
KATA PENGANTAR 
 
 

 Pendidikan Menengah Kejuruan sebagai penyedia tenaga terampil tingkat 

menengah dituntut harus mampu membekali tamatan dengan kualifikasi keahlian 

standar serta memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan dunia 

kerja. Sejalan dengan itu maka dilakukan berbagai perubahan mendasar di 

dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Salah satu perubahan tersebut 

adalah penerapan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi. 

 Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka dirancang 

kurikulum yang didasarkan pada jenis pekerjaan dan uraian pekerjaan yang 

dilakukan oleh analis dan teknisi kimia di dunia kerja. Berdasarkan hal itu disusun 

kompetensi yang harus dikuasai dan selanjutnya dijabarkan ke dalam deskripsi 

program pembelajaran dan materi ajar  yang diperlukan disusun kedalam paket-

paket pembelajaran berupa modul. 

 Modul-modul yang disusun untuk level satu di SMK program keahlian 

Kimia Analisis berjumlah dua belas modul semuanya merupakan paket materi 

ajar yang harus dikuasai peserta didik untuk memperoleh sertifikat sebagai 

Analis Kimia. Judul-judul modul dapat dilihat pada peta bahan ajar yang 

dilampirkan pada setiap modul.  

 Modul ini disusun untuk memenuhi kompetensi K.A. LAB. D. 008.A 

Bekerja berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dengan segala 

kekurangannya kami mohon maaf, semoga modul ini bermanfaat bagi yang  

mempelajari dan menelaahnya. 

 Terima kasih untuk seluruh pihak yang mendukung dalam penyusunan 

modul ini. 

 
Bandung, Januari 2008 
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PETA KEDUDUKAN MODUL BEKERJA BERDASARKAN 
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

 
 
 
 

BIDANG KEAHLIAN KIMIA 
 
 

PROGRAM 
KEAHLIAN KIMIA 

ANALISIS

 
 

MODUL MODUL MODUL 
LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 1 

 
o Komunikasi 

personal 
o Kegiatan lab 
o Pembersihan dan 

penyiapan lab 
o Penyimpanan 

pereaksi dan 
pembuatan pereaksi 
kadaluarsa 

o Membersihkan dan 
merawat peralatan 
gelas, keramik dan 
alat penunjang 
lainnya 

o Pengambilan dan 
penanganan sampel  

o Pembuatan dan 
standarisasi larutan  

o Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 

o Penyimpanan 
bahan kimia  

o Penggunaan 
prosedur analisis 

o Penyiapan alat 
analisis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Analisis fisik dan 
instrumental  

o Analisis jenis klasik 
o Analisis 

organoleptik 
o Analisis gravimetri 
o Analisis volumetri 
o Analisis proksimat 
o Analisis mikrobiologi 
 

o Analisis 
kromatografi kolom 

o Analisis 
kromatografi lapis 
tipis dan kertas 

o Analisisi kolorimetri 
o Analisis kolorimetri 
o Analisis 

spektrofotometri 
UV/Visible 

o Analisisi fotometri 
nyala dan emisi 

 

 
 
 



GLOSARY 
 
 

Pemadam jenis Multipurpose : 
Jenis pemadam ini dipergunakan memadamkan api yang disebabkan oleh 
semua jenis bahan yang terbakar, yaitu jenis A (bahan yang mengandung 
karbon), B (bahan cair yang mudah terbakar ), C (bahan gas), dan D (bahan 
logam yang mudah terbakar) 
 
Pemadam jenis selimut : 
Salah satu jenis pemadam berupa kain basah, karung basah atau pasir yang 
digunakan dengan cara menutupi kobaran api. 
 
Pernapasan buatan metode Holger Nielson : 
Cara memberikan nafas buatan yang dikemukaan oleh Holger Nielson. 
 
Pernapasan buatan metode Silbester : 
Cara memberikan nafas buatan yang dikemukaan oleh Silbester. 
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BAB IV  
PENUTUP 

 
 

 Seteah selesai mengikuti kompetensi  “BEKERJA BERDASARKAN 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA” peserta diklat dapat mengikuti 

kompetensi selanjutya di level 2, apabila semua evaluasi yang diberikan telah 

dilaksanakan dan mencapai kriteria yang telah ditetapkan, untuk peserta yang belum 

memenuhi kriteria maka wajib mengikuti remedial. Dengan penilaian meliputi aspek 

sikap (afektif), pengetahuan (kognitif) dan keterampilan ( skill) yang diperoleh peserta 

diklat selama mengikuti pemelajaran. Nilai ini juga digunakan bukti untuk bisa 

melanjutkan kejenjang berikutnya yaitu tingkat kompetensi dan modul berikutnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB I  
PENDAHULUAN 

 
A. Deskripsi 

 
 Resiko kecelakaan dalam bekerja akan terjadi dalam pekerjaan apa saja. 

Termasuk salah satunya adalah bekerja di laboratorium, khususnya laboratorium 
kimia. Baik itu kecelakaan yang berupa pecahnya alat gelas, tumpahan zat kimia yang 
dapat memungkinkan kecelakaan yang fatal kebakaran atau keracunan bahan kimia. 
Mencegah kecelakaan di laboratorium adalah kewajiban setiap individu yang juga 
harus dibekali pengetahuan yang cukup untuk mencegah dan menanganinya. Oleh 
sebab itu modul ini akan membekali setiap individu yang akan bekerja di labolatorium 
dengan baik dan benar. 
 Dalam modul ini akan dijelaskan tanda bahaya pada bahan kimia yang dapat 
membekali anda untuk mengetahui sifat-sifat bahan kimia dari tanda-tanda yang 
terdapat dalam label bahan kimia tersebut sehingga anda dapat melakukan tindakan-
tindakan preventif sehingga meminimalisir kecelakaan yang dapat terjadi selama anda 
bekerja di laboratorium. Kemudian Anda akan mempelajari perlengkapan laboratorium, 
tata letak labolatorium, kecelakaan yang mungkin terjadi dilaboratorium, penggunaan 
peralatan kerja di laboratorium, dan pembuangan limbah laboratorium. 
 
 

B. Prasyarat 
 

Untuk menguasai modul ini secara optimal kemampuan yang dipersyaratkan dalam 
mempelajari modul Bekerja Berdasarkan Keselamatan Dan Kesehatan ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Melaksanakan komunikasi interpersonal  
2. Melaksanakan kegiatan di laboratorium dengan benar 
3. Membersihkan dan menyiapkan laboratorium untuk analisis rutin. 

 
 

C. Petunjuk Penggunaan Modul 
 
Modul ini disusun untuk proses pemelajaran maupun untuk kerja mandiri. Pada bagian 
ini diberikan panduan belajar bagi siswa dan panduan mengajar bagi guru. 
 
