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Abstrak. Wilayah Banjarbaru merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yang dikenal 
masyarakat luas sebagai daerah penghasil intan. Kegiatan pendulangan yang dilakukan masyarakat 
mulai dari yang tradisional sampai yang semi mekanis, yaitu menggunakan mesin semprot. Hasil 
sampingan dari pendulangan intan ini adalah pasir yang merupakan pasir besi, dimana ditandai dengan 
warna kehitam-hitaman. Selama ini pasir tersebut hanya digunakan untuk bahan bangunan, namun 
sesungguhnya pasir besi ini memiliki cost yang tinggi dapat karena digunakan sebagai bahan industri 
besi baja, industri magnet permanen, bahan dasar untuk tinta kering (toner), pada mesin photokopi dan 
printer laser, untuk bahan utama pita kaset dan digunakan sebagai pewarna serta campuran (filler) 
untuk cat. Hasil analisa difraksi sinar X juga menunjukkan keberadaan mineral magnetite dan 
hematite. Hasil ini menunjukkan potensi yang dimiliki dalam pasir besi ini, yang dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat setempat jika dikelola dengan baik. 

Kata kunci : magnetik, magnetit, .hematit, magnet 

1. Pendahuluan

Endapan pasir besi mengandung mineral-minaral magnetik seperti magnetit (Fe3O4), 

hematite (α-Fe2O3), dan maghemite (β-Fe2O3), yang mempunyai potensi besar untuk 

dikembangkan sebagai bahan industri lain (selain industri besi dan baja) seiring dengan 

kemajuan teknologi. Magnetite, saat ini, digunakan sebagai bahan dasar untuk tinta kering 

(toner) pada mesin photo-copy dan printer laser, sementara maghemite adalah bahan utama 

untuk pita-kaset. Baik magnetite, hematite, dan maghemite juga digunakan sebagai pewarna 

serta campuran (filler) untuk cat. Ketiga mineral tersebut juga merupakan bahan dasar untuk 

industri magnet permanen. Sampai saat ini, mineral-mineral magnetik yang dipakai di 

Indonesia umumnya masih diimpor dari negara lain. 

Wilayah Banjarbaru tepatnya di daerah Cempaka merupakan salah satu wilayah di 

Kalimantan Selatan yang dikenal masyarakat luas sebagai daerah penghasil intan. Sudah 

berpuluh-puluh tahun yang lalu masyarakat Banjarbaru khususnya masyarakat Cempaka dan 

sekitarnya bergantung hidupnya dari pendulangan intan secara turun-temurun. Kegiatan 



pendulangan yang dilakukan masyarakat mulai dari yang tradisional sampai yang semi 

mekanis, yaitu menggunakan mesin semprot. 

Hasil sampingan dari pendulangan intan ini adalah pasir yang merupakan pasir besi, 

yang mana ditandai dengan warna kehitam-hitaman. Selama ini pasir tersebut hanya 

digunakan untuk bahan bangunan, namun sesungguhnya pasir besi ini memiliki potensi yang 

tinggi karena digunakan sebagai bahan industri besi baja, industri magnet permanen, bahan 

dasar untuk tinta kering (toner), pada mesin photokopi dan printer laser, untuk bahan utama 

pita kaset dan digunakan sebagai pewarna serta campuran (filler) untuk cat. Oleh sebab itu, 

perlu dilakukan penelitian yang akan menganalisa mineral-mineral magnetik yang terkandung 

dalam endapan pasir besi ini dengan menggunakan metoda difraksi sinar X. 

2. Metode Penelitian 

 Sampel pasir (Gambar 1) yang digunakan dalam penelitian ini diambil di tiga lokasi 

yang ternyata berasal dari satu lokasi penambangan intan. Proses preparasi sampel dilakukan 

di laboratorium geofisika Lab. Dasar FMIPA Universitas Lambung Mangkurat. Proses 

ekstraksi sampel (extracted sample) dilakukan dengan memisahkan mineral-mineral magnetik 

sampel melalui proses separasi magnetik (Gambar 2), yang dilakukan secara manual. 

Pertama, pasir besi ditumbuk dan digerus sampai halus, lalu dimasukkan ke wadah yang agak 

lebar. Selanjutnya sebuah magnet permanen yang kuat (magnet neodimium) dan dilapisi 

plastik dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian serbuk yang menempel pada magnet diambil 

dan dipisahkan (Gambar 3). Melalui proses ini dapat diketahui pula kosentrasi mineral-

mineral magnetik yang ada pada endapan pasir besi. 

Kemudian sampel terekstraksi dianalisa dengan menggunakan metoda difraksi Sinar X. 

Analisa ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang mineral-mineral magnetik 

penyusun pasir seperti magnetite, hematite dan maghemit. 



Gambar 1. Sampel pasir dari daerah Cempaka Kalimantan Selatan 
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Gambar 2. Proses mengekstrasi mineral magnetik sampel pasir menggunakan magnet  
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Gambar 3. Hasil ekstrasi mineral magnetik sampel pasir menggunakan magnet  

3. Hasil Dan Pembahasan 

 Hasil analisa X-RD juga menunjukkan keberadaan mineral magnetite, hematite dan 

anapaite,  seperti terlihat pada gambar 4. Sementara berdasarkan hasil penelitian pasir besi di daerah 
Sumatera Barat menunjukkan keberadaan mineral magnetite, hematite dan anapaite dalam jumlah 
kecil juga ditemukan sejumlah kecil mineral kuarsa gambar 5.. 



