Diameter 2 cm 
4. Plat pembatas 

 

 Silinder pemutar ini berfungsi sebagai  tempat meletakkan toples 

penggiling, hanya satu yang bergerak sedangkan silider yang lain hanya sebagai 

penahan tetapi hanya ikut berputar. 

  
4. Gambar Toples Ball milling 
 

Toples penggiling ini menggunakan bahan stainless steel, berbentuk silinder 

pejal dengan diameter 11 cm, yang kemudian dibubut dalamnya dengan diameter 

9 cm. Tebal toples penggiling ini adalah 1 cm.  

 
 
 
 
 
 

1 

3 2 

4 

Gambar 12. Besi silinder pemutar 
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Keterangan gambar : 

1. Panjang toples 15 cm 
2. Diameter luar toples 11 cm 
3. Tebal penutup toples 1 cm 
4. Diameter Penutup lubang toples 5,5 cm 
5. Tebal toples 1 cm 
6. Diameter dalam 9 cm 

 

 

C. Pembuatan Mesin Ball milling  

Pembuatan alat ball milling ini sesuai dengan desain awal, tetapi lebih 

dikembangkan menyesuaikan dengan bahan yang tersedia. Kerja alat ini sangat 

bergantung dari motor penggerak yang digunakan. Bahan-bahan yang di butuhkan 

adalah seperti pada Tabel 2, Sedangkan peralatan yang digunakan adalah fasilitas 

yang terdapat pada bengkel / workshop Laboratorium Fisika UNNES. 

 

 

2 

3 

4 

Gambar 13. Toples dari stainless steel 
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6 
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  Tabel 2. Bahan yang digunakan dalam pembuatan mesin Ball milling 

No. Alat dan bahan Ukuran / jumlah 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

1 

2 

a. Kerangka mesin 

Lempeng Besi 2 buah 

Silinder Pemutar  

Baut Penguat  

Motor Penggerak 

Laker 

Selang  Karet 

Pulley 

Mur dan baut 

Pembatas toples 

b. Toples penggiling 

Silinder Stainless steell 

Baut pengunci tutup toples 

 

 

P : 40 cm, L : 29 cm, T : 1 cm 

D : 4 cm, p : 70 cm 

D : 1.6 cm, p : 70 cm 

 

4 buah 

Ddalam: 4 cm  

2 buah, D1 : 20 cm D2 : 7.5 cm 

26 buah 

4 buah 

 

D : 10 cm, P : 15 cm 

3 buah 

 

D. Karakterisasi Mesin Ball milling 

Karakterisasi mesin dilakukan untuk mengetahui kecepatan putar dari motor 

penggerak serta lama waktu mesin ini bisa dioperasikan tanpa mengalami 

kerusakan. Pengukuran kecepatan putar dilakukan dengan menggunakan alat 

stroboskop.  

 

E. Karakterisasi Hasil Penggilingan 

 Karakterisasi yang dilakukan pada alat ini adalah karakterisasi hasil 

penggilingan. Yaitu untuk mengetahui bentuk dan ukuran bulir dari serbuk hasil 

penggilingan yang dilakukan. Sifat karakterisasi berupa bentuk bulir dan besar 
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bulir setelah digiling dengan waktu yang berbeda. Dengan karakterisasi ini 

diharapkan dapat diketahui ukuran dan bentuk bulir hasil penggilingan. Langkah-

langkah karakterisasi melalui penggilingan adalah sebagai berikut. 

 
1. Penggilingan dalam keadaan kering  

Langkah kerja : 

a. Mengekstraksi pasir besi. 

b. Menimbang pasir besi hasil ekstraksi sesuai yang dibutuhkan dengan teliti. 

c. Pasir besi yang telah ditimbang dimasukan kedalam toples. 

d. Bola-bola stainless steel dimasukkan juga kedalam toples. 

e. Toples ditutup dengan penutupnya. 

f. Toples diletakkan di mesin ball milling. 

g. Mesin ball milling dihidupkan selama satu jam. 

h. Lakukan langkah a sampai g tetapi mesin dihidupkan selama dua jam. 

i. Seperti pada langkah h tetapi dengan variabel jam yang berbeda-beda. 

j. Hasil penggilingan ini disaring dengan saringan 62 sablon, 200 sablon. 

k. Mencatat hasilnya dalam tabel berikut. 

Tabel 3. Pencatat hasil penggilingan.  