Panduan belajar bagi siswa: 

a. Bacalah dengan cermat seluruh informasi atau materi dalam setiap 
kegiatan pada modul ini. 

b. Persiapkan semua alat dan bahan sesuai dengan lembar kerja. 
c. Lakukan langkah kerja dengan seksama dan hati-hati. Jangan dimulai 

jika anda belum mengerti benar. 
d. Kerjakan latihan soal dan lembar evaluasi untuk mengukur kemampuan 

anda. Periksa hasilnya dengan kunci jawaban yang sudah tersedia. Jika 



hasil yang anda dapatkan kurang dari 80% maka pelajari kembali 
bagian-bagian yang belum anda kuasai. 

e. Apabila ada kesulitan dalam praktek diskusikan dengan teman dan 
konsultasikan dengan guru pembimbing. 

 
Panduan mengajar bagi guru: 

a. Sebelum pemelajaran siapkan media pemelajaran baik itu transparasi 
atau tampilan power point, yang berisi tentang penjelasan materi 
mengenal tanda bahaya, perlengkapan laboratorium, tata letak 
labolatorium, kecelakaan yang mungkin terjadi dilaboratorium, 
penggunaan peralatan kerja di labolatorium, dan pembuangan limbah 
laboratorium. 

b. Tugaskan pada siswa untuk membaca modul, materi yang belum 
dipahami diskusikan dan penjelasannya menggunakan media 
pemelajaran yang telah disediakan. 

c. Untuk mengetahui penguasaan materi, siswa diberi soal-soal latihan 
yang telah ada, bagi siswa yang belum menguasai materi maka 
tugaskan agar mereka mempelajari kembali dengan mandiri. 

d. Siapkan panduan praktikum dan jelaskan sampai siswa dapat 
memahami dan mengikuti apa yang harus mereka kerjakan. 

e. Tugaskan pada setiap kelompok siswa untuk menyaipkan alat dan 
bahan kimia untuk keperluan praktikum. 

f. Pantau siswa selama praktikum sehingga apa yang mereka   kerjakan 
harus sesuai dengan panduan praktikum. 

g. Diskusikan kelemahan atau ketidaksesuaian yang terjadi dan menjadi 
pemelajaran bagaimana untuk menanganinya. 

h. Evaluasi kekampuan siswa sesuai dengan sasaran yang ada dalam 
modul.  

 
 

D. Tujuan Akhir 
 

Tujuan akhir yang harus dicapai setelah meyelesaikan modul ini  adalah: 
 

Mampu memilih dan menggunakan peralatan K3 dan dapat melakukan 
penanganan terhadap kecelakaan kerja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



E. Kompetensi 
 
KOMPETENSI :    Bekerja berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
KODE :    KA.LAB.D.008.A 
DURASI PEMELAJARAN :    80 Jam @ 45 menit 
 

A B C D E F G 
LEVEL 
KOMPETENSI 
KUNCI 

1 1 1 2 1 1 1 

 

KONDISI KINERJA 

1. Unit kompetensi ini menjelaskan cara kerja yang aman sesuai dengan keselamatan 
dan kesehatan kerja yang harus dikuasai oleh kandidat 

2. Setiap personil diwajibkan untuk bertanggungjawab terhadap keselamatan dan 
kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan 

3. Unit kompetensi ini dilaksanakan mengikuti prosedur, yang mencakup : 
 GLP 
 Standard operating procedures 
 Spesifikasi bahan 
 Spesifikasi limbah 
 Prosedur perusahaan 
 Peraturan keselamatan kerja 
 MSDS 

 
MATERI POKOK PEMELAJARAN 

SUB 
KOMPETENSI 

KRITERIA 
KINERJA 

LINGKUP 
BELAJAR SIKAP PENGETAHUA

N KETERAMPILAN 

1. Membersihkan 
area kerja 

 

 Area kerja 
telah 
dibersihkan 
sesuai 
prosedur 

 Tumpahan 
larutan, 
pereaksi atau 
bahan lain 
pada area 
kerja telah 
dibersihkan 
sesuai 
prosedur 

 Situasi yang 
tidak normal 
di-kenali, 
dicatat dan 
dilaporkan 

 Higienis area 
kerja 
dipelihara 

 Kebersihan 
lingkungan 
kerja  

 Higienis 
lingkungan 
kerja 

 
 
 
 
 
 

 Memelihara 
kebersihan 
lingkungan 
denga baik 
dan benar 

 Menangani 
situasi ling-
kungan kerja 
dengan baik 
dan benar 

 Memelihara 
higienis 
lingkungan 
dengan baik 
dan benar 

 Mendeskripsi
kan keber-
sihan 
lingkungan 
kerja  

 Mendeskripsi
kan situasi 
lingkungan 
kerja yang 
baik 

 Mendeskripsi
kan higienis 
lingkungan 

 

 Memelihara 
kebersihan 
lingkungan kerja  

 Menangani 
situasi ling-
kungan kerja  

 Memelihara 
higienis ling-
kungan kerja 

 
 



MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB 

KOMPETENSI 
KRITERIA 
KINERJA 

LINGKUP 
BELAJAR SIKAP PENGETAHUA

N KETERAMPILAN 

2. Mengikuti 
prosedur 
keselamatan 
kerja 

 Tanda 
bahaya 
dikenali 

 Alat-alat 
keselamatan 
kerja tersedia 
dan siap 
digunakan 

 Pereaksi dan 
bahan kimia 
ber-bahaya 
diberi label 
dan di-
tangani 
sesuai 
prosedur 

 Alat 
pelindung diri 
digunakan 
sesuai 
persyaratan 

 Kecelakaan/i
nsiden yang 
ter-jadi 
segera 
ditangani dan 
dilaporkan 
sesuai 
prosedur 

 Tanda 
bahaya 
keselamata
n kerja  

 Alat 
keselamata
n kerja 

 Pelabelan 
zat bahan 
kimia 

 Penangana
n bahaya 
bahan 
kimia 

 Penangana
n 
Kecelakaan 
kerja 

 Menindak 
lanjuti  tanda-
tanda 
bahaya 
dalam ke-
selamatan 
kerja di ling-
kungan kerja 
dengan baik 
dan benar  

 Menggunaka
n  alat ke-
selamatan 
kerja dengan 
benar dan 
tepat 

 Menangani 
bahaya 
bahan kimia 
dalam ling-
kungan kerja 
sesuai SOP 

 Menangani 
kecelakaan 
kerja di 
lingkungan 
kerja sesuai 
SOP 

 Mendeskripsi
kan tanda-
tanda 
bahaya 
dalam ke-
selamatan 
kerja  

 Mendiskripsi
kan alat ke-
selamatan 
kerja 

 Menjelaskan 
teknik pe-
nanganan 
bahaya 
bahan kimia 

 Menjelaskan 
teknik pe-
nanganan 
kecelakaan 
kerja 

 Menindak lanjuti  
tanda-tanda 
bahaya dalam 
keselamatan 
kerja di 
lingkungan kerja  

