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ABSTRAK 

PENGARUH VARIASI TEMPERATUR DAN WAKTU TAHAN PADA 

TRANSFORMASI FASA BIJIH MANGAN DARI NUSA TENGGARA 

TIMUR MENGGUNAKAN ARANG CANGKANG SAWIT SEBAGAI 

REDUKTOR 

 

Oleh 

FITRIA DAMAYANTI 

Telah dilakukan penelitian untuk mengamati pengaruh variasi temperatur dan 

waktu reduksi terhadap transformasi fasa bijih mangan dari nusa tenggara timur 

menggunakan cangkang sawit sebagai reduktor. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh variasi temperatur dan waktu reduksi dengan penambahan 

reduktor arang cangkang sawit terhadap transformasi fasa bijih mangan dan 

penambahan persentase kadar mangan terkandung. Selain itu dalam penelitian ini 

juga bertujuan untuk mengetahui kinetika reduksi dan laju reaksi yang terjadi pada 

proses reduksi penelitian ini. Proses reduksi diawali dengan melakukan variasi 

temperatur sebesar 900, 1000, dan 1100 ℃ dalam waktu 15 menit dengan 

komposisi bijih mangan sebesar 8,5 gram dan reduktor arang cangkang sawit 

sebesar 1,5 gram. Setelah diperoleh variasi temperatur terbaik dilakukan reduksi 

dengan variasi waktu reduksi 15, 30, 45, 60, dan 75 menit menggunakan 

temperatur terbaik hasil percobaan sebelumnya. Kemudian sampel hasil reduksi 

dikarakterisasi menggunakan XRF dan XRD. Dari hasil analisis XRF diperoleh 

hasil terbaik untuk pengaruh variasi temperatur diperoleh pada temperatur 1100 
0C dengan kadar Mn sebesar 75.47% dan waktu tahan terbaik diperoleh pada 

waktu 45 menit dengan perolehan persentase kadar mangan sebesar 78.311%. 

Dari hasil analisa XRD yang dilakukan terjadi perubahan fasa MnO2 menjadi 

Mn2O3 pada suhu 900 ℃ dan Mn2O3 menjadi Mn3O4 pada suhu 1000 ℃. Muncul 

pula fasa baru yaitu Mn2SiO4 pada suhu 1000 dan 1100 ℃. Menurut hasil analisis 

data kinetika yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka laju reaksi reduksi 

mangan pada penelitian ini dikendalikan oleh reaksi difusi dengan energi aktivasi 

sebesar 6,2508 kJ/mol = 1,4939 kcal/mol. 

 

 

Kata Kunci: Biji mangan, kinetika reduksi, reduksi, reduktor. 
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ABSTRACT 

EFFECT OF TEMPERATURE AND HOLDER TIME VARIATION ON 

MANGANESE OIL PHASE TRANSFORMATION FROM EAST NUSA 

TENGGARA USING PALM OIL AS A REDUCTOR 

 

BY 

FITRIA DAMAYANTI 

Research has been carried out to observe the effect of temperature and reduction 

time variations on the transformation of the manganese ore phase from east nusa 

tenggara using palm shells as a reducing agent. This study aims to determine the 

effect of temperature variations and reduction time with the addition of a palm 

shell charcoal reducing agent to the transformation of manganese ore phase and 

the addition of a percentage of contained manganese content. In addition, this 

study also aims to determine the reduction kinetics and reaction rates that occur 

in the reduction process of this study. The reduction process started with 

variations in temperature of 900, 1000, and 1100 ℃ within 15 minutes with a 

composition of 8.5 manganese ore and a palm-shell charcoal reductor of 1.5 

grams. After obtaining the best temperature variations, the reduction was done 

with the reduction time variations of 15, 30, 45, 60, and 75 minutes using the best 

temperature from the results of previous experiments. Then, the reduced sample 

was characterized using XRF and XRD. From the XRF analysis, the best results 

for the effect of temperature variations were obtained at 1100 0C with an Mn 

content of 75.47% and the best holding time was obtained at 45 minutes with the 

acquisition of a percentage of manganese content of 78.311%. From the results of 

XRD analysis, there were phases change of MnO2 to Mn2O3 at 900 ℃ and 

Mn2O3 to Mn3O4 at 1000 ℃. A new phase was also emerging, Mn2SiO4 at 

temperatures of 1000 and 1100 ℃. According to the results of the kinetic data 

analysis that has been carried out in this study, the manganese reduction reaction 

rate in this study is controlled by the diffusion reaction with an activation energy 

of 6,2508 kJ / mol = 1.4939 kcal / mol. 

 

Keywords: Manganese ore, kinetics of reduction, reduction, redactor. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

  

 

Mangan merupakan elemen strategis yang memiliki beberapa aplikasi penting 

dalam dunia industri. Sampai saat ini 90 % produksi mangan masih dikonsumsi 

industri baja, sisanya untuk produksi baterai kering, keramik, gelas, pewarna dan 

obat-obatan (Gao, 2006). Mangan tersebar secara luas dalam banyak bentuk 

seperti oksida, silikat, karbonat yang merupakan senyawa paling umum. 

Penemuan sejumlah besar senyawa mangan di dasar lautan merupakan sumber 

mangan dengan kandungan 24%, bersamaan dengan unsur lainnya dengan 

kandungan yang lebih sedikit (Zhang, et al, 2013; Kumar, et al, 2010). Konsumsi 

mangan dunia tiap tahun diperkirakan terus meningkat karena didorong 

permintaan baja yang akan tumbuh lebih dari 2 % tiap tahun (Zhang, 2007).  

 

Lebih dari 80% cadangan mangan terdapat di Afrika Selatan dan Ukraina yang 

merupakan produsen mangan terbesar dunia. Negara lain dengan cadangan 

mangan besar yaitu China, Australia, Brazil, Gabon, India dan Meksiko (Anonim 

A,  2013).   Menurut  permen  ESDM  tahun  2015,  Indonesia  memiliki potensi 

cadangan mangan cukup besar yang terdapat di beberapa lokasi yaitu Pulau 

Sumatera, Jawa, Nusa Tengara Timur dan sebagaian kecil Pulau Kalimantan, 

Sulawesi dan Papua. Data yang dilansir Badan Geologi, Kementerian Energi dan 
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Sumber Daya Mineral pada tahun 2016 menyebutkan bahwa sumberdaya mangan 

di Indonesia sebesar 87,24  juta ton berupa bijih.  

 

Selama ini mangan lebih banyak diekspor dalam keadaan wantah tanpa diolah 

sendiri di dalam negeri. Hal ini bertolak belakang dengan Permen ESDM RI No. 