62 sablon 200 sablon Waktu lolos Tak lolos lolos Tak lolos 
1 jam 
2 jam 
3 jam 
4 jam 
5 jam 
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2. Penggilingan dalam keadaan basah 

Langkah Kerja : 

a. Mengekstraksi pasir besi. 

b. Menimbang pasir besi yang akan digiling sesuai kebutuhan. 

c. Pasir besi yang telah ditimbang dimasukan kedalam toples. 

d. Cairan yang digunakan adalah alkohol sebesar 100% dari berat pasir besi 

yang akan digiling. 

e. Bola-bola stainless steel dimasukkan juga kedalam toples. 

f. Toples ditutup dengan penutupnya. 

g. Toples diletakkan di mesin ball milling. 

h. Mesin ball milling dihidupkan mulai dari yang satu jam. 

i. Lakukan langkah a sampai h tetapi mesin dihidupkan selama dua jam. 

j. Seperti pada langkah i tetapi dengan variabel jam yang berbeda-beda. 

k. Hasil penggilingan dikeringkan. 

l. Setelah hasil penggilingan benar-benar sudah kering, kemudian pasir hasil 

penggilingan disaring mulai dari ukuran saringan kain sablon 62 , kemudian 

dengan saringan 200 sablon. 

m. Mencatat hasil dalam tabel berikut.  

Tabel 4. Pencatat hasil giling basah 

62 sablon 200 sablon Waktu 
 lolos Tak lolos lolos Tak lolos 
1 jam 
2 jam 
3 jam 
4 jam 
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3. Karakterisasi Bentuk Bulir  

 Pasir besi yang telah digiling, baik giling basah maupun giling kering 

setelah disaring difoto dengan foto mikroskop. Tujuan dari pengambilan gambar 

ini adalah untuk mengetahui bentuk dari bulir hasil penggilingan serta 

menentukan ukurannya secara kualitatif.  
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah mesin penggiling pasir besi yang 

telah diujicobakan untuk menggiling pasir besi (Fe3O4) dan telah dikarakterisasi 

besar dan bentuk bulir yang dihasilkan. Alat penggiling ini dibuat seperti desain 

awal dengan menggunakan motor penggerak. Nilai-nilai hasil karakterisasi 

meliputi besar dan bentuk bulir. Untuk mengetahui besar bulir adalah dengan 

menggunakan saringan dengan ukuran tertentu, sedang untuk mengetahui bentuk 

bulirnya adalah dengan menggunakan foto mikroskop. Alat penggiling ini sangat 

bergantung pada baik dan tidaknya motor yang digunakan, maka perlu perawatan 

yang serius terhadap motor yang digunakan. Motor yang digunakan mempunyai 

putaran 254 RPM. Pada proses penggilingan di dalam toples digunakan gotri 

sebanyak 126 buah dengan rincian gotri dengan diameter 1 cm sebanyak 54 buah 

dan gotri dengan diameter 1,5 cm sebanyak 72 buah. 

 

 

 

  

 

  

 

 

Gambar 14.  Rancangan mesin 
ball milling 

Gambar 15 Bangunan jadi mesin 
ball miling 
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1. Hasil karakterisasi penggilingan dalam keadaan kering  
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Gambar 16. Grafik hubungan antara jumlah bulir yang lolos saring 
(%) dengan waktu gilingan (jam) 
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 2. Hasil karakterisasi penggilingan dalam keadaan basah  
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Gambar 17. Grafik hubungan antara jumlah bulir yang lolos saring (%) 
dengan waktu gilingan (jam) 
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Berikut ini diberikan beberapa tabel hasil penghitungan persentase jumlah 

bulir yang lolos dan yang tak lolos saring serta bulir yang hilang dalam 

penyaringan, baik untuk proses penggilingan kering maupun penggilingan basah. 

Tabel 5. Persentase bulir hasil penggilingan kering yang lolos 
saring dengan kain sablon berukuran ”62”. 

Lama giling 
(jam) 

ΣLolos saring 
(%) 

ΣTak lolos 
(%) 

Σbahan hilang 
(%) 

1 97,5 2,3 0,2 
2 100 0 0 
3 100 0 0 
4 100 0 0 
5 100 0 0 
6 100 0 0 
7 100 0 0 

 

 

Tabel 6. Persentase bulir hasil penggilingan kering yang lolos 
saring dengan kain sablon berukuran ”200”. 