 Menggunakan  
alat ke-
selamatan kerja 

 Menangani 
bahaya bahan 
kimia dalam ling-
kungan kerja 

 Menangani 
kecelakaan kerja 
di lingkungan 
kerja 

3. Melaksanakan 
penanganan 
limbah sesuai 
prosedur 

 Jenis dan 
bahan 
pencemar 
lingkungan 
dikenali 

 Metode kerja 
yang memini-
malkan 
limbah dipilih 
sesuai 
dengan 
kebutuhanny
a 

 Prosedur 
pembuangan 
limbah diikuti 
ketidak 
sesuaian 
buangan 
limbah 
dilaporkan 

 Jenis  dan 
bahan 
pencemar 
lingkungan 

 Jenis- jenis  
limbah di 
labora-
torium 
kimia 

 Penangana
n limbah di 
labo-
ratorium 
kimia 

 Menentukan  
jenis dan 
bahan 
pencemar 
ling-kungan 
dengan baik 
dan tepat 

 Menentukan 
jenis-jenis 
limbah di 
laboratorium 
kimia dengan 
baik dan 
tepat 

 Menangani 
limbah labo-
ratorium 
kimia sesuai 
dengan SOP 

 Mendeskripsi
kan jenis dan 
bahan 
pencemar 
lingkungan 

 Mendeskripsi
kan jenis-
jenis limbah 
di laborato-
rium kimia 

 Mendeskripsi
kan teknik 
penanganan 
limbah labo-
ratorium 
kimia 

 

 Menentukan  
jenis dan bahan 
pencemar ling-
kungan 

 Menentukan 
jenis-jenis 
limbah di 
laboratorium 
kimia 

 Menangani 
limbah labo-
ratorium kimia 

 

 
 
 
 
 
 
 

F. Cek Kemampuan 

 



Berikut ini merupakan lembar pengecekan kemampuan anda terhadap isi 
materi yang akan dicapai pada modul. Lembar isisan tersebut harus dipandang 
sebagai alat evaluasi diri, oleh karena itu  harus diisi sejujurnya dan apabila 
sebagian pertanyaan sudah anda kuasai maka anda dapat mengerjakan soal atau 
minta pengujian praktek pada guru. 

Berikan tanda cek (√ ) pada tingkat penguasaan  sesuai yang anda kuasai: 
 

Tingkat Penguasaan No. Aspek yang harus dikuasai YA TIDAK 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

Pengetahuan dan pemahaman anda tentang  tanda 
bahaya bahan kimia sesuai dengan MSDS 
Pemahaman anda tentang jenis-jenis kecelakaan yang 
mungkin terjadi serta sumbernya di laboratorium 
Pemahaman tentang penanganan kecelakaan ringan di 
laboratorium 
Pengetahuan tentang falsafah kekelakaan 
Pemahaman tentang undang-undang keselamatan dan 
keamanan kerja 
Keterampilan menggunakan peralatan keselamatan 
kerja  
Keterampilan menggunakan peralatan keselamatan 
kerja 
Keterampilan menggolongkan limbah berdasarkan 
wujud dan sifatnya 

  

 
Catatan: 
Ya  : Jika anda menguasai 80% 
Kurang  : Jika anda menguasai <80 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II  
PEMELAJARAN 

 
 

A. Rencana Belajar Siswa 
 
Format berikut merupakan rencana pembelajaran dengan menggunakan modul ini. 
Format ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi sekolah. 
Kompetensi  : Bekerja berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
Sub Kompetensi :  

1. Membersihkan area kerja 
2. Mengikuti prosedur keselamatan kerja 
3. Melaksanakan penanganan limbah sesuai prosedur 

 
 

Jenis kegiatan Tanggal Waktu Tempat 
belajar 

Alasan 
perubahan 

Paraf 
guru 

Teori: 
Diskusi tentang tanda 
bahaya dan alat-alat. 
Kejadian –kejadian yang 
mungkin terjadi serta 
penanganan secara 
teknis. 
Praktikum: 
Dilakukan sesuai tugas 
yang ada di job sheet 

 30 
Jam 

Kelas dan 
laboratorium

  

Teori: 
Dijelaskan penggunaan 
alat keselamatan kerja 
secara umum. 
Praktikum: 
Dilakukan sesuai tugas 
yang ada di job sheet 

 20 
Jam 

Kelas dan 
laboratorium

  

Teori: 
Diuraikan jenis-jenis 
limbah dan 
penanganannya. 
Dijelaskan prosedur 
penangan limbah yang 
tepat 
Praktikum: 
Dilakukan sesuai tugas 
yang ada di job sheet 

 30 
Jam 

Kelas dan 
laboratorium

  

 
 
 
 
 



 
 
 
B. KEGIATAN BELAJAR 
 
1. Kegiatan Belajar I 
 
MENGENAL TANDA BAHAYA BAHAN KIMIA DAN PERLENGKAPAN 
LABORATORIUM, TATA LETAK, JENIS KECELAKAAN YANG SERING TERJADI 
DI LABORATORIUM SERTA UPAYA PENAGANANNYA 
 
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  

 
Setelah melakukan kegiatan belajar 1 ini diharapkan Anda mampu: 
 Mengenal tanda bahaya bahan kimia dan penanganannya 
 Mendeskripsikan jenis kecelakaan yang mungkin terjadi dan sumbernya  
 Melakukan penanganan kecelakaan ringan di laboratorium 
 Menjelaskan falsafah keselamatan kerja 
 Mempelajari undang-undang tentang keselamatan kerja 

 
b. Uraian Materi  
 
b. 1.  MENGENAL TANDA BAHAYA 

 
Tanda bahaya harus kita ketahui sehingga ketika kita bekerja dengan bahan 

kimia kita dapat dengan mudah mengenali dari tanda bahaya yang terdapat dalam 
label zat atau bahan kimia tersebut dan kita dapat menangani bahan kimia tersbut 
dengan benar. Mari kita lihat tanda bahaya yang dapat kita identifikasi dengan benar. 
 
b.1.1. BAHAN YANG BERSIFAT KOROSIF 

 
Bahan kimia ini bersifat menghancurkan dan dikenal sebagai bahan yang 
tajam (caustic).Secara kimiawi membinasakan bagian (oksidasi), atau 
secara tidak langsung  menyebabkan radang 
 

Penanganan Terhadap Zat Yang Bersifat Korosif: 
Harus dibilas dengan air secepatnya max 15 menit dan jika tidak membaik hubungi 
medis.  

• Jika terhirup atau tertelan harus dibawa ke tim medis profesional 
• JANGAN dimuntahkan karena menambah kerusakan pada kerongkongan, mulut 

dan kerongkongan (sistem pencernaan) 
 
Contoh Bahan Korosif 

• Contoh khas bersifat Asam hidroklorik (muriatic) asam belerang (H2S) dan asam 
cuka (CH3COOH).  