25 tahun 2018 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan 

Pengolahan dan Pemurnian Mineral, tentang batasan produk minimum mineral 

tambang yang dapat dijual ke luar negeri. Dalam peraturan tersebut terdapat juga 

aturan batas minimum mineral mangan yang dapat dijual keluar negeri dalam 

produk berupa Mn ≥ 49%, logam paduan ≥ 60% Mn, atau dapat berupa MnO2 ≥ 

98%.  

 

Metode proses metalurgi mangan yaitu pirometalurgi dan hidrometalurgi. 

Hidrometalurgi adalah cara pengolahan logam dari batuan atau bijihnya dengan 

menggunakan pelarut berair (aqueous solution). Pirometalurgi adalah ekstraksi 

metal dengan energi panas, temperatur umum yang dipakai berkisar 500°-

1600 °C. Pada temperatur tersebut kebanyakan metal sudah dalam fase cair 

bahkan kadang sudah mencapai fase gas (Kumar, 2010).  

 

Pyrolusite merupakan senyawa mangan yang paling banyak terkandung dalam 

bijih mangan, relatif tidak stabil dan mudah tereduksi dalam bentuk padatan 

dengan kehadiran gas CO atau dalam kondisi reduksi (Zhao, et al, 2010). Saat ini, 

teknologi utama proses reduksi pyrolusite adalah reduction menggunakan 

batubara dan kokas sebagai reduktor dan bahan bakar. Namun, teknologi 

tradisional ini menyebabkan polusi dan menimbulkan pemanasan global. 

Penggunaan bahan bakar fosil seperti kokas dan batubara menyebabkan 
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peningkatan pemanasan global di atmosfir dari 280 ppm menjadi 390 ppm. Hal ini 

berdampak serius terhadap pemanasan global. Selain masalah lingkungan, harga 

batubara dan kokas yang relatif tinggi merupakan kendala lain yang harus 

dihadapi pelaku usaha dalam rangka menaikkan produksi dan keuntungan 

(menekan cost production). Oleh karena itu, produsen mangan berada dalam 

tekanan yang cukup besar untuk mengubah proses yang ada atau mengembangkan 

proses baru yang lebih ramah lingkungan untuk memenuhi tantangan perubahan 

iklim dan tetap ekonomis (Zhang, et al, 2005). 

 

Penggunaan biomassa sebagai reduktor dan bahan bakar baru yang digunakan 

dalam reduksi bijih mangan telah menarik banyak perhatian. Sebagai contoh 

penelitian yang dilakukan menggunakan tongkol jagung sebagai reduktor untuk 

mengekstrak mangan dari bijih mangan dioksida rendah dengan efisiensi reduksi 

mangan mencapai 92,8% (Tian, et al, 2009). Penelitian lain yang dilakukan 

menunjukkan bahwa bijih oksida mangan dapat direduksi sebagian besar dengan 

memanggang (roasting) jerami biomassa pada temperatur di bawah 650°C. Jerami 

biomassa merupakan sumber daya biomassa terbarukan dan dapat secara umum 

ditemukan  sebagai  proses  limbah  dalam  makanan dan industri pertanian (Zhao,  

et al, 2010). 

 

Biomassa lain yang dapat digunakan sebagai sumber karbon yaitu arang cangkang 

sawit yang merupakan limbah dari industri kelapa sawit. Indonesia merupakan 

salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar yaitu sekitar 16-17 juta 

ton/tahun dimana 20-25% arang cangkang sawit didapat saat produksi minyak 

kelapa sawit yaitu sekitar 3,5-4 juta ton/tahun. Arang cangkang sawit dapat 
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dikonversi menjadi arang cangkang sawit yang dapat berfungsi sebagai reduktor 

seperti batubara dan kokas (http://ringring-keirin.jp/). 

 

Tahun 2010, Japan Consulting Institute membuat langkah terobosan untuk 

mencari alternatif bahan bakar lain yang ramah lingkungan bahkan dengan harga 

yang lebih murah. Riset yang  dilakukan menunjukkan bahwa arang cangkang 

sawit (Palm Kernel Shell - PKS charcoal) terbukti menjadi bahan bakar yang 

lebih baik dari kokas ketika dicoba di tungku busur listrik (electric arc furnaces - 

EAF). Sebagai energi tambahan di tungku EAF, arang cangkang sawit lebih 

unggul dari kokas. Hal ini disebabkan karena arang cangkang sawit mengandung 

sulfur dan abu yang rendah, di samping itu nilai kalorinya lebih tinggi dari kokas. 

Gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran arang tidaklah termasuk kategori green 

house gas, sehingga penggunakan arang cangkang sawit bisa diusulkan sebagai 

bahan untuk mendapatkan nilai karbon yang bisa diperjual-belikan di bursa 

karbon internasional.  

 

Selain itu penelitian tentang penggunaan arang kayu dan arang cangkang sawit 

sebagai reduktor dilakukan juga oleh Supriyatna tahun 2017. Dalam penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa arang kayu dan arang cangkang sawit berpotensi 

digunakan sebagai reduktor. Dapat dilihat dari persentase ekstraksi mangan 

tertinggi yang dihasilkan menggunakan reduktor arang cangkang sawit sebagai 

agen pereduksi sebesar 49,91% dan menggunakan reduktor arang kayu diperoleh 

nilai ekstraksi mangan sebesar 44,16%.  
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wibawa tahun 2014, dengan variasi 

temperatur terjadi peningkatan kadar mangan yang cukup signifikan dari kadar 

awal 46,96 % menjadi 56,5 % pada temperatur maksimun sebesar 1200 ℃.  

 

Selain penelitian tentang temperatur reduksi dilakukan pula penelitian yang terkait 

dengan waktu reduksi. Seperti penelitian yang dilakukan El-Hussiny (2016), 

dengan memvariasikan waktu dan temperatur reduksi. Hasil menunjukkan bahwa 

semakin bertambahnya waktu mulai dari 5 hingga 60 menit terjadi peningkatan 

persen reduksi bijih mangan. Selain itu peningkatan temperatur reduksi dapat 

meningkatkan kecepatan reduksi dan nilai kadar mangan. 

 

Pada penelitian ini dilakukan reduksi terhadap bijih mangan yang diperoleh dari 

Nusa Tenggara Timur sebagai bahan baku dan arang cangkang sawit sebagai 

reduktor. Dalam penelitian ini dilakukan variasi waktu dan temperatur reduksi. 

Variasi waktu reduksi yang dilakukan yaitu 15, 30, 45, 60, dan 75 menit. 

Sedangkan variasi temperatur yaitu sebesar 900, 1000, dan 1100 ℃. Kemudian 

dikarakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) dan X-Ray Fluorescence 

(XRF). 