Gambar 4. Hasil analisa XRD ekstraksi sampel pasir dari Cempaka Kalimantan 
Selatan 

Sebaiknya analisa XRD untuk mineral yang mengandung besi menggunakan target 
Co atau Mo, bukan menggunakan target atau anoda Cu sebagaimana pada umumnya, agar 
tidak terjadi intensitas latar belakang yang cukup tinggi, yang disebabkan oleh radiasi 
fluoresensi besi (iron fluorescent radiation), atau cara lain dengan menggunakan 
monokhromator untuk mengurangi radiasi tersebut. (Hardy dan Tucker dalam Yulianto,2002). 
Namun karena masalah teknis, penggantian target Cu menjadi Co atau Mo tidak bisa 
dilakukan. 
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Gambar 5. Hasil analisa X-RD sampel (a) Pantai Masang (b) Pantai Sunur 

 (c) Pantai Katiagan,  Sumatera Barat 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kandungan mineral magnetik pasir besi tergolong kecil sekitar 10%. 

2. Kandungan mineral magnetik untuk pasir yang berbutir lebih halus lebih banyak 

dibanding dengan pasir berbutir kasar. 

3. Hasil analisa X-RD juga menunjukkan keberadaan mineral magnetite, hematite dan 

anapaite dalam jumlah kecil. 

Daftar Pustaka 

Bijaksana, S., L. A. Pasasa. D. Kurnia, Kajian sifat magnetic pada endapan pasir besi di wilayah 
Cilacap dan upaya pemanfaatannya untuk bahan industri (Penelitian Hibah Bersaing X, 
2002-2004) 

Loeksmanto, W., S. Bijaksana, D. Kurnia, A. Yulianto, Oksidasi Magnetit dari Pasir Besi Pantai 
Bayuran Jepara menjadi Hematit dan Maghemit: Bahan Dasar Pembuatan Magnet Permanen 
(Penelitian Riset Unggulan Terpadu ITB, 2002-2003) 

Bijaksana, S., Y. Azis, and T. Priyoutomo, A Combined method for identification and grain size 
determination of magnetite (Fe304), (Kontribusi Fisika Indonesia, vol. 11, no. 4, pp. 105-108,2001) 

Bijaksana, S., Analisa Mineral Magnetik dalam Masalah Lingkungan (Jurnal Geofisika, no. l,pp. 
19-27, 2002) 



Hodych, J. P, S. Bijaksana, and R. Patzold, Using magnetic anisotropy to correct for 
paleomagnetic inclination shallowing in some magnetite-bearing deep-sea turbidites and 
limestones (Tectonophysics, vol. 307, no. 1 -2. pp. 191 -205,1999) 

Yulianto, A., S. Bijaksana, and W. Loeksmanto, Comparative study on magnetic 
characterization of iron sand from several location in CentralJava (Indonesian Journal of 
Physics, vol. 14, no. 2, pp. 63-66, 2003) 

Tarling, D.H dan Hrouda,F, (1993), The Magnetic Anisotropy of Rocks, Chapman & Hall, 
London. 
Hunt, C. P., B. Moskowitz, S. K. Banerjee, (1995), Magnetic properties of rocks and minerals, 
in T. J. Ahrens, ed., Rock Physics & Phase Relation, A Handbook of Physical Constants, 
American Geophyical Union, Washington, pp. 189-204. 


	2. Metode Penelitian
	Sampel pasir (Gambar 1) yang digunakan dalam penelitian ini diambil di tiga lokasi yang ternyata berasal dari satu lokasi penambangan intan. Proses preparasi sampel dilakukan di laboratorium geofisika Lab. Dasar FMIPA Universitas Lambung Mangkurat. Proses ekstraksi sampel (extracted sample) dilakukan dengan memisahkan mineral-mineral magnetik sampel melalui proses separasi magnetik (Gambar 2), yang dilakukan secara manual. Pertama, pasir besi ditumbuk dan digerus sampai halus, lalu dimasukkan ke wadah yang agak lebar. Selanjutnya sebuah magnet permanen yang kuat (magnet neodimium) dan dilapisi plastik dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian serbuk yang menempel pada magnet diambil dan dipisahkan (Gambar 3). Melalui proses ini dapat diketahui pula kosentrasi mineral-mineral magnetik yang ada pada endapan pasir besi.
	Gambar 1. Sampel pasir dari daerah Cempaka Kalimantan Selatan
	Gambar 2. Proses mengekstrasi mineral magnetik sampel pasir menggunakan magnet
	Gambar 3. Hasil ekstrasi mineral magnetik sampel pasir menggunakan magnet
	Hasil analisa X-RD juga menunjukkan keberadaan mineral magnetite, hematite dan anapaite,  seperti terlihat pada gambar 4. Sementara berdasarkan hasil penelitian pasir besi di daerah Sumatera Barat menunjukkan keberadaan mineral magnetite, hematite dan anapaite dalam jumlah kecil juga ditemukan sejumlah kecil mineral kuarsa gambar 5..

