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INTISARI 

 
 

PENGARUH PENGGUNAAN GYPSUM (ALAM, PURIFIED DAN GRANULAR) 
TERHADAP SIFAT KIMIA DAN SIFAT FISIKA  

SEMEN TIPE 1 
 

 
 

Oleh: 
 
 

Ade Friska Diana (BP: 1310412043) 

Yulizar Yusuf, M.S.*, Prof. Dr. Safni, M. Eng.* 

*Pembimbing 

 
 
Dalam rangka meningkatkan kualitas produk semen, telah dilakukan penelitian 
mengenai pengaruh penambahan gypsum yang akan digunakan sebagai bahan 
aditif pada pembuatan semen. Tujuan penambahan gypsum adalah untuk 
memperlambat pengerasan semen. Sifat fisika semen yang paling utama 
adalah setting time (waktu pengikatan) dan kuat tekan (pengerasan) semen. 
Semen dengan kualitas yang bagus adalah yang memiliki kuat tekan dan 
setting time yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (SNI 2049-2015). Ada 
tiga jenis gypsum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gypsum alam, 
gypsum purified dan gypsum granular. Pada penelitian ini dilakukan analisis 
kimia lengkap gypsum dengan metoda sesuai dengan analisis standar ASTM C 
471M-01 (2012), analisis kandungan semen yang telah ditambahkan gypsum 
dengan XRF, pengujian kuat tekan semen dengan alat compressive strength, 
dan pengujian waktu pengikatan dengan alat vicat otomatis. Dari hasil 
penelitian diperoleh komposisi SO3 dan P2O5 dari ketiga jenis gypsum dengan 
nilai tertinggi P2O5 terdapat pada gypsum purified. Data setting time semen 
memperlihatkan bahwa gypsum purified memberikan nilai setting time yang 
lebih panjang yaitu 171 menit untuk waktu pengikatan awal dan 221 untuk 
waktu pengikatan akhir. Akan tetapi dari nilai kuat tekannya, penambahan 
gypsum alam memberikan kuat tekan yang lebih besar dibandingkan dengan 
gypsum purified dan gypsum granular pada waktu 3, 7 dan 28 hari yaitu 218, 
291 dan 383 kg/cm2. 
 
 
 
Kata Kunci: Semen tipe 1, gypsum, kuat tekan, waktu pengikatan 
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THE EFFECT OF GYPSUM USAGE (NATURE, PURIFIED AND GRANULAR) 

TO CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF CEMENT TYPE 1 
 
 
 

Ade Friska Diana (BP: 1310412043) 

Yulizar Yusuf, M.S.*, Prof. Dr. Safni, M. Eng.* 

 *Advisor 

 
 
A research on the effect of adding gypsum to be used as an additive in the 
manufacture of cement has been conducted to improve the cement products quality. 
The purpose of gypsum addition is to retarding the setting time of cement. The most 
important physical properties of cement  are setting time and compressive strength of 
cement. Cement with good quality is one that has great compressive strength and long 
setting time in accordance with prescribed standards (SNI 15-2049-2004). There are 
three types of gypsum used in this study named natural gypsum, purified gypsum and 
granules gypsum. In this research, total chemistry analysis of gypsum compered to 
standard analysis of ASTM C 471M-01 (2012), analysis of compound cemen with 
gypsum used XRF, analysis of compressive strength used compressive strength tool, 
and analysis of setting time with automatic vicat. The result shown compotition of SO3 
and P2O5 from three kind of gypsum with the highest compotition of P2O5 was gypsum 
purified. The setting time of gypsum purified was longer 171 minutes for initial setting 
time and 221 minutes for final setting time. However the compressive strength of 
cement with natural gypsum was higher then gypsum purified and gypsum granular at  
3, 7 and 28 days with 218, 291 and 383 kg/cm2. 
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