 

 

1.2.    Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dari penelitian mengenai pengaruh temperatur dan waktu 

terhadap reduksi bijih mangan dari Nusa Tenggara Timur menggunakan arang 

cangkang sawit sebagai reduktor adalah: 

1. Apakah variasi temperatur reduksi dan waktu reduksi berpengaruh pada 

transformasi fasa bijih mangan dan peningkatan persen kadar mangan ? 
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2. Apakah penggunaan arang cangkang sawit sebagai reduktor efisien untuk 

meningkatkan konsentrat kadar mangan ?  

3. Bagaimanakah kinetika reduksi bijih oksida mangan yang terjadi pada 

penelitian ini ? 

4. Bagaimana laju reaksi yang terjadi pada proses reduksi bijih mangan ? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Ada beberapa batasan masalah yang ditetapkan agar penelitian lebih terarah dan 

fokus yaitu: 

1. Bijih mangan yang digunakan adalah bijih mangan yang berasal dari Nusa 

Tenggara Timur.  

2. Reduktor yang digunakan dalam proses reduksi adalah arang cangkang sawit. 

3. Variabel yang digunakan yaitu temperatur dan waktu reduksi.  

4. Komposisi campuran pelet yaitu sebanyak 15% berat reduktor dan 85% berat 

bijih mangan dari total berat pelet sebesar 10 gram. 

5. Untuk variasi temperatur reduksi yang digunakan yaitu 900, 1000, 1100, dan  

1200 ℃. 

6. Untuk variasi waktu reduksi yang digunakan yaitu 15, 30, 45, 60, dan 75  

menit. 

7. Studi model kinetika proses reduksi dipelajari dengan menghitung reaksi 

kimia dan difusi gas reduktor sebagai pengontrol kecepatan reaksi reduksi. 

8. Model kinetika yang digunakan adalah Jander dan Ginstling-Brounshtein 

9. Karakterisasi yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan XRD dan 

EDXRF. 
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1.4.   Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh variasi temperatur reduksi dan waktu reduksi terhadap 

perubahan fasa yang terjadi pada bjih mangan dan peningkatan kadar mangan 

dalam proses reduksi. 

2. Mengetahui efisiensi penggunaan arang cangkang sawit sebagai reduktor 

guna meningkatakan kadar mangan yang terkandung dalam bijih mangan. 

3. Mengetahui model kinetika pengendali yang terjadi pada proses reduksi yang 

dilakukan. 

4. Mengetahui laju reaksi yang terjadi pada proses reduksi bijih mangan. 

 

 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Memberikan informasi mengenai pengaruh temperatur dan waktu reduksi 

pada perubahan fasa bjih mangan dan peningkatan persen kadar mangan pada 

reduksi bijih mangan dari Nusa Tenggara Timur menggunakan arang 

cangkang sawit sebagai reduktor. 

2. Memberikan informasi mengenai efesiensi penggunaan arang cangkang sawit 

sebagai reduktor guna meningkatkan persen kadar mangan yang terkandung 

pada bijih mangan dalam proses reduksi. 

3. Dapat menjadi tambahan referensi di Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, terutama di Jurusan Fisika. 

 



 
 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1.   Mangan 

 

 

Mangan ditemukan sebagai unsur bebas dalam sifat dasarnya dan sering dicampur 

dengan besi, seperti mineral-mineral lainnya. Sebagai unsur bebas, mangan adalah 

logam yang penting dalam penggunaan campuran logam-logam di industri baja. 

Dalam baja, mangan bersifat meningkatkan kualitas tempaan baik dari segi 

kekuatan, kekerasan, kemampuan pengerasan dan anti karat. Dalam tabel periodik 

unsur kimia, Mangan memiliki lambang Mn dengan nomor atom 25. Unsur kimia 

adalah zat kimia yang dengan cara biasa tidak dapat dipisah menjadi zat yang 

lebih kecil. Nomor atom adalah angka yang menunjukkan jumlah proton dalam 

inti atom. Hal ini berarti bahwa mangan memiliki 25 jumlah proton dalam inti 

atom. Mangan pertama kali dikenali oleh Scheele, Bergman dan ahli lainnya 

sebagai unsur dan diisolasi oleh Gahn pada tahun 1774, dengan  mereduksi 

mangan dioksida dengan karbon (Bahfie, 2012). 

 

Mangan merupakan logam yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

selain besi, aluminium dan tembaga. Hampir  90%  mangan yang ada di dunia ini 

dipergunakan untuk industri besi dan baja. Mangan digunakan dalam produksi 

Mild steel, High carbon ferromanganese dan silicomanganese (Onuraip, 2001). 

Selain  untuk  kepentingan  metalurgi,  mangan   juga  digunakan  untuk  produksi  
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senyawa kimia seperti KMnO4 (Sumardi dkk, 2007) yang digunakan untuk 

desinfektan, MnSO4  (Herianto, 2011) untuk pakan ternak dan manganese dioxide 

yang digunakan sebagai komponen baterai kering yang berfungsi untuk 

dedifraktogramrisator (Zhang, 2007).  

 

Mineral mangan tersebar secara luas dalam banyak bentuk; oksida, silikat, 

karbonat adalah senyawa yang paling umum. Penemuan sejumlah besar senyawa 

mangan di dasar lautan merupakan sumber mangan dengan kandungan 24%, 

bersamaan dengan unsur lainnya dengan kandungan yang lebih sedikit (Zhang, 

2013; Kumar, 2010). Di alam, mangan ditemukan dalam bentuk mineral, seperti 

alabandit (MnS), pyrolusite (MnO2), hausmannite (Mn3O4), jacobsit (Mn2 FeO4) 

dan lain-lain. Proses pemurnian mangan ada dua macam, yaitu electrowinning dan 

electrothermal. Mangan biasanya diproduksi dalam bentuk ferromangan dan 

silikomangan. Ferromangan (Fe-Mn-C) mengandung lebih dari 76% Mn dan 

7.5% C untuk karbon tinggi, 1-1.5% C untuk karbon menengah, dan kurang dari 

1% untuk karbon rendah. Sedangkan silikomangan (Si-Mn-C) mengandung 65-

85% Mn, 14-16% Si, dan 2% C (Cardarelli, 2008). 

 

Produksi mangan didominasi oleh proses metalurgi, khususnya pada  

produksi ferroalloy dan produksi selanjutnya dalam pembuatan baja. Ada 

beberapa metode secara proses metalurgi mangan yaitu pirometalurgi dan 

hidrometalurgi. Hidrometalurgi dapat diartikan sebagai cara pengolahan logam 

dari batuan atau bijihnya dengan menggunakan pelarut berair (aqueous solution), 

atau secara detailnya hidrometalurgi adalah suatu proses dalam pekerjaan 

metalurgi dimana dilakukan pemakaian suatu zat kimia yang cair untuk dapat 
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melarutkan suatu partikel tertentu. Pirometalurgi adalah suatu proses ekstraksi 

metal dengan energi panas, temperatur umum yang dipakai berkisar 500-1600 ℃. 