• Contoh khas  bersifat Basa adalah linde (bahan sabun) dan Natrium hidroksida 
(NaOH) 

 
 



 
 
 
b.1.2. BAHAN MUDAH TERBAKAR (FLAMMABLE) 
 

Suatu material mudah terbakar bisa berupa suatu padatan, cairan atau 
gas. 
• Cairan yang mempunyai titik nyala di bawah 100°F( 37.8 °C.)  

 
 

Penanganan Terhadap Zat Yang Bersifat Mudah Terbakar: 
• Cuci tangan setelah bekerja, jaga kebersihan.  
• Simpan bahan atau zat ditempat yang dingin, kering, dan berventilasi serta 

jauhkan dari panas, sumber penyalaan api dan sinar matahari 
• Wadah harus tertutup rapat 
• Selalu siap dengan peralatan keadaan darurat 

 
Contoh Bahan Mudah Terbakar 
• Contoh :Aceton, Acetonitril, Benzol, Methanol, n-Hexane, Petroleum benzene, 

Pyridine dried 
 

 
 
b.1.3. BAHAN OKSIDATOR 
 

• Suatu material yang bersifat oksidator bisa berupa suatu padatan, 
cairan atau gas. 

• Bahan inkompatibel: bahan mudah terbakar, asam kuat, dan logam 
yang bersifat reduktor  

 
Penanganan Terhadap Zat Yang Bersifat Oksidator 

• Cegah terbentuknya uap.  
• Simpan bahan atau zat ditempat yang dingin, kering, dan berventilasi serta 

jauhkan dari panas, sumber penyalaan api dan sinar matahari 
• Wadah harus tertutup rapat dan hindari kebocoran 
• Bahan bangunan gudang atau tempat penyimpanan harus tahan korosi 

 
Penanganan Pertolongan 

• Jika terhirup, pindahkan korban ke tempat udara segar, beri oksigen bila perlu 
• Jika terkena mata, segera cuci mata dengan air bersih (hangat) selama 20 menit 

dan segera bawa ke dokter 
• Jika terkena kulit cuci dengan air 

 
Contoh Bahan Oksidator 



• Ammonium nitrate, Percholic acid, Potassium nitrate, Sodium nitrate, Copper 
nitrate, Potassium bromide, Ammonium Peroxide Sulfide, Potassium 
Permanganat 

 
 

b.1.4. BAHAN BERSIFAT IRRITANT 
 

Suatu material yang bersifat IRRITANT bisa menyebabkan iritasi pada 
tenggorokan, mata, dan kulit. Xi  
 

Penanganan Terhadap Zat Yang Bersifat Irritant: 
• Hindari dari pernafasan karena akan menyebabkan iritasi pada tenggorokan 

pusing, mau muntah, gunakan self contained breathing apparatus (SCBA).  
• Hindari kontak dengan mata karena dapat menimbulkan rasa terbakar gunakan 

kacamata dan perisai muka 
• Hindari kontak dengan kulit karena akan menyebabkan kulit menjadi kering dan 

terluka, gunakan gloves 
 
Penanganan Pertolongan  

• Jika terhirup, pindahkan korban ke tempat udara segar 
• Jika terkena mata, segera cuci mata dengan air bersih (hangat) selama 20 menit 

dan segera bawa ke dokter 
• Jika terkena kulit cuci dengan air bersih 10 menit bila iritasi masih terjadi bawa ke 

penanganan medis 
 
 
 
Contoh Bahan Irritant 
Chlorin tablet, Citric acid, Potassium disulfite,  Silver sulfate, Sodium carbonate 
anhydrous 
 
 
b.1.5. BAHAN BERSIFAT BERACUN 

 
Suatu material yang bersifat BERACUN bisa menyebabkan KEMATIAN 
 
Penanganan terhadap zat yang bersifat BERACUN 
• Hindari dari pernafasan karena akan menyebabkan iritasi yang kuat 

pada saluran pernafasan, batuk dan sukar bernafas,keterpaan kuat 
pada alveoli pada paru-paru menyebabkan kematian, gunakan self contained 
breathing apparatus (SCBA).  

• Hindari kontak dengan mata karena dapat merusak kornea mata secara 
permanen gunakan kacamata dan perisai muka 

• Hindari kontak dengan kulit karena akan menyebabkan luka bakar dan menyerap 
kadalam pori-pori , gunakan gloves 
 
 



 
Penanganan Pertolongan  

• Jika terhirup, pindahkan korban ke tempat udara segar,bila sukar bernafas bawa 
ke dokter 

• Jika terkena mata, segera cuci mata dengan air bersih dan dialirkan selama 60 
menit dan segera bawa ke dokter 

• Jika terkena kulit cuci dengan air bersih 20 menit, bawa ke dokter 
 
 
Contoh Bahan Beracun  
 Anilin, Benzol, Methanol, Aceton nitril, Sodium nitrit, Potassium acetate, 
Potassium bromide, Methyl orange, Potassium dichromide, Lead acetate, Arsen 
 
 
b.1.6. BAHAN BERSIFAT MUDAH MELEDAK 

 
 
Suatu material yang bersifat mudah peledak atau peka terhadap 
panas, goncangan, friksi atau dorongan/gerakan menyebabakan  
suatu reaksi kimia yang cepat 
 
PENANGANAN TERHADAP ZAT YANG BERSIFAT MUDAH 
MELEDAK 

• Cuci tangan setelah bekerja, jaga kebersihan.  
• Simpan bahan atau zat ditempat yang dingin, kering, dan berventilasi serta 

jauhkan  dari panas, sumber penyalaan api dan sinar matahari 
• Jangan terlalu banyak gocangan 
• Selalu siap dengan peralatan keadaan darurat 

 
Contoh Bahan Mudah Meledak: 
Nitrogliserin, Trinitrotoluene. 
 

Setelah kita mengetahui sifat dari bahan kimia yang dapat di identifikasi dari 
tanda bahaya tersebut, sekarang kita akan membahas tentang pengertian 
laboratorium, peralatan  yang ada dilaboratorium dan segala sesuatu sebagai 
pendukungnya. 

 
 
 
 
b.2 Jenis Kecelakaan Yang Mungkin Terjadi Di Laboratorium, Dan     
      Penanganannya 
 
Cobalah Anda pelajari gambar berikut, identifikasi kira-kira jenis kecelakaan apa saja 
yang dapat terjadi di laboratorium? 
 



 
Gambar 1.1 Suasana Kerja Di Laboratorium 

Dan hasil identifikasi dapat diperoleh Jenis-jenis kecelakaan yang mungkin dapat 
terjadi di laboratorium yaitu. 

