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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

Geofisika atau fisika kebumian, memberikan pemahaman bahwa batuan merupakan bahan 

dasar pokok dari bumi yang mana batuan ini yang membentuk lapisan-lapisan sehingga 

terbentuknya kerak bumi. Untuk itu, batuan menjadi menarik untuk dikaji karena seluruh 

cerita tentang pembentukan bumi ada di dalam batuan. Salah satu sifat fisika batuan adalah 

sifat magnetik atau sifat kemagnetan. Kemagnetan batuan adalah kajian tentang sifat 

magnetik batuan yang terjadi karena adanya proses perekaman sifat magnetik dimana minaral 

magnetik yang terdapat dalam batuan menjadi pelakunya, atau dengan kata lain mineral 

magnetik yang terkandung dalam batuan sebagai pembawa sifat magnetik batuan. Sifat 

magnetik batuan ini menjadi penting dilakukan karena ia akan menjadi triger utama mengapa 

kajian kemagnetan batuan dilakukan dan terus dikembangkan. Keingintahuan para peneliti 

akan darimana sumber dan bagaimana sifat medan magnet bumi menjadi sumber inspirasi 

dalam perkembangan kemagnetan batuan.  



 Disamping beberapa hal diatas, kajian kemagnetan batuan juga dipicu oleh beberapa 

penemuan sebelumnya tentang sifat magnetik alami antara lain penemuan batu bersifat 

magnet yang disebut loadstone yang mengandung mineral magnetite (Fe3O4) di suatu kota 

yang dinamakan Magnesia yang terletak di Asia Kecil. Nama kota tersebut selanjutnya 

digunakan untuk memberi nama batu yang dapat menarik mineral-mineral besi tersebut 

dengan sebutan batu magnet. Penemuan tersebut dialami oleh bangsa Yunani sekitar tahun 

600 sebelum Masehi. Dari penemuan batu bersifat magnet tersebut selanjutnya berkembang 

teknologi pertama yaitu penemuan kompas yang dapat digunakan sebagai alat penunjuk arah. 

Pada makalah ini akan dibahas tentang peranan kajian kemagnetan batuan dalam 

perkembangan sains sampai saat ini. 

2. Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian lliteratur, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : langkah pertama yaitu dengan melakukan studi literatur pada buku-buku 

yang membahas tentang Sifat Kemagnetan Batuan, Rock Magnetism, Paleomagnetic, 

Environmental Magnetism dan juga studi dari sumber jurnal, dan penelitian berkaitan yang 

telah dilakukan. 

3. Hasil Dan Pembahasan 

 Beberapa catatan sejarah yang merupakan kelanjutan menunjukkan perkembangan 

penemuan dari kemagnetan bumi hingga kemagnetan batuan dan aplikasinya serta 

perkembangan keilmuan baru seperti paleomagnetism, magnetoclimatologi, biomagnetism 

dapat dirunut sebagai berikut: Tahun 720 AD, deklinasi medan magnetik bumi diukur di Cina 

oleh Yi Xing. Pengukuran berikutnya adalah pengukuran inklinasi medan magnetik bumi 

yang dilakukan di Eropa pada tahun 1510 AD oleh George Hartmann. Pada tahun 1269, 

Petrus Peregrinus alias Pierre de Maricourt merumuskan konsep polaritas magnetik. Pada 

tahun 1600, Gilbert menyimpulkan bahwa bumi adalah magnet raksasa atau Earth is a giant 

magnet (magnus  magnes  ipse  est  globus  terrestris). Pengukuran intensitas medan magnetic 

bumi pertama di Indonesia dilakukan oleh de Rossell aboard the D'Entrecasteaux (pada bulan 



Oktober tanggal 9, tahun 1792 di Surabaya dan pada bulan Mei tanggal, tahun 1794 di 

Ambon). Pada tahun 1838, Gauss merumuskan medan magnetic bumi dengan menggunakan 

persamaan harmonik sperik. Tahun 1904 David dan Brunhes tahun 1906 bahwa beberapa 

batuan dapat merekam magnetisasi dengan arah terbalik. Matuyama (1929) menunjukkan 

bahwa lapisan lava quarter dengan umur 0,78 Milyard tahun menunjukkan rekaman arah 

merad magnetik bumi normal seperti sekarang, tetapi pada umur lebih tua dari itu arah medan 

magnetik bumi terbalik (reversal). Selanjutnya Khramov mengusulkan penggunaan 

pembalikan polaritas magnet untuk stratigrafi. Pada tahun 1950an, Blackett menemukan 

magnetometer sensitif yang dapat mengukur remanen magnetic yang ada dalam batuan. 