Pada temperatur tersebut kebanyakan metal sudah dalam fase cair bahkan kadang-

kadang fase gas. Gambar 1 mengilustrasikan bagaimana produk bijih mangan 

digunakan dalam metalurgi. Gambar 1 menunjukkan bahwa sejumlah kecil bijih 

mangan digunakan secara langsung atau pada contoh lain yang diubah menjadi 

logam mangan, dan sebagian besar bijih mangan yang digunakan dalam 

pembuatan baja diubah menjadi ferromangan (Elvers B et al, 1990; Kumar, 2010). 

 

Intermediate Poducts               End Use 

 

 

 

 

 
 ~84%  

 

 
 ~2%  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Produksi dan penggunaan produk bijih mangan kelas menengah 

(Elvers B et al, 1990). 

 

 

 

2.2. Proses Reduksi Bijih Mangan 

 

Untuk mendapatkan logam mangan, bijih mangan yang masih merupakan 

campuran berbagai mineral oksida, silikat dan karbonat, harus melalui proses 

Direct use Pig Iron 
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tahapan tertentu, yakni reduksi dan smelting. Tahapan yang paling krusial adalah 

tahapan reduksi. Keberhasilan produksi mangan tergantung keberhasilan proses 

reduksi. Reduksi pada dasarnya adalah pengambilan oksigen dari mineral oksida 

tertentu terutama mangan oksida oleh reduktor tertentu, biasanya reduktor yang 

digunakan adalah karbon dalam batubara. Karbon bereaksi dengan oksigen 

membentuk karbon monoksida yang lebih aktif dalam mereduksi bijih mangan 

(Kumar, 2010; Todd, 2010).  

 

Selama proses reduksi dan pembakaran bijih mangan, terjadi perubahan senyawa 

dari bijih mangan tinggi senyawa ke senyawa yang rendah: 

MnO2→Mn2O3→Mn3O4→MnO (Todd, 2010). 

 

Reaksi reduksi mangan adalah:  

 
 

2MnO2+ C → Mn2O3+ CO (2.1) 

 3Mn2O3+ C → 2Mn3O4+ CO (2.2) 

 Mn3O4+ C → 3MnO + CO (2.3) 

 MnO+ C → Mn + CO (2.4) 

 

 

MnO2 dan Mn2O3 tidak dapat stabil pada temperatur 700 ℃ dan 900 ℃, pada 

persamaan 1-4 diatas menunjukkan oksigen diberikan pada reaksi kesetimbangan. 

Tekanan parsial mencapai 1 atm pada reaksi 3-4 dengan temperatur sebesar 800°C 

dan 900 ℃ terurai menjadi oksida yang lebih rendah secara spontan pada 

temperatur tersebut. Mengenai analisis termodinamika, didapat bahwa mangan 

oksida direduksi menjadi logam pada temperatur 900 ℃ sampai 1300 ℃ (Todd, 

2010). 
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2.3. Reduktor  

 

Reduktor adalah bahan yang memiliki kandungan karbon (C). 

 

a. Kokas 

Kokas adalah residu padat yang tertinggal bila batu bara dipanaskan tanpa udara 

sampai sebagian zat yang mudah menguap hilang. Kokas digunakan pada industri 

baja (Supriyatna dkk, 2012). 

 

b. Batu Bara 

Batu bara adalah  batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan 

organik. Unsur-unsur utamanya adalah terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen 

(Supriyatna dkk, 2012). 

 

c. Arang Batok 

Arang batok adalah arang yang berbahan dasar tempurung kelapa. Batok kelapa 

yang akan dijadikan arang harus kelapa yang sudah tua, dikarenakan lebih padat 

dan kandungan sedikit dibandingkan dengan dari kelapa yang masih muda 

(Supriyatna dkk, 2012).  Tabel 1  menunjukkan  analisis  proximat  dari  kokas,  

batu bara,  dan arang batok. 

 

Tabel 1. Analisis proksimat reduktor (Supriyatna dkk, 2012). 

No 

Nama 

Reduktor 

Moisture 

(%) 

Vollatile 

(%) 

Ash 

(%) 

Fix Carbon 

(%) 

1 Kokas 7,22  5,84  6,52   80,43 

2 Batu Bara 8,93  23,35   26,62  49,95 

3 Arang Batok 10,03 8,75   4,37  76,85 
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d. Arang cangkang sawit 

 

Arang cangkang sawit adalah arang yang terbuat dari bahan dasar cangkang 

kelapa sawit. Arang ini dapat digunakan sebagai energi tambahan dengan rasio 25 

kg arang cangkang sawit untuk 1 ton baja pada tungku busur listrik. Hasil analisis 

proksimat untuk arang cangkang sawit (Palm Kernell Shell) dan arang (Charcoal) 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil analisis proksimat PKS dan Charcoal (Supriyatna dkk, 2017). 

Compound Palm Kernell Shell Charcoal 

Fixed Carbon (wt%) 21.11 76.85 

Volatile Matter (wt%) 67.43 8.75 

Ash (wt%) 2.30 4.37 

Moisture (wt%) 9.16 10.03 

 

 

Untuk melihat perbandingan mutu dari arang cangkang sawit dan kokas dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Perbandingan mutu arang cangkang sawit dan kokas 

Karakteristik Arang cangkang sawit Kokas 

Ukuran Partikel 2mm-8mm 1mm-15mm 

Kandungan Air 1%-2% 5%-8% 

Abu 5%-8% 12-14% 

Zat Terbang 7%-16% 2%-6% 

Karbon Tetap 70%-85% 80%-85% 

Nilai Kalori 7200 – 7600 kcal/kg 6500– 6800 kcal/kg 

 

Dari Tabel 3 diketahui bahwa arang cangkang sawit memiliki nilai kalori lebih 

tinggi dari kokas dan batubara. Untuk mengekstraksi logam, diperlukan agen 

pereduksi yang memiliki kandungan karbon cukup tinggi. Karbon akan mereduksi 

oksigen dari bijih logam pada kondisi dan temperatur tertentu (Anonim B, 2016). 
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2.4. Ekstraksi Mangan dengan Jalur Pirometalurgi 

Sejarah pengolahan bijih mangan melalui jalur pirometalurgi diawali pada tahun 

1816. Pada saat itu ferromangan diproduksi secara komersial di Jerman 

menggunakan teknologi blast furnace. Pada tahun 1890, High Carbon 

Ferromanganese diproduksi menggunakan reduksi karbotermik menggunakan 

karbon sebagai agen pereduksinya yang dilakukan di dalam electric furnace. 

