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Calcium Sulfate adalah salah saW seoyawa kimia yang cukup pentill8 dan 

mempunyai keguOBan antara lain sebagai bahan tambahan pada pembuatan semen. 

pertani8ll dan bmgIlD80 

Selain itu di Eropa Calcium Sulfate> di guoakan sebagai bah8ll baku pembuatan 

sulplu·ic acid dan anunooiwn sulfute. (Faith and Keyes, 1957) 

Bahan baku pembuatao Calcium Sulfate selain dari gypsum rock dapal pula di 

peroleh dari air (aut (Bittern) yang merupakan produk ikutan dari pembuatao garam 

NaCI dari air laut deogao cara pengtl8pan oleh su malahari. Produksi NaCl yang 

terbanyak adaIah di Kali8llget, Madura. 

Permasalahannya senyawa caSo4 2H:!O yang ada di air laut akan ikut mengkristal 

bersama-sama garam NBC) maka akan mempengarubi kemurnian produk garam NaCl 

tersebut. Maka uotuk menirWaAan kemumian )roduk garam NaCl tersebut perlu 

pengurangan senyawa-senyllWa ikutan yaitu antara lain CaS04-2lhO. 

Uoluk itu perlu di Jakukan proses pemisaban caS04- 2H20 tersebut dan 

memanfilatkannya sesuai dengan kogunaannya, yaitu deogan merancang pabrik 

CaS04-2lhO dari air taut stan Bittern. (P.T. Garam, 1998) 

Kebutuhan gips di Indonesia di perOMl dari import atau batuan gips, yang terdapal di 

beberapa. daerah. AdapllU maksud pra rencana pabrik ini adaJah untuk 
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penanggulangan akan kebutuhan gips yang masih import rata-rata sekitar 20.000 

tonlbulan dan perbaikan mutu garam NaCI dari P.T. Garam di Kalianget, Madura. 

1.1. Bahan Baku dan Air Laat (Bittern) 

Bahan baku lUltuk pembuatan Calcium SulfiJte anhydrous ini berasal dati air 

taut yang di olob oleh P.T. Garam deDglUl komposisi sebagsi berikut : 

Dalam 1000 cc air laut 

Fe203 = 0,003 gram 

CaC~ 0,1172 gram 

caSO.\.2lhO = 1,7488 gram 

NaCI = 29,6959 gram 

MgS04 = 2,4787 gram 

MgCh = 3,3172 gram 

NaBr = 0,5524 gram 

KCI 0,5339 gram 

(P.T. Garam, 1998) 

1.3. SllmiJer Gipl 

Gips atau gypsum yang mempunyai rumus kimia CaS04 2lhO merupakan 

suotu bahan mineral yang di sebut j~;a kalsium sulfat dehidrat. Gypsum berasal dari 

bahasa Yunani "Gepsos'"' yang berarti ... ..apur. nalam perdagangan gips yang di kenal 

memiliki nunus CaS04, berupa serouk herwarna putih. Sebagai suatu bahan mineral 

(batuan) maka gips mula-mula di ketahui sebagai deposit terdapat di beberapa daeroh 
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di Indonesia., yaitu daerah Cirebon. Rembang, Cepu, Madura, Bondowoso dan 

Pacibm. Di dalam alam gypsum di temukan dalam 5 jeois beotuk yaitu : 

- Rock gypsum, sEring di jwnpai berbenluk granular yang berwama buram. 

Biasanya.mengandung sedikit dolomit, batu kapur dan CaS04 yang berkadar 85% 

- Selellite gypJrulll, beJbMtuk kristal, tnlllsparan dan tidak berwarna 

-. Alabester gypsum, berwarna ptitib dan agak lruning di pakai untuk 

dekorasi, arsitektur dan sebagainya 

- Gypsite, bentuk kristal gips yang bercllmpur tanah liat 

- Satinspar gypsum, berbentuk fiber seringkali di temukan dalam lapisan tipis 

dengan bentuk kristaJ 

Selain bentuk di atas gypsum juga di temukan dalam air laut manpun air danau. 

(Surrnawi, dkk., 1983) 

1.4. Sifat Gips 

1.4.1. Sifat fisika 

a Merupakao kristal berwama putib &tau tidak berwarna., depositnya kadang

kadang berwama keabu-abuau, kemerah-merahan, kekuning-kuningan atau 

kecoklat-coklatan. 

b. Spesifik gravity: 2,31 - 2,33 

c. Kekerasan pada skala: 1,5-2 

d. Kelarutannya dalam air adaIah : 

- 2,1 gram tiap liter pada 40°C 

- 1,8 gram liap liter air pOOa ooe 

Prarencana Pabrilr: Pembuaton CaS04 dari Bittern 
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-1,9 gram tiap liter pada 70"C -- 90"C 

e. Kelarutannya bertambah c:\engaJ1 penambahan HCI atau HN0:3 

(Swmawi, dkk., 19.83) 

1. .. .1. Sirat kimia 

a Bila di panaskan pada suhu 900~C - 1200"C pecah menjadi CaO dan S0:3 

900°C .- 1200°C 
Realc:si : CaSO.c2lhO ... CaD + S0:3 + 2lhO 

b. Bita di panaskan pada ± 180°C akan menjadi semi hidrat 

± 180"C 
Reaksi ; CaS04 2lhO --.. CaS04 'h FhO + 1 If., FhO 

c. Semi hidrat akan membeotuk dihidrat lagi bila di beri air selama 25 - 30 

men\t 

d. Bila di panaslam lebih dari 163°C abo membentuk anhidrat 

163"C 
Reaksi ; CaS04 2FhO -_., CaS04+ 2lhO 

(Anil, 1983) 

1.3. Pemanfaatan Gipl 

Gips yang di perdagaugkau di kenaI sebagai gips kalsinasi atau plaster of Paris. 

Dalam inchlStri gips di pergunakan oleb beberapa pabrik, yaitu ; 

1. Pabrik cat, sebagai bahan pensisi dan campunw cat putih 

2. Pabrik semen, sebagai bahan yang dapat memperlambat pengerasan terutama 

semen Portland 

PrQrencana Pabrtk PembuoJan CoSO. dart Btttem 
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3. Pabrik kertas, sebagai baban peogisi urduk jeois kertas tertentu 

4. Pabrik b.-.og kerwnik sebIpi babm peogiei 

5. Pabrik fBrmaBi sebagai baIum pit-liter 

(Faith IIOd Keyes, 1961) 
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