Lama giling 
(jam) 

ΣLolos saring 
(%) 

ΣTak lolos 
(%) 

Σbahan hilang 
(%) 

1 14,6 79,3 6,1 
2 32,7 65,4 1,9 
3 56,2 42,1 1,7 
4 62 34,2 3,8 
5 75,4 23 1,6 
6 78,3 18,6 1,6 
7 78,4 18,4 3,2 

 
Tabel 7. Persentase bulir hasil penggilingan basah yang lolos 

saring dengan kain sablon berukuran ”62” 

Lama giling 
(jam) 

ΣLolos saring 
(%) 

ΣTak lolos 
(%) 

Σbahan hilang 
(%) 

1 100 0 0 
2 100 0 0 
3 100 0 0 
4 100 0 0 
5 100 0 0 
6 100 0 0 
7 100 0 0 
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Tabel 8. Persentase bulir hasil penggilingan basah yang lolos saring 
dengan kain sablon berukuran ”200” 

Lama giling 
(jam) 

ΣLolos saring 
(%) 

ΣTak lolos 
(%) 

Σbahan hilang 
(%) 

1 50,5 48,6 0,9 
2 85,5 9,7 4,8 
3 96,9 2 1,1 
4 97,6 1 1,4 

 

B. Pembahasan 

1. Mesin ball milling 

 Mesin ball milling menggunakan bahan dasar baja yang kuat, sehingga 

diharapkan bisa bertahan lama. Sedangkan khusus toplesnya menggunakan bahan 

dasar dari logam yang bersifat non-ferromagnetik. Hal ini karena bahan yang akan 

digiling adalah bahan-bahan magnetik sehingga bahan yang digiling tidak 

termagnetisasi oleh alat dan tidak terjadi interaksi antara bahan magnetik yang 

digiling dengan alat. Di antara bahan logam yang non magnetik adalah stainless 

steel, aluminium, dan lain-lain. Maka khusus toplesnya menggunakan bahan 

stainless stell karena selain kuat, tahan korosi, juga memiliki penampilan yang 

menarik. 

 Motor yang digunakan untuk menggerakkan ball milling merupakan jenis 

motor AC blower yang setelah diukur dengan stroboskop mempunyai kecepatan 

putar 254 RPM. Motor ini cenderung cepat panas bila digunakan untuk memutar 

beban yang cukup berat. Dengan keterbatasan ini maka penggilingan tidak 

mungkin dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama, tetapi harus 

diberi selang waktu untuk istirahat, sekitar setengah jam, sebelum dapat 
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dioperasikan kembali. Cara ini dipandang sebagai prosedur yang paling aman agar 

alat dapat dioperasikan tanpa banyak gangguan. 

 Proses penghalusan yang terjadi didalam toples sewaktu mesin dijalankan 

adalah terjadinya tumbukan antara bola-bola stainless steel yang ada di dalam 

toples. Pasir besi yang dimasukkan dalam toples akan tertumbuk oleh bola-bola 

yang bertumbukan , sehingga pasir akan pecah, begitu seterusnya. Jumlah pasir 

yang digiling yang paling baik adalah 200 gram dengan jumlah gotri 126 buah, 

jika jumlah pasir yang akan digiling telalu banyak maka penggilingan tidak akan 

efektif, begitu juga sebaliknya jika pasir yang digiling terlalu sedikit akan 

megakibatkan kerusakan pada gotri. 

 Gambar 16 memperlihatkan grafik antara jumlah bulir (dalam %) yang 

lolos saring dengan lama waktu penggilingan. Pada gambar dapat dilihat bahwa 

persentase jumlah bulir yang lolos saring mengalami kenaikan jika waktu 

penggilingan ditambah. Namun demikian setelah melewati lima jam penggilingan, 

jum bulir yang lolos saring tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini 

karena pasir yang digiling banyak yang mengumpul pada sudut-sudut di dalam 

toples, sehingga gotri-gotri yang bertumbukan tidak menjangkau tempat tersebut,  

memang setelah lebih dari lima jam penggilingan akan dihasilkan serbuk yang 

lolos saring lebih banyak tetapi kenaikan jumlah bulir yang lolos saring itu kurang 

maksimal atau dengan kata lain prosentase kenaikan jumlah bulir yang lolos itu 

kecil sekali, ini menandakan bahwa proses penggilingan sudah mendekati 

maksimal. 
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 Pada penggilingan dalam keadaan basah, yaitu proses penggilingan dengan 

menggunakan alkohol sebagai larutannya, terlihat lebih efektif dari giling kering. 

Keefektivan penggilingan dengan alkohol ini dapat dilihat bahwa penggilingan 

secara basah dalam waktu satu jam saja sudah bisa menghasilkan jumlah bulir 

yang lolos saring sebanyak 50,5 %. 