Proses reduksi mangan dari bijih yang kemudian berkembang adalah proses 

silikotermik dan aluminotermik untuk menghasilkan paduan mangan dengan 

kemurnian yang tinggi. 

 

Di dalam teknologi blast furnace (BF) bahan pereduksi yang digunakan adalah 

karbon yang bersumber dari arang kayu atau kokas dengan konsumsi sekitar 2000 

kg/t FeMn dan energi ini hampir empat kali lebih tinggi dari electrict furnace 

(EF). Karena biaya yang tinggi dan dampak polusi udara yag dihasilkan dari 

proses ini maka teknologi blast furnace mulai ditinggalkan dan digantikan dengan 

electrict furnace. Pada tahun 2005 tiga perempat dari produksi mangan di dunia 

dihasilkan dengan menggunakan teknologi electrict furnace. Pada Tabel 4 

disajikan perbedaan tingkat Mn recovery dan konsumsi energi pada proses 

produksi ferromangan dan silikomangan melalui beberapa jalur proses (Onuraip 

dan Emin, 2001). 
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Tabel 4. Tingkat recovery Mn dan kebutuhan energi dalam produksi            

ferromangan, silikomangan dan mangan metal melalui berbagai jalur 

proses (Onuraip dan Emin, 2001) 

Products Process 
Mn Recovery 

(%) 

Energi 

Consumption 

(kWh/t) 

Coke, 

(kg/t) 

HC FeMn 
EAF 60-75 2600-2800 350 

BF 80-85 - 2000 

SiMn EAF 70-80 3500-4200 850-1000 

LC FeMn EAF 60-85 1600-1900 - 

Metallic Mn 
Metalothermic 63-85 - - 

Electrometallurgy 70-87 9000 - 

 

 

 

2.5. X-Ray Diffraction (XRD) 

 

XRD adalah metode analisis yang memanfaatkan interaksi antara sinar-X dengan 

atom yang tersusun dalam sebuah sistem kristal untukmengetahui fasa kristal dari 

suatu sampel. Gambar 2 menunjukkan bentuk dan bagian-bagian dari alat XRD. 

 

Gambar 2. Alat difraksi sinar-X (Sumber: http://particle.dk/new-xrd-ready-for-

gmp/) 

http://particle.dk/new-xrd-ready
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Komponen mesin XRD terdiri dari: 

1. Goniometer, merupakan alat untuk mengukur sudut atau membuat suatu objek 

(dalam hal ini adalah detektor) berotasi dalam posisi sudut yang tepat. 

2. Tabung sinar-X (tabung elektron), merupakan tempat pembentukan elektron 

yang digunakan untuk menumbuk plat logam sehingga menghasilkan sinar-X. 

Berkas sinar-X digunakan untuk menumbuk material sampel dan menghasilkan 

spektrum kontinu maupun spektrum garis. 

3. Monokromator, merupakan komponen yang berperan untuk mengubah berkas 

polikromatik menjadi berkas monokromatik. 

4. Sample holder, merupakan tempat sampel diletakkan. Sampel yang akan 

dianalisis dapat diletakkan dalam berbagai orientasi untuk mendapatkan sudut 

difraksi. 

5. Detektor, merupakan bagian dari mesin XRD yang berfungsi untuk mendeteksi 

berkas cahaya yang terdifraksi pada sudut-sudut tertentu dengan intensitasnya 

masing-masing. Berkas cahaya yang mengalami difraksi terekam pada pita. 

6. Perangkat lunak (software). Perangkat lunak yang digunakan untuk 

menganalisis hasil uji XRD dapat dipisahkan menjadi dua jenis, yang pertama 

adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menterjemahkan rekaman pada 

pita menjadi nilai sudut 2θ yang kemudian diubah menjadi difraktogram 

difraktogram sesuai dengan intensitasnya yang terdeteksi oleh detektor. Jenis 

yang kedua adalah peangkat lunak yang digunakan untuk menginterpretasikan 

data sudut 2θ dengan intensitasnya untuk kemudian diketahui Indeks Miller 

dan nilai parameter kisi serta jarak antar kisi (d spacing) sehingga dapat 

diketahui struktur kristal pada material sampel. 
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Kristal merupakan susunan atom-atom yang teratur dan berulang di dalam ruang 

tiga dimensi dimana keteraturan susunan tersebut dikarenakan kondisi geometris 

yang dipengaruhi oleh ikatan atom yang teratur.  

 

Berdasarkan hukum Bragg (𝜆 = 2 𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜃), panjang gelombang (𝜆) dan sudut 

difraksi merupakan dua variabel yang dapat divariasikan untuk menghasilkan 

difraktogram difraksi. Nilai jarak antar bidang (𝑑) tidak dapat divariasikan karena 

merupakan rusuk yang menghubungkan antara bidang kristal dan bernilai tetap 

bagi suatu system kristal tertentu, kecuali jika struktur kristalnya mngalami 

perubahan (misalnya karena proses interstisi atau penyusupan pada aterial 

komposit). Berikut ini penurunan rumus dari hukum Bragg (𝜆 = 2 𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜃) yang 

ditunujukkan pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Skema difraksi sinar X. 

 

 

Berdasarkan Gambar 3 maka dapat kita tuliskan penurunan rumus hukum Bragg 

sebagai berikut: 

𝑛𝜆 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶  

𝐴𝐵 = 𝐵𝐶  

𝑛𝜆 = 2 𝐴𝐵  
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sin 𝜃 =
𝐴𝐵

𝑑
  

𝐴𝐵 = 𝑑 sin 𝜃  

𝑛𝜆 = 2𝑑 sin 𝜃  

 
 

𝜆 = 2𝑑 sin 𝜃 (2.5) 

 

Metode difraksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni berdasarkan perubahan 

panjang gelombang (metode Laue) dan berdasarkan perubahan sudut difraksi 

(Metode Debye-Scherrer). Pada metode Laue, sudut θ dibuat tetap sedangkan 

panjang gelombang sinar-X dibuat berubah. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menetapkan arah sudut datang sinar-X tetapi memvariasikan 𝜆 dengan cara 

mengubah-ubah plat logam yang menjadi sasaran tembak pada tabung sinar-X. 

Meskipun berkas cahaya datang dari sudut yang sama, namun jika panjang 

gelombangnya berbeda maka dapat menghasilkan difraktogram interferensi yang 

berbeda.  