Masih di tahun 1950an juga, Pierre Curie mengenalkan temperature transisi untuk material 

ferromagnetic yang dikenal dengan temperature Curie. Sementara itu, Neel merumuskan 

mineral ferrimagnetism dan antiferromagnetism. Beberapa ilmuwan lain seperti Nagata, 

Königsberger, dan Thelier secara terpisah bekerja pada magnetisasi buatan dalam 

laboratorium. Pada tahun 1975, Thompson dan Maher mulai menemukan korelasi antara sifat 

magnetic dengan perubahan lingkungan yang ditemukan pada endapan sungai. Penemuan ini 

menjadi titik tolak berkembangnya magnetoclimatology dan environmental magnetism. Pada 

tahun 1999, Maher dan Thompson mengajukan sifat magnetic sebagi indikator perubahan 

iklim. Evans dan Heller meneruskan aplikasi kemagnetan batuan pada masalah- masalah 

linglungan.  

Di Indonesia, kajian kemagnetan batuan telah mulai dikenal dalam kurang lebih dua 

dekade terakhir. Kajian kemagnetan batuan dalam aplikasinya pada paleomagnetisme dan 

arkeomagnetisme banyak diteliti oleh Sunata dkk dan Bondan dkk (1980), Bijaksana dkk 

(2004); Khumaedi dkk (2006), Mahfi dkk. Sementara itu kajian kemagnetan batuan dalam 

aplikasinya pada perubahan iklim purba dikaji sejak tahun 2005 dengan menggunakan sampel 

satalagmit (Zulaikah, 2005). Dalam kaitannya dengan perubahan lingkungan dan pencemaran 

kajian kemagnetan batuan telah banyak diteliti pada endapan-endapan sungai antara lain 

sungai Musi, Palembang, sungai Cikapundung, Bandung (Eleonora dkk, 2006), sungai 

Citarum (Dini Fitriani, 2001) serta aplikasinya pada pencemaran lingkungan akibat sampah 

(Estevanus & Bijaksana, 2006). Kajian kemagnetan batuan juga dimanfaatkan dalam 



mendeteksi formasi lumpur LAPINDO (Hamdi dkk, 2007). Disisi lain, Agus Yulianto dkk, 

sejak tahun 2001 secara intensif mengkaji sifat magnetik pasir besi dalam aplikasinya pada 

perkembangan serta bahan dasar industri magnet.  

 Aplikasi kemagnetan batuan dalam pelacakan iklim lampau (Gambar 1) atau 

lingkungan lampau yang dikenal dengan studi paleoclimatology atau paleoenvironment, 

kajian sifat magnetik batuan sebagai data indikator hanya merupakan salah satu pendekatan 

yang digunakan dalam usaha menyingkap isu-isu perubahan arah medan magnetik bumi, 

perubahan iklim global serta kemungkinan hubungan keduanya yang masih menjadi misteri 

besar dan PR bagi peneliti. Keuntungan dari kajian kemagnetan batuan lainnya adalah 

perkembangan riset pada industri magnet yang memanfaatkan raw material seperti pasir besi 

dari letusan gunung api.  

 !  

Gambar 1. Contoh justifikasi data magnetic (Sumber: Zulaikah, S., 2005)