 Luka 
 Keracunan 
 Percikan zat 
 Tumpahan zat 
 Kebakaran 

Selanjutnya Anda dapat mendiskusikan dan merumuskan mengapa kecelakaan terjadi, 
siapa yang bertanggung jawab terhadap keselamatan, bagaimana cara menghindari 
kecelakaan dan cara menangani atau tindakan yang dapat dilakukan terhadap 
kecelakaan yang terjadi di laboratorium. 
Mengapa kecelakaan dapat terjadi ? Kecelakaan di laboratorium dapat terjadi karena 
hal-hal berikut 

 Kurang pengetahuan dan pemahaman terhadap bahan-bahan, proses,  dan alat 
yang digunakan. 

 Kurang cukup instruksi atau supervisi oleh guru. 
 Tidak menggunakan alat pelindung atau alat yang tepat. 
 Tidak memperhatikan instruksi atau aturan. 
 Tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan saat bekerja di laboratorium. 

 
Siapa yang bertanggung jawab terhadap keselamatan? 

 Sfaf laboratorium, yang menyediakan alat-alat dan memelihara keamanan dan 
keselamatan bekerja di laboratorium. 

 Guru, yang harus memberikan perintah yang penting kepada siswa mengenai 
keamanan dan keselamatan dan memperhatikan cara mereka bekerja. 

 Siswa, yang harus memperhatikan tata tertib, serta menghindari penyebab 
terjadinya kecelakaan 

 
Laboratorium yang dikelola dengan baik merupakaan tempat yang aman. Karena 

itu harus diusahakan agar segala kegiatan dalam laboratorium dapat dilakukan dalam 



suasana yang aman. Disiplin yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam 
memelihara keselamatan di laboratorium.  

 
 
 

b.2.1. Tata Tertib Dan Cara Menghindari Kecelakaan 
 

 Dalam usaha menjaga keselamatan, pencegahan terhadap kecelakaan adalah hal 
yang utama. Salah satu cara mencegah terjadinya kecelakaan adalah dengan 
dibuatnya tata tertib. Tata tertib ini penting untuk menjaga kelancaraan dan 
keselamatan bekerja di dalam laboratorium. Hendaknya setiap pemakai laboratorium 
memenuhi tata tertib yang telah dibuat. Disamping tata tertib, beberapa peringatan 
umum berikut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan di 
laboratorium. 

 
a. Aturlah tempat serapi mungkin dan hindarkan lorong yang sesak, kertas yang 

tersebar dimana-mana. Zat kimia, kotak obat, dan bahan-bahan lain jangan 
disimpan terlalu tinggi sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan. 

b. Setiap orang yang mengadakan kegiatan laboratorium harus tahu tempat dan 
cara penggunaan perlengkapan darurat seperti bahan P3K, pemadam kebakaran, 
dan pencuci mata. 

c. Gunakan alat/keselamatan kerja yang tepat ketika suatu percobaan dilakukan. 
d. Sebelum percobaan dimulai telitilah terlebih dahulu kemungkinan bahaya yang 

dapat terjadi lalu berhati-hatilah bekerja agar kecelakaan tidak terjadi. 
e. Berikan peringatan yang jelas jika suatu kegiatan dapat menimbulkan bahaya. 
f. Sediakan tempat pembuangan khusus untuk cairan, kaca, sobekan kain/kertas, 

dan lain sebagainya. 
g. Tekankan agar siswa tetap tenang meskipun terjadi kecelakaan dan segera 

melaporjika ia terluka. 
h. Buat catatan terperinci mengenai suatu kecelakaan yang terjadi di dalam 

laboratorium. 
 

 
b.2.2. Cara Menangani Kecelakaan   
 
b.2.2.1. LUKA 
 

Di laboratorium, luka dapat disebabkan oleh benda tajam, luka bakar atau luka 
pada mata yang disebabkan oleh percikan zat. 

 
a. Luka Karena Benda Tajam  
 
Benda tajam dapat menimbulkan luka kecil dengan sedikit pendarahan. Luka ini dapat 
diakibatkan oleh potongan kecil atau keratan atau tusukan benda tajam. Tindakan 
yang dapat dilakukan adalah membersihkan luka secara hati-hati, jika pecahan kaca 
terkena kulit gunakan pinset dan kapas steril untuk mengambilnya. Kemudian 
tempelkan plester berobat. Jika luka agak dalam dan dikhawatirkan terjadi tetanus, si 
penderita hendaknya dibawa ke dokter. 
 
 



b. Luka Bakar 
 
Luka bakar dapat disebabkan oleh benda panas atau karena zat kimia 
1) Luka Bakar Karena Benda Panas 
 
Luka bakar karena panas dapat terjadi akibat kontak dengan gelas/Iogam panas. Jika 
kulit hanya memerah, olesi dengan salep minyak ikan atau levertran. Jika luka bakar 
diakibatkan terkena api dan si penderita merasa nyeri, tindakan yang dapat dilakukan 
adalah mencelupkan bagian yang terbakar ke dalam air es secepat mungkin atau 
dikompres agar rasa nyeri berkurang. Kemudian bawa si penderita ke dokter. Jika luka 
terlalu besar, hindarkan kontaminasi terhadap luka dan jangan memberikan obat apa-
apa. Tutup luka dengan kain/steril yang bersih, kemudian bawa si penderita ke dokter. 
 
 
 
2) Luka Bakar Karena Zat Kimia 
 
Jika kulit terkena zat kimia, misalnya oleh asam pekat, basa pekat, dan logam alkali 
dapat timbul luka terasa panas seperti terbakar. Tindakan yang dapat dilakukan adalah 
sebagai berikut. 
 
a) Luka karena asam 
 
Asam yang mengenai kulit hendaknya segera dihapus dengan kapas atau lap halus, 
kemudian dicuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya. Selanjutnya cuci dengan 
larutan Na2CO3 1%, kemudian cuci lagi dengan air. Keringkan dan olesi dengan salep 
levertran. 
 
b) Luka akibat basa 
 
Kulit hendaknya segera dicuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian bilas 
dengan larutan asam asetat 1%, cuci dengan air, kemudian keringkan dan olesi 
dengan salep boor. 
 
c). Luka bakar karena terkena percikan natrium/kalium 
 
Ambi! logam yang menempel dengan pinset seeara hati-hati, kemudian cuci kulit yang 
terkena zat tersebut dengan air mengalir selama kira-kira 15-20 menit. Netralkan 
dengan larutan asam asetat 1%, kemudian keringkan dan olesi dengan salep levertran 
atau luka ditutup dengan kapas steril atau kapas yang telah dibasahi dengan asam 
pikrat 
 
c). Luka bakar karena percikan bromin 
 
Jika kulit terkena percikan atau tumpahan bromin, kulit yang terkena segera olesi 
dengan larulan amoniak encer (1 bagian amoniak dalam 15 bagian air) kemudian luka 
tersebut tutup dengan pasta Na2CO3. 
 
d) Luka bakar karena fosfor 
 



Jika terkena kulit, kulit yang terkena dicuci denag air sebanyak-banyaknya kemudian 
cuci dengan larutan CuS04 3%. 
 
e) Luka pada mata 
 

Luka pada mata akibat kecelakaan di laboratorium dapat terjadi bila terkena 
percikan asam atau basa, percikan zat lainnya, atau terkena pecahan kaca.  
 