Kelemahan metode ini adalah kurang praktis karena harus mengubah-ubah plat 

logam pada tabung sumber sinar-X. Oleh karena itu, dikembangkan metode yang 

lebih baru oleh Debye-Scherrer, yakni metode serbuk dimana sudut θ yang 

diubah-ubah sedangkan 𝜆 dibuat tetap. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

mengubah-ubah arah datangnya berkas sinar-X tanpa mengganti plat logam 

sumber sinar-X agar dihasilkan 𝜆 yang tetap (Cullity, 1978). 

Metode difraksi umumnya digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang 

belum diketahui kandungan yang terdapat di dalam suatu padatan. Cara 

mengetahuinya adalah dengan membandingkan data difraksi yang didapatkan  
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dengan database yang dikeluarkan oleh International Center of Diffraction Data, 

berupa PDF, Power Diffraction File. Pada hasil XRD dilakukan analisis kehadiran 

fasa dalam sampel uji menggunakan metode pencocokan (search match analysis) 

dengan program PCPDFWIN 1997.  

 

2.6. X-Ray Fluorescence (XRF) 

 

Fluoresensi sinar-X atau x-ray fluorescence (XRF) adalah metode analisis untuk 

menentukan komposisi kimia dari semua jenis bahan. Teknik ini dapat digunakan 

untuk menentukan konsentrasi unsur berdasarkan pada panjang gelombang dan 

jumlah sinar-X yang dipancarkan kembali setelah suatu material diradiasi sinar-X 

berenergi tinggi. Bahan  uji dapat dalam bentuk padat, cair, bubuk, hasil 

penyaringan atau bentuk lainnya. XRF terkadang juga bisa digunakan untuk 

menentukan ketebalan dan komposisi lapisan dan pelapis.  

Aplikasi XRF banyak digunakan dalam industri logam, semen, minyak, polimer, 

plastik dan makanan, begitupun pertambangan, mineralogi dan geologi, serta 

analisis lingkungan terhadap air sebagai bahan limbah. XRF juga merupakan 

teknik analisis yang sangat berguna untuk penelitian dan farmasi. 

Sinar-X dapat dilihat sebagai gelombang elektromagnetik dengan panjang 

gelombang tertentu atau sebagai berkas foton dengan energi tertentu. Gelombang 

elektromagnetik lainnya meliputi cahaya, gelombang radio dan sinar-γ. Pada 

XRF, sinar-X yang dihasilkan oleh sumber menyinari sampel. Sumber electron 

dapat melalui tabung sinar-X, namun dapat pula berupa sinkrotron atau bahan 

radioaktif. Elemen dalam sampel akan memancarkan radiasi sinar-X dengan 
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energi diskrit (setara dengan warna dalam cahaya optik) yang merupakan 

karakteristik untuk tiap elemen.  

Melalui radiasi yang dipancarkan sampel, akan terbentuk warna yang dapat 

diukur. Warna yang berbeda menghasilkan energi yang berbeda pula dan 

digunakan untuk menentukan elemen apa saja yang ada pada sampel. Langkah ini 

disebut analisis kualitatif. Dengan mengukur intensitas energi yang dipancarkan 

(warna), dimungkinkan untuk menentukan berapa banyak setiap elemen hadir 

dalam sampel. Langkah ini disebut analisis kuantitatif  (Brouwer, 2010). 

Menurut Thermofisher (2018), proses yang terjadi pada XRF yaitu: 

a. Sampel diradiasi sinar-X energi tinggi dari tabung sinar-X dan dikontrol. 

b. Ketika sebuah atom dalam sampel diradiasi sinar-X dengan energi yang cukup 

(lebih besar dari energi pengikatan atom K atau L), sebuah elektron dari salah 

satu orbital dalam atom terlepas. 

c. Atom mendapatkan stabilitas, mengisi kekosongan yang tertinggal di kulit 

orbital bagian dalam dengan sebuah elektron dari salah satu atom energi tinggi 

pada kulit orbital. 

d. Elektron turun ke keadaan energi rendah dengan melepaskan sinar-X. Energi 

sinar-X ini sama dengan perbedaan spesifik energi antara dua keadaan kuantum 

elektron. Pengukuran energi ini adalah dasar analisis XRF. 

XRF dapat dibagikan ke dalam dua kelompok, yaitu energi dispersive systems 

(EDXRF) and wavelength dispersive systems (WDXRF). 
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1. EDXRF 

Spektrometri sinar-X dispersi energi (EDXRF) adalah teknik analisis non-

destruktif yang digunakan untuk memperoleh informasi unsur dari berbagai 

jenis bahan. Produk ini digunakan pada banyak industri dan aplikasi termasuk 

produksi semen, produksi kaca, pertambangan, benefisasi mineral, besi, baja 

dan logam non-ferrous, minyak bumi dan petrokimia, polimer dan industri 

terkait, forensik, farmasi, produk kesehatan, lingkungan, makanan dan 

kosmetik.

 

 

Gambar 4. EDXRF (http://www.panalytical.com/Technology-background/ 

Energi-dispersive-Xray-fluorescence.htm). 

Konsep dasar semua spektrometer adalah sumber radiasi, sampel dan sistem 

pendeteksian. Pada spektrometer EDXRF yang ditunjukkan pada Gambar 4, 

tabung sinar-X berfungsi sebagai sumber yang menyinari sampel secara 

langsung, dan fluoresensi yang berasal dari sampel diukur dengan detector 

dispersi energi. Detektor ini mampu mengukur berbagai karakteristik energi 

radiasi yang datang langsung.dari sampel. Detektor dapat memisahkan radiasi 
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dari sampel ke dalam radiasi dari berbagai elemen yang ada dalam sampel. 

Pemisahan ini disebut dispersi. 

 

2. WDXRF 

Metode spektrometri sinar-X untuk mengukur elemen didasarkan pada 

hubungan Moseley, menunjukkan bahwa timbal balik dari panjang gelombang 

radiasi karakteristik untuk garis spektrum tertentu dari rangkaian (yaitu K, L, 

M) berhubungan langsung dengan kuadrat dari nomor atom. Panjang 

gelombang ini terdokumentasi dengan baik. Dengan mengukur karakteristik 

panjang gelombang radiasi sinar-X, dapat disimpulkan asal dari suatu atom. 

Gambar 5 menunjukkan cara kerja WDXRF. 

  

 
 

Gambar 5. WDXRF (Http://www.panalytical.com/Technology-background/ 

Energi-dispersive-Xray-fluorescence.htm). 

 

Pada spektrometri WDXRF, sinar polikromatik yang muncul dari permukaan 

sampel didispersikan ke dalam konstituen monokromatiknya menggunakan 

http://www.panalytical.com/Technology-background/
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kristal analisis sesuai dengan hukum Bragg. Panjang gelombang untuk setiap 

garis diukur dari parameter kristal dan sudut difraksi. Pemilihan kristal 

diperlukan untuk menutupi rentang panjang gelombang yang diinginkan. 