Selain beberapa manfaat di atas, kemagnetan batuan yang bertolak dari prinsip rekaman 

secara khusus juga digunakan untuk mengungkap kemagnetan pada makhluk hidup yang 

dikenal dengan Biomagnetism. Satu pertanyaan mendasar, mengapa kemagnetan makluk 

hidup dapat dihubungkan dengan kemagnetan batuan?. Pada prinsipnya dalam kajian 

kemagnetan batuan, satu kunci yang diungkap adalah kajian sifat magnetik suatu mineral 



yang dikenal dengan mineral magnetic. Berada dimanapun mineral tersebut tidak menjadi 

masalah. Mineral magnetic dialam dapat berada dimana saja, bias dipasir, dilempung, dalam 

batu maupun dalam tubuh makhluk hidup. Dalam perkembangan penelitian terakhir diketahui 

bahwa dalam otak manusia maupun beberapa burung dan ikan terdapat mineral magnetik 

yang berjenis magnetite (Fe3O4) (Gambar 2). Mineral tersebut diduga sebagai pengontrol dan 

perekam memori dalam syaraf otak sebagaimana fungsi kaset dalam merekam lagu sehingga 

dapat distel kembali. Rekaman tersebut tentunya juga terjadi pada manusia.  

 

  

Gambar 2. Mineral magnetik dalam tubuh makhluk hidup (Maher & Hounslow, 1999) 

Dalam bidang industri, penelitian kemagnetan batuan terus dikembangkan. Ketersediaan 

bahan alam seperti pasir besi yang merupakan letusan gunung berapi sangat melimpah di 

Indonesia. Pemanfaatan raw material tersebut sebagai bahan baku sangat menguntungkan dari 

segi ekonomi lebih optimal dibandingkan dengan penambangan langsung dan dijual mentah . 

Berbagai metode dalam pengolahan pasir besi terus-menerus digali untuk mendapatkan 

produk yang baik. Usaha tersebut selain memberikan keuntungan dari segi teoritis juga 

memberi keuntungan praktis yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung khususnya 

bagi masyarakat akademis di Indonesia dengan berkembangnya laboratorium material yang 

memfokuskan pada pengolahan raw material untuk menopang perkembangan industri.  

 Proses penngolehan pasir besi untuk mendapatkan material yang bernilai tinggi 

diantaranya adalah proses oksidasi. Setelah dilakukan pemurnian, selanjutnya dilakukan 

proses oksidasi. Proses oksidasi diperlukan karena dalam industri magnet, sangat diperlukan 

bahan-bahan dengan warna yang lebih menarik yang dapat digunakan sebagai bahan pewarna 



seperti magnhemit dan hematite (Bondioli et al., 2004), maupun sebagai media perekam 

magnetik pada pita kaset (Bate, 1991).  

 Bahan yang diperlukan dalam proses oksidasi ini adalah adalah magnetite yang telah 

dimurnikan 99% dan dengan ukuran bulir lolos saringan 325 mesh. Oksidasi dilakukan 

dengan tahapan yang merupakan funsi temperature dan waktu. Tahapan temperature yang 

biasa dilakukan adalah dengan dimulai 200 dan naik setahap demi setahap dengan kenaikan 

100 hingga mencapai 700. Proses oksidasi juga dapat dilakukan dengan pemanasan dan 

variasi waktu. Proses oksidasi dilakukan dengan menggunakan tungku pemanas atau furnace. 

Hasil-oksidasi selanjutnya dikaji karakteristiknya antara lain dengan emeriksaan penampakan 

fisik dan warna, pengukuran suseptibilitas magnetik, analisis fotomineral, analisis SEM dan 

EDX serta analisis XRD. Hasil analisis penampakan fisis sebagai berikut ditunjukkan pada 

tabel 1. 

Tabel 1. Perubahan komposisi mineral pada proses oksidasai pasir besi 

Kesimpulan 

1. Kajian sifat kemagnetan batuan sampai saat ini masih terus dikembangkan. 

2. Kajian sifat kemagnetan batuan dapat mendukung perkembangan kajian paleo, iklim 

maupun kajian lingkungan pada saat ini. 

3. Sementara pemanfaatan mineral magnetik sendiri sangat berkembang dari pembuatan 

menjadi ukuran yang sangat kecil (nano meter) maupun pemanfaatan dalam teknologi 

lainnya. 

Sampel bahan 
hasil oksidasi

Komposisi mineral (%)

M H MH MI GM

Oksidasi 200 82,34 1,43 13,71 1,4 1,12

300 83,99 2,04 10,31 3,3 0,36

400 85,90 2,21 10,44 1,43 0,02

500 85,62 1,75 11,18 1.13 0,32

600 44,32 3,02 49,99 2,34 0,33

700 99,02 - 0,68 0,30

800 99,13 - 0,55 0,32
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