1) Luka karena terkena percikan asam 
Jika terkena percikan asam encer, mata dapat dicuci dengan air bersih, baik 

dengan air kran maupun penyemprotan air. Pencuciaan kira-kira 15 menit terus-
menerus. Jika terkena asam pekat tindakan yang dapat dilakukan samajika terkena 
asam pekat pada umumnya. Kemudian mata dicuci dengan iarutan Na2CO31%. Jika si 
penderita masih kesakitan bawa ke dokter. 

2) Luka karena terkena percikan basa 
Cucilah mata yang terkena percikan dengan air banyak-banyak kemudian bilas 

dengan iarutan asam borat I %. Gunakan gelas pencuci mata. 
3) Luka karena benda asing/pecahan kaca 

Jika mata terkenaa kaca, ambil benda yang menempel pada mata dengan ati-
hati tetapi jika menancap kuat, jangan sekali-kali mengambilnya, hanya hdokter yang 
dapat mengambimya. 

 
 
 
 

b.2.2.2. KERACUNAN 
 

Keracunan dapat terjadi di laboratoriun diantaranya disebabkan oleh masuknya 
zat kimiake dalam tubuh lewat saluran penapasan atau kontak dengan kulit, dan 
sangat jarang melalui mulut. 

  
a. Keracunan Zat Melalui Penapasan 
 

Keracunan di laboratorium terutama di laboratorium kimia sangat mungkin 
terjadi. Keracunan akibat zat kimia seperti menghirup gas Cl2, HCI, S02, formaldehid, 
NH3, dan gas lainnya atau debu terjadi melalui saluran pemapasan. Tindakan pertama-
tama yang sebaiknya dilakukan adalah menghindarkan korban dari lingkungan zat 
tersebut kemudian pindahkan korban ke tempat yang berudara segar. Jika korban 
tidak bemapas, segera berikan pemapasan buatan berupa rnenekan bagian dada atau 
pemberian pemapasan dari mulut penolong ke mulut korban. Tindakan selanjutnya 
segera hubungi dokter. Ada dua cara pemapasan buatan, yaitu pemafasan buatan 
Holger Nielson dan Silbester. Bagaimana langkah keria dari masing-masing cara 
tersebut dapat anda baca pada lembar kerja. 

 
b. Keracunan Melalui Mulut (Tertelan) 
 

Jika ada zat tertelan segera panggil dokter dan informasikan zat yang tertelan 
oleh penderita. Jika penderita muntah-muntah, beri minum air hangat agar muntah 
terus dan mengencerkan racun dalam perut. Jika korban tidak berhasil masukkan jari 
ke dalam tenggorokan korban agar muntah. Jika korban pingsan, pemberian sesuatu 



lewat mulut dihindarkan. Segera bawa korban ke dokter/rumah sakit. Jika zat beracun 
masuk ke mulut dan tidak sampai tertelan, beberapa tindakan dapat dilakukan sebagai 
pertolongan pertama. 
1). Jika mulut terkena asam, kumur-kumur dengan air sebanyak-banyaknya kemudian 

si penderita diberi minum air kapur atau susu untuk melindungi saluran penapasan. 
2). Jika mulut terkena basa kuat, kumur-kumur dengan air sebanyak-banyaknya 

kemudian minum sebanyak-banyaknya, selanjutnya beri minum susu atau dua 
sendok teh asam cuka dalam 1/2 liter air. 

3). Jika mulut terkena zat kimia lain yang beracun, si penderita diberi 2-4 gelas air atau 
susu dan diberi antidot yang umum dipakai dalam 1/2 gelas air hangat.  
Beberapa upaya pencegahan terhadap keracunan sebagai akibat dari kegiatan di 
laboratorium kimia.  

a. Pipet digunakan untuk mengambil atau memindahkan bahan dengan jumlah 
tepat. Bahan-bahan yang tidak boleh dipipet dengan mulut ialah zat yang 
bersifat radioaktif, asam kuat dan pekat. Zat-zat tersebut harus dipipet 
dengan cara khusus, yaitu dengan menggunakan karet filler.  

b. Jangan mencoba mencium senyawa-senyawa yang beracun dan harus 
diperhatikan bahwa senyawa-senyawa beracun dapat memasuki tubuh lewat 
pernapasan, mulut, kulit, dan luka,  

c. Jika bekerja dengan senyawa-senyawa beracun hendaknya dilakukan di 
lemari uap dan jika perlu gunakanlah sarung tangan. Apabila lemari uap tidak 
berfungsi atau tidak ada, bekerjalah di tempat terbuka atau di luar.  

d. Pada saat menggunakan asbes harus dijaga agar debu yang keluar jangan 
sampai terisap karena dapat menyebabkan gangguan pemapasan dan paru-
paru 

 
 

 
b.2.2.3. PERCIKAN ZAT 
 

Percikan zat, besar maupun kecil, yang mengenai badan atau pakaian 
hendaknya mendapat perhatian yang khusus karena banyak zat-zat kimia yang dapat 
merusak kulit maupun pakaian. Pakailah selalu jas laboratorium dan kancingkan 
semua kancing ketika bekerja di laboratorium untuk mencegah percikan zat mengenai 
badan. Gunakanlah pelindung mata atau muka, terutama dalam melakukan 
percobaan-percobaan yang memungkinkan timbulnya percikan zat. Upaya 
pencegahan percikan zat adalah sebagai berikut. 

a. Sewaktu kita memasukkan suatu larutan dalam tabung reaksi, arahkan mulut 
tabung reaksi tersebut ke arah yang tidak ada orang, dan jangan sekali-kali 
menengok dari mulut tabung reaksi. 

b. Pada saat mengisi buret, disamping harus menggunakan corong kecil, juga buret 
harus diturunkan sehingga mulut buret berada setinggi mata. 

c. Jika mengencerkan asam pekat, tambahkan sedikit demi sedikit asam pada air, 
jangan sebaliknya dan lakukanlah dengan hali-hati, jika perlu gunakan kacamata 
laboratorium. 

d. Asam-asam pekat dinetralkan dengan natrium bikarbonat padat (serbuk), 
kemudian dengan air yang cukup banyak. Larutan NaOH harus dinetralkan 
dengan NH4CI serbuk, kemudian dengan air yang cukup banyak. Larutan sublimat 
(HgCl2) dinetralkan dengan serbuk belerang. Setelah didiamkan sebentar, supaya 
terjadi penetralan, baru zat-zat tersebut dapat dibuang ke dalam air yang sedang 



mengalir. Selama membersihkan jangan lupa mengenakan pelindung badan dan 
mata. 