Panjang gelombangnya dapat dihitung menggunakan Hukum Planck  dan 

Hukum Bragg: 

 
 

λ = hc/E (2.6) 

 𝑛𝜆 = 2 𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 (2.7) 

 

Dengan λ merupakan panjang gelombang, h adalah konstanta Planck, c 

adalah  kecepatan cahaya, dan 𝑑 adalah jarak antar bidang. 

 

 

2.7.  Struktur Mineral pada Bijih Mangan 

Karakteristik bahan kristal ditentukan oleh ikatan atomik dalam kristal, orientasi 

bidang kristal, jarak antar bidang kristal, dan sistem kristal (Abdullah, 2008). 

Susunan khas atom-atom dalam kristal disebut sistem kristal atau struktur kristal. 

Difraksi merupakan proses hamburan sinar-X oleh bahan kristal. Metode dari 

sistem kerja XRD ialah dengan menggunakan sebuah sinar-X yang terdifraksi 

seperti sinar yang direfleksikan dari setiap bidang, dibentuk oleh atom-atom 

kristal dari material tersebut. Dengan berbagai sudut timbul, pola difraksi yang 

terbentuk menyatakan karakteristik dari sampel. Susunan ini diidentifikasi dengan 

membandingkannya dengan sebuah data base internasional (Wahyudi, 2008).Di 

dalam bijih mangan terkandung beberapa mineral seperti pyrolusite, byxbite, 

hausmannite, braunite, dan quartz.  
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Pyrolusite berbentuk kristal tetragonal Sifat umum dari pyrolusite yaitu sistem 

kristal tetragonal dengan dimensi sel a = b = 4,39 Å dan c = 2,86 Å. Pyrolusite 

mempunyai kekerasan 2,0-2,5 dan berat jenis ialah 4,7-4,8 g cm-3 serta dengan 

Grup ruang P42//mnm (Hurlbut, 1972). Adapun struktur dari pyrolusite 

ditampilkan pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Struktur kristal tetragonal pyrolusite (Purwaningsih, 2012). 

 

 

Bixbyite mempunyai sistem kristal kubik. dengan dimensi sel a = 9,41 Å, b = 9,41 

Å, c = 9,41 Å serta grup ruang Ia-3. Kekerasan dan berat jenis bixbyite hampir 

sama dengan pyrolusite (Putri, 2015). Adapun struktur dari bixbyite ditampilkan 

pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Struktur kristal kubik bixbyte (Purwaningsih, 2012). 

 

Hausmannite mempunyai sistem kristal berbentuk tetragonal dengan dengan 

dimensi sel nya = 5,76 Å, b = 5,76 Å, c = 9,45Å serta grup ruang 141/amd. Berat 
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jenis 4,7-4,8 g cm-3 berwarna hitam kecoklatan. Hausmanite memiliki kilap 

seperti logam. Hausmannite diaplikasikan sebagai material elektronik magnet 

keramik dan bahan  material semikonduktor. Gambar 8 menampilkan bentuk 

struktur hausmannite. 

 
Gambar 8. Struktur kristal tetragonal hausmannite (Feng, 1999). 

 

 

Braunite berwarna coklat kehitaman sering mengandung silika sebanyak 10%. 

Braunite berserabut umumnya dijumpai dalam cebakan sekunder. Braunite 

mempunyai sistem kristal berbentuk tetragonal dengan dengan dimensi sel nya = 

9,42Å b = 9,42 Å c = 18,67 Å serta grup ruang 14c2. Adapun struktur dari 

braunite ditampilkan pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Struktur kristal  tetragonal braunite (Purwaningsih, 2012). 
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Quartz memiliki sistem kristal heksagonal yang terbuat dari silika trigonal 

terkristalisasi (SiO2). Quartz mempunyai dimensi sel a = b = 4.9210, c = 5.1460 

Å. Adapun struktur dari quartz ditampilkan pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Struktur kristal heksagonal quartz (Dwinanda. 2014) 

 

 

2.8. Faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi  

Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dalam hal ini adalah 

diantaranya adalah temperatur dan waktu reduksi.  

 

2.8.1. Temperatur  

Dalam proses reduksi, temperatur merupakan salah satu faktor utama yang 

berperan penting dalam mempengaruhi laju reaksi. Secara umum proses 

yangdikendalikan melalui reaksi kimia tanpa adanya pengadukan sangat 

dipengaruhi oleh temperatur. Pada kecepatan reaksi secara konstan kenaikan 

temperatur maka akan meningkatkan laju reaksi, hal tersebut dibuktikan 

melalui persamaan Arrhenius yang dinyatakan pada persamaan (2.8). 

 

 
𝑘 = 𝐴 𝑒𝐸𝑎/𝑅𝑇 (2.8) 
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Keterangan :  

K = konstanta laju reaksi  

A  = tetapan arrhenius  

T = temperatur (K)  

R = tetapan gas ideal (8,314 J/K.mol)  

Ea = energi aktivasi (J/mol)  

 

Berdasarkan persamaan Arrhenius tersebut peningkatan laju reaksi 

didasarkan oleh energi aktivasi. Energi aktivasi tersebut menjadi salah satu 

faktor penentu suatu proses dikendalikan secara difusi atau reaksi kimia. Pada 

laju yang dikendalikan secara difusi membutuhkan energi aktivasi 1-3 

kkal/mol dan reaksi kimia membutuhkan lebih dari 10 kkal/mol (Guo, 2011).  

 

2.8.2.  Waktu Reduksi  

Waktu reduksi dinyatakan pada Persamaan (2.9) dan berlaku di bawah 

kondisi lingkungan padat yang direaksikan dengan fase gas, efek perpindahan 

massa fase gas menjadi diabaikan dan laju reaksi dikendalikan oleh reaksi 

kimia dan difusi reaktan.  

 

 

𝑡 =  
𝑟0𝜌0

𝑘(𝐶𝑂 − 𝐶𝑞)
[1−(1 − 𝑎)

1
3] +  

𝑟0
2𝜌0

𝐷𝑒(𝐶𝑂 − 𝐶𝑞)
 [

1

2
−  

𝑎

3
−

(1 − 𝑎)
2
3

2
] 

 

(2.8) 
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Keterangan :  

t = waktu reduksi (menit)  

C0 dan Cq = konsentrasi gas reduksi pada permukaan lump ore sebelum 

dan sesudah reaksi (mol/cm3)  

r0 = diameter awal lump ore (cm)  

De = koefisien efektivitas difusi (cm2/min) 

 𝑎 = persen reduksi  

ρ0 = massa jenis  

k = konstanta laju reduksi 

Bagian pertama dari persamaan (2.9) mewakili bagian proses reduksi yang 

dikendalikan secara kimia, bagian kedua mewakili pengendalian secara difusi 

(Chen, 2015). 