 
2. Analisis bulir yang dihasilkan 

 Proses pengambilan gambar sampel dari bulir hasil giling menggunakan 

mikroskop dengan perbesaran 40 kali, sedang dalam pengambilan fotonya 

menggunakan handycam merk Sony dengan perbesaran 120 kali. Jadi perbesaran 

total foto mikroskopik tersebut adalah 4800 kali. 

 

 

 

 

  

   

(a)      (b) 

Gambar 18. Contoh hasil fotomikroskopik butiran pasir besi, 
sebelum dan sesudah digiling. 
(a) pasir besi sebelum digiling 
(b) pasir besi setelah digiling basah selama 4 jam 

  

Pada Gambar 18 tampak bahwa sampel pasir yang belum digiling tampak 

berukuran besar. Bahan tersebut jika disaring dengan menggunakan saringan 

dengan ukuran 200 sablon semua sampel tidak lolos saring. Serbuk dengan ukuran 
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terlalu besar jika dibuat magnet maka kualitas magnet yang dihasilkan kurang 

bagus, hal ini disebabkan karena nilai dari magnetisasinya (M) mejadi kecil. 

Secara mikro dapat dijelaskan bahwa magnetisasi (M) atau momen dipol 

persatuan volume suatu bahan akan menjadi kecil jika ukuran bulir serbuk bahan 

tersebut cukup besar. Dengan kata lain, nilai magnetisasi suatu bahan berbanding 

terbalik dengan ukuran bulir. 

Pada Gambar 18 tampak juga serbuk pasir yang telah digiling basah 

selama 4 jam dan lolos saring dengan kain sablon berukuran 200. Hasil 

pemeriksaan lanjut menunjukkan bahwa serbuk yang lolos kain sablon berukuran 

200 adalah setara dengan serbuk yang lolos saringan 400 mesh ukuran standar. 

Bulir yang lolos saringan menggunakan saringan dengan ukuran 400 mesh 

berukuran 37 μm atau lebih kecil. Bulir yang berukuran 37 μm ini memang masih 

jauh dari ukuran domain tunggal, yaitu sekitar 0,1 μm. Namun demikian tidak 

menutup kemungkinan jika dilakukan penggilingan lebih lama akan dihasilkan 

ukuran bulir lebih kecil yang mendekati ukuran single domain atau paling tidak 

pseudo single domain. Bahan dengan ukuran bulir yang mendekati struktur bulir 

pseudo single domain maka bahan tersebut jika dibuat magnet akan menghasilkan 

magnet dengan kualitas yang baik, karena akan menghasilkan nilai magnetisasi 

yang relatif besar. 

Seperti dapat dilihat pada Gambar 18, bulir serbuk pasir besi hasil 

pengilingan berbentuk bulat-bulat dan homogen. Suatu bahan dengan bentuk bulir 

yang bulat akan cenderung mempunyai arah sulit (hard direction) yang sama 

dalam setiap bidang kisinya. Atau dengan kata lain bulir tersebut mempunyai  
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nilai hard direction yang homogen. Butiran magnetik yang berbentuk bulat lebih 

cocok untuk diolah menjadi yang bersifat isotropik. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
 
A. Simpulan  
 
 Berdasarkan hasil karakterisasi dan pembahasan yang telah diberikan di 

muka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Alat ball milling hasil rancang bangun telah dapat digunakan secara efektif 

untuk menggiling mineral yang bersifat magnetik. 

2. Alat ball milling akan bekerja lebih optimum jika dalam proses 

penggilingan dilakukan secara basah (menggunakan cairan). 

3. Bulir serbuk hasil penggilingan cenderung berbentuk bulatan, sehingga 

secara kemagnetan cenderung mempunyai arah hard direction yang sama 

pada semua bidang kisi 

B. Saran 

1. Untuk mengoperasikan mesin ball milling ini secara terus menerus dalam 

waktu lama, diperlukan sebuah motor penggerak yang kuat dan bisa 

bekerja selama berjam-jam Hal ini berguna agar penggilingan bisa 

langsung dilakukan sekaligus tanpa diselingi istirahat. 

2. Untuk proses penggilingan yang lebih baik, diperlukan gotri-gotri yang 

mempunyai ukuran yang berbeda. 

3. Diperlukan mikroskop yang perbesarannya memadai, sehingga bisa 

diketahui bentuk bulir hasil penggilingan. 
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