 
 
 

b.2.2.4. TUMPAHAN ZAT 
 

Dalam kegiatan percobaan di laboratorium dapat terjadi tumpahan zat kimia 
atau harus membuang zat kimia sisa pakai. Mengingat bahwa pada dasarnya 
kebanyakan zat kimia dapat menimbulkan bahaya, maka perlu dipahami beberapa 
penanganannya agar kecelakaan tidak terjadi. Misalnya Menangani tumpahan raksa 

Raksa adalah zat kimia yang sangat beracun dan dapat terakumulasi dalam 
tubuh, walaupun menghirup uapnya dalam konsentrasi rendah sekalipun. Jika 
menggunakan raksa dalam percobaan, gunakan alas kaki. 

Jika raksa tumpah dari botolnya segera tutup dengan belerang atau larutan 
iodida. Tumpahan yang sudah tertutup dengan belerang, bersihkan dengan lap basah, 
buang dan tempatkan ditempat khusus dengan lapnya. 

 
b.2.2.5. KEBAKARAN 
 

Di laboratorium sangat mungkin terjadi kebakaran. Kebakaran di laboratorium 
dapat disebabkan oleh arus pendek, pemanasan zat yang mudah terbakar atau kertas 
yang berserakan di atas meja pada saat ada api.  

 
Untuk menghindari hal tersebut: 
a. Hindari penggunaan kabel yang bertumpuk pada satu stop kontak  
b. Gunakan penangas bila hendak memanaskan zat kimia yang mudah terbakar 
c. Bila hendak bekerja dengan menggunakan pembakaran (api) jauhkan alat/bahan 

yang mudah terbakar (misal kertas,alkohol) dan bagi siswa perempuan yang 
berambut panjang untuk diikat  

d. Gunakan alat pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran. 
 
Cara menggunakannya dijelaskan pada kegiatan belajar 2. 
Untuk memudahkan melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK) 
maka perlu disediakan kotak PPPK beserta isinya berupa obat-obatan dan 
perlengkapan lamnya. Adapun isi dari kotak PPPK adalah sebagai berikut: 
 
1. Kain kasa steril 
2. Pembalut /plester dari berbagai ukuran 
3. Kapas 
4. Alat pencuci mata 
5. Gunting 
6. Peniti 
7. Betadin 
8. Obatgosok 
9. Natrium Hidrogenkarbonat (NaHCO3 1%) 
10.Asam cuka 1% 
11. Salep livertran 
12. Salep Boor 
13. Asam pikrat 



 
Kecelakaan dapat teriadi dimana saja dan pada jenis pekerjaan apapun, 

tennasuk di laboratorium. Namun dalam melaksanakan suatu pekeriaan diusahakan 
dan diperhatikan semaksimal mungkin faktor-faktor keselamatan kerja. Untuk itu 
diperlukan pemahaman atas keselamatan kerja dan undang-undangnya.  

 
1. Falsafah keselamatan kerja 
 
Falsafah keselamatan kerja dapat diartikan dalam rumusan sebagai berikut: 
 
"Menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempumaan baik jasmaniah maupun rohaniah 
manusia serta hasil karya dan budayanya, tertuju pada kesejahteraan masyarakat 
pada umumnya dan manusia pada khususnya” 
 
Pendek kata perumusan falsafah ini senantiasa harus dipakai sebagai dasar dan titik 
tolak dari tiap usaha keselamatan kerja. Dalam falsafah tercakup pandangan serta 
pemikiran filosofis, sosial-teknis dan sosial ekonomis. 
 
Keselamatan kerja mempunyai sasaran terperinci sebagai berikut: 
a. Mencegah terjadinya kecelakan 
b. Mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan 
c. Mencegah/ mengurangi kematian 
d. Mencegah/ mengurangi cacad tetap 
e. Mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan-bangunan, 

alat-alat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan sebagainya  
f.  Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga keija dan menjamin 

kehidupan produksinya  
g. Mencegah pemborosan temaga kerja, modal, alat-alat dan sumber-sumber produksi 

lainnya sewaktu kerja dan sebagainya  
h. Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga 

menimbulkan kegembiraan semangat kerja  
l.   Memperlancar, meningkatkan dan mengamankan produksi industri serta 

pembangunan. Semua sasaran itu bertujuan meningkatkan taraf hidup (standar of 
living) dan kesejahteraan umat manusia. 

 
Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia 
  
 
Begitu pentingnya masalah keselamatan kerja dalam kehidupan sehingga pada 
tanggal 12 Januari 1970, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan 
tentang keselamatan keija. (Petikan surat keputusan terlampir) 
 
 
c. Rangkuman  
 
c. 1. MENGENAL TANDA BAHAYA 

 
c.1.1. BAHAN YANG BERSIFAT KOROSIF 

 
Contoh Bahan Korosif 



• Contoh khas bersifat Asam hidroklorik (muriatic) asam belerang (H2S) dan asam 
cuka (CH3COOH).  

• Contoh khas  bersifat Basa adalah linde (bahan sabun) dan Natrium hidroksida 
(NaOH) 

 
 
 
c.1.2. BAHAN MUDAH TERBAKAR(FLAMMABLE) 

 
Contoh Bahan Mudah Terbakar 
• Contoh :Aceton, Acetonitril, Benzol, Methanol, n-Hexane, Petroleum 

benzene, Pyridine dried 
 
 
 
c.1.3. BAHAN OKSIDATOR 

Contoh Bahan Oksidator 
• Ammonium nitrate, Percholic acid, Potassium nitrate, Sodium 

nitrate, Copper nitrate, Potassium bromide, Ammonium Peroxide 
Sulfide, Potassium Permanganat 

 
 
 

c.1.4.BAHAN BERSIFAT IRRITANT 
 

Contoh Bahan Irritant 

Xi Chlorin tablet, Citric acid, Potassium disulfite,  Silver sulfate, Sodium 
carbonate anhydrous 
 

 
c.1.5. BAHAN BERSIFAT BERACUN 

 
Contoh Bahan Beracun  
 Anilin, Benzol, Methanol, Aceton nitril, Sodium nitrit, Potassium 
acetate, Potassium bromide, Methyl orange, Potassium dichromide, Lead 
acetate, Arsen 
 

 
 
c.1.6. BAHAN BERSIFAT MUDAH MELEDAK 

 
 
 
Contoh Bahan Mudah Meledak: 
Nitrogliserin, Trinitrotoluene. 
 
 

 
 



c. 2. Jenis, Sumber Kecelakaan Yang Mungkin Terjadi Di Laboratorium, Dan 
Penanganannya 

 
Dari hasil identifikasi dapat diperoleh Jenis-jenis kecelakaan yang mungkin dapat 
terjadi di laboratorium yaitu. 