 



 
 

 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018 sampai Maret 2019 di 

Laboratorium Balai Penelitian Teknologi Mineral – Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) yang bertempat di Jl. Ir. Sutami km 15 Tanjung Bintang, 

Lampung Selatan. 

 

 

3.2. Alat dan Bahan 

 

 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bijih mangan 

2. Arang cangkang sawit 

3. Air 

4. Pipet tetes 

5. Ball mill 

6. Mesh ukuran 270 dan 325  

7. Muffle furnace 

8. Mortar 

9. Timbangan digital. 



 

 

 
 

3.3. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu: 

1. Melakukan karakterisasi terhadap bijih mangan dan arang cangkang sawit. 

2. Mempreparasi bahan baku, dimana bijih mangan digerus hingga ukuran lk 10 

mm. 

3. Mengeringkan bijih mangan yang telah digerus pada temperatur 1000C 

selama 30 menit.  

4. Kemudian menggerus kembali bijih mangan sampai diperoleh ukuran lk 

0,053 mm. 

5. Menggerus reduktor arang cangkang sawit dengan ukuran yang sama seperti 

ukuran bijih mangan. 

6. Mencampur bijih mangan dan arang cangkang sawit dengan total berat 

campuran sebesar 10 gram dengan komposisi 15% reduktor dan 85 % bijih 

mangan dan ditambahkan 2 ml air.  

7. Mencetak campuran bijih mangan dan arang cangkang sawit hingga 

berbentuk pelet. 

8. Meneringkan pelet pada temperatur 150 ℃ selama 1 jam menggunakan oven. 

9. Kemudian melakukan proses reduksi di dalam furnace dan crucible dengan 

variasi temperatur reduksi sebesar 900, 1000, dan 1100 ℃, dan variasi waktu 

reduksi selama 15, 30, 45, 60, dan 75 menit. 

10. Menggerus sampel yang telah drireduksi dengan ukuran lk 0,044 mm. 

11. Melakukan pengujian XRD dan XRF. 

12. Melakukan perhitungan model kinetika reduksi bijih mangan dengan 

perumusan sebagai berikut: 

 
 

 

𝜉 =
𝑀𝑛𝑅𝑂 ×  𝑊𝑅𝑂

𝑀𝑛𝑜𝑟𝑒 × 𝑊𝑝
 

 

(3.1) 

Keterangan : 

ξ  = tingkat reduksi pelet 

MnRO  = kadar mangan hasil reduksi 

WRO  = berat pelet setelah reduksi 
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Mnore  = kadar mangan dalam bijih 

Wp  = berat pelet sebelum reduksi 

 

Setelah nilai 𝜉  pada persamaan (3.1) diketahui, maka dihitung model kinetika 

reduksi dengan menggunakan beberapa persamaan model kinetika. Ada dua 

model yang digunakan pada penelitian ini yaitu persamaan Jander yang 

ditunjukkan pada persamaan (3.2) dan persamaan Ginstling-Brounshtein pada 

persamaan (3.3). 

 
 [1 − (1 − ξ)

1
3⁄ ]

2

= 𝑘𝑡 (3.2) 

Keterangan : 

𝜉  = tingkat reduksi pelet 

𝑘  = konstanta laju reduksi 

𝑡  = waktu reduksi 

 
 1 − 3(1 − 𝜉)

2

3 + 2(1 − 𝜉)=kt (3.3) 

 

Kemudian dihitung pula nilai energi aktivasi seperti yang ditunjukkan pada 

persamaan (3.4). 

 
 E =

2R ln [
[1 − (1 − ξ2)

1
3

1 − (1 − ξ1)
1
3

]

3

1
T2

−
1
T1

 
(3.4) 

 

Keterangan : 

E  = energi aktivasi (kJ/mol-1) 

      R  = konstanta gas ideal (8,314 J/mol.K) 

𝑇  = temperatur mutlak (K) 

𝑡 = waktu reduksi (s) 
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ξ1 = tingkat reduksi sebelum reaksi 

ξ2 = tingkat reduksi sesudah reaksi. 

 

3.4 Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Diagram alir penelitian. 

Karakterisasi XRF 

dan XRD 

Penggerusan Bijih Mn 

hingga 10 mm 

Penggerusan Reduktor 

hingga 0,053 mm 

Pemanasan dengan 

temperatur 100 °C selama 

30 menit 

Penggerusan Bijih Mn 

hingga 0,053 mm 

Karakterisasi XRF dan 

XRD 

Peletisasi dengan campuran 

8,5 gram Bijih Mn dan 1,5 gram Reduktor 

Pemanasan dengan Furnace pada T = 900, 

1000, 1100 °C dengan waktu tahan 15 menit 

Pemanasan pada t = 15, 30, 45, 60, dan 75 

menit pada temperatur 1100 ℃. 

Uji Proksimat 

Karakterisasi XRF dan 

XRD 

Analisis data variasi 

temperatur 
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V. KESIMPULAN 

 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah: 

1. Variasi temperatur dan waktu reduksi sangat mempengaruhi peningkatan 

persentase mangan dan transformasi fasa dalam bijih mangan dioksida karena 

memberi kesempatan pada reduktor arang cangkang sawit untuk mengikat 

oksigen yang terkandung dalam mineral mangan. Dari hasil penelitian 

temperatur reduksi terbaik diperoleh pada temperatur 1100 ℃ dengan 

perolehan persentase kadar mangan sebesar 75,47%. Sedangkan untuk waktu 

tahan terbaik diperoleh pada waktu tahan 45 menit dengan perolehan 

persentase kadar  mangan sebesar 78,311%.  

2. Arang cangkang sawit berpotensi digunakan sebagai reduktor karena 

memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi yaitu sebesar 38,423%. 

3. Hasil analisis data kinetika menunjukkan bahwa model kinetika Jander 

merupakan model yang paling merepresentasikan mekanisme proses reduksi. 

4. Dari hubungan antara nilai energi aktivasi dengan mekanisme laju 

pengendali, maka laju reaksi reduksi mangan pada penelitian ini dikendalikan 

oleh reaksi difusi dengan energi aktivasi sebesar 6,2508 kJ/mol = 1,4939 

kcal/mol. 
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5.2. Saran 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat digunakan untuk 

penelitian selanjutnya adalah melakukan variasi terhadap reduktor arang cangkang 

sawit guna mengetahui persen reduktor terbaik sebagai agen pereduksi dalam 

reduksi bijih mangan. 
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