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BAB 9 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET  

(MSDS) 

 

 

 

Kompetensi Dasar: 

1. Menjelaskan definisi MSDS 

2. Menjelaskan isi dan cara membuat MSDS 

3. Menjelaskan kegunaan MSDS 

 
 

 

A. DEFINISI MSDS 

Material Safety Data Sheet (MSDS) adalah sebuah data informasi tentang 

bahan-bahan kimia yang memuat  sifat-sifat zat kimia, hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam penggunaan zat kimia, pertolongan apabila terjadi 

kecelakaan, penanganan zat yang berbahaya. MSDS sangat penting dalam 

penyimpanan, pemakaian dan pembuangan zat kimia dan merupakan protokol 

standar keamanan dan keselamatan kerja bahan kimia. MSDS digunakan secara 

luas di dalam laboratorium, industri, serta pihak-pihak yang bekerja dengan 

bahan kimia 

 

B. ISI DAN CARA MEMBUAT MSDS 

MSDS berisi sifat fisik dan kimia dari suatu zat mulai dari peyimpanan, 

penanganan, pemakaian, pembuangan zat kimia, dampak bagi lingkungan, dll. 

Hal penting yang harus ada dalam sebuah MSDS adalah: 

1. Identifikasi 

Nama bahan  : ............... 

Nama dagang  : ............... 

Nama pabrik pembuat : ............... 

Alamat pabrik  : ............... 

Telepon   : ............... 

 

 

 



M S D S  

 

102 

2. Informasi senyawa/zat dan komposisinya 

Nama bahan   : ............... 

Rumus kimia   : ............... 

CAS No.    : ............... 

Resiko bahaya   : ............... 

3. Bahaya 

Deskripsi bahaya, misalnya: 

• Sangat toksik dengan inhalasi, kontak kulit dan mata 

• Kontak dengan asam menghasilkan gas toksik bahaya terhadap kesehatan 

manusia dan lingkungan 

4. Tindakan Pertolongan Pertama 

Informasi umum   : ............... 

Bila terinhalasi   : ............... 

Bila kontak dengan kulit  : ............... 

Bila kontak dengan mata  : ............... 

Instruksi kepada dokter   : ............... 

5. Tindakan Bila Terjadi Kebakaran 

• Bahan pemadam yang bisa dan yang tidak bisa digunakan. 

• Peralatan khusus yang dipakai. 

6. Tindak Penanganan Tumpahan/Bocoran 

• Hal-hal yang harus dilakukan dalam menangani tumpahan/bocoran bahan 

supaya aman. 

• Bahan berhaya yang beresiko terhadap kesehatan dan lingkungan harus 

ditangani secara khusus, terutama penggunaan alat pelindung bagi pekerja 

yang langsung dengan bahan tersebut 

• Bahan yang harus diperlukan secara khusus dalam penyimpanannya 

7. Alat Pelindung Dan Kontrol Paparan  

• NAB di tempat kerja 

• Alat-alat pelindung 

8. Sifat Fisika Kimia 

Uraian, keterangan, informasi atau data mengenai sifat fisika kimia 

9. Stabilitas Dan Reaktivitas 

10. Informasi Toksikologi  

• Toksisitas Akut 

• Toksisitas Terhadap Manusia 
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11. Data Ekologi 

12. Informasi Cara Pembuangan 

13. Informasi Transportasi 

14. Penandaan 

15. Informasi Tentang Antidotum  

Informasi tentang bahan yang digunakan sebagai penawar (antidot) apabila 

terjadi keracunan 

16. Informasi Lain 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat MSDS adalah tanggal 

pembuat, nama pembuat dan sumber pustaka apabila melakukan kutipan. 

 

C. KEGUNAAN MSDS 

• Mengetahui potensi bahan kimia 

• Menerapkan teknologi pengendalian dalam melindungi pekerja 

• Merencanakan pelatihan (ini perlu karena bagaimana pun yg kontak 

dengan B3 adalah pekerja) 

• Mengembangkan rencana pengelolaan bahan kimia di tempat kerja  
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