• Luka 
• Keracunan 
• Percikan zat 
• Tumpahan zat 
• Kebakaran 

 
c.2.1 Tata Tertib Dan Cara Menghindari Kecelakaan 
 

Beberapa peringatan umum berikut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya 
kecelakaan di laboratorium. 

 
• Aturlah tempat serapi mungkin dan hindarkan lorong yang sesak, kertas 

yang tersebar dimana-mana. Zat kimia, kotak obat, dan bahan-bahan 
lain jangan disimpan terlalu tinggi sehingga memungkmkan terjadinya 
kecelakaan. 

• Setiap orang yang mengadakan kegiatan laboratorium harus tahu 
tempat dan cara penggunaan perlengkapan darurat seperti bahan P3K, 
pemadam kebakaran, dan pencuci mata. 

• Gunakan alat/tabir yang tepat ketika suatu percobaan dilakukan. 
• Sebelum perobaan dimulai telitilah terlebih dahulu kemungkinan 

bahaya yang dapat terjadi lalu berhati-hatilah bekerja agar kecelakaan 
tidak terjadi. 

• Berikan peringatan yangjelasjika suatu kegiatan dapat menimbulkan 
bahaya. 

• Sediakan tempat pembuangan khusus untuk cairan, kaca, sobekan 
kain/kertas, dan lain sebagainya. 

• Tekankan agar siswa tetap tenang meskipun terjadi kecelakaan dan 
segera melaporjika ia terluka. 

• Buat catatan terperinci mengenai suatu kecelakaan yang terjadi di 
dalam laboratorium. 

 
c.2.2. Cara Menangani Kecelakaan   
 
c.2.2.1. LUKA 
a. Luka Karena Benda Tajam  
b. Luka Bakar 
Luka bakar dapat disebabkan oleh benda panas atau karena zat kimia 
1) Luka Bakar Karena Benda Panas 
2) Luka Bakar Karena Zat Kimia 

a) Luka karena asam 
b) Luka akibat basa 
c). Luka bakar karena terkena percikan natrium/kalium 
d). Luka bakar karena percikan bromin 
e) Luka bakar karena fosfor 
f) Luka pada mata 



1) Luka karena terkena percikan asam 
2) Luka karena terkena percikan basa 
3) Luka karena benda asing/pecahan kaca 

 
 

c.2.2.2. KERACUNAN 
a. Keracunan Zat Melalui Penapasan 
b. Keracunan Melalui Mulut (Tertelan) 
 
c.2.2.3. PERCIKAN ZAT 
 

Upaya pencegahan percikan zat adalah sebagai berikut. 
a. Sewaktu kita memasukkan suatu larutan dalam tabung reaksi, arahkan mulut 

tabung reaksi tersebut ke arah yang tidak ada orang, dan jangan sekali-kali 
menengok dari mulut tabung reaksi. 

b. Pada saat mengisi buret, disamping harus menggunakan corong kecil, juga buret 
hams diturunkan sehingga mulut buret berada setinggi mata. 

c. Jika mengencerkan asam pekat, tambahkan sedikit demi sedikit asam pada air, 
jangan sebaliknya dan lakukanlah dengan hali-hati, jika perlu gunakan kacamata 
laboratorium. 

d. Asam-asam pekat dinetralkan dengan natrium bikarbonat padat (serbuk), 
kemudian dengan air yang cukup banyak. Larutan NaOH harus dinetralkan 
dengan NH4CI serbuk, kemudian dengan air yang cukup banyak. Larutan 
subHmat (HgCl2) dinetralkan dengan serbuk belerang. Setelah didiamkan 
sebentar, supaya terjadi penetralan, baru zat-zat tersebut dapat dibuang ke dalam 
air yang sedang mengalir. Selama membersihkan jangan lupa mengenakan 
pelindung badan dan mata. 

 
c.2.2.4. TUMPAHAN ZAT 
 

Jika raksa tumpah dari botolnya segera tutup dengan belerang atau larutan 
iodida. Tumpahan yang sudah tertutup dengan belerang, bersihkan dengan lap basah, 
buang dan tempatkan ditempat khusus dengan lapnya. 

 
c.2.2.5. KEBAKARAN 
 

Di laboratorium sangat mungkin terjadi kebakaran. Kebakaran di laboratorium 
dapat disebabkan oleh arus pendek, pemanasan zat yang mudah terbakar atau kertas 
yang berserakan di atas meja pada saat ada api.  

 
c.3. Untuk menghindari hal tersebut: 
a. Hindari penggunaan kabel yang bertumpuk pada satu stop kontak  
b. Gunakan penangas bila hendak memanaskan zat kimia yang mudah terbakar 
c. Bila hendak bekerja dengan menggunakan pembakaran (api) jauhkan alat/bahan 

yang mudah terbakar (misal kertas,alkohol) dan bagi siswa perempuan yang 
berambut panjang untuk diikat  

d. Gunakan alat pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran. 
 

Kecelakaan dapat teriadi dimana saja dan pada jenis pekerjaan apapun, 
tennasuk di laboratorium. Namun dalam melaksanakan suatu pekeriaan diusahakan 



dan diperhatikan semaksimal mungkin faktor-faktor keselamatan kerja. Untuk itu 
diperlukan pemahaman atas keselamatan kerja dan undang-undangnya.  

 
1. Falsafah keselamatan kerja 
 
Falsafah keselamatan kerja dapat diartikan dalam rumusan sebagai berikut: 
 
"Menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempumaan baik jasmaniah maupun rohaniah 
manusia serta hasil karya dan budayanya, tertuju pada kesejahteraan masyarakat 
pada umumnya dan manusia pada khususnya” 
 
 
 
 
 
Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia 
 Begitu pentingnya masalah keselamatan kerja dalam kehidupan sehingga pada 
tanggal 12 Januari 1970, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan 
tentang keselamatan keija. (Petikan surat keputusan terlampir) 
 
 
d. Tugas 
 
Kerjakanlah dengan benar! 

a. Berikan contoh penanganan kecelakaanpada setiap jenis kecelakaan yang 
terjadi di labolatorium! 

b. Berikan contoh yang tidak normal di labolatorium! 
 
 
 
e. Tes Formatif  
 
Pilih jawaban yang menurut kamu benar! 

1. Manakah dari pernyataan berikut ini yang bukan merupakan sumber kecelakaan 
di laboratorium kimia?  
a. Peralatan laboratorium     b. Zat kimia.    c. Listrik     d. Hewan 
 

2. Di bawah ini merupakan jenis kecelakaan urnum yang terjadi di lab kimia kecuali  
a. Teriris pisau. b. Terkena percikan zat. c. Terkena tumpahan zat. d. Tersengat 
listrik. 
 

3. Apabila kulit terkena percikan basa, maka perlu segera ditangani dengan cara ...  
a  dibilas dengan larutan 1% Na2C03.  
b. dibilas dengan air dan diolesi salep levertran.  
c. dicuci dengan air, dibilas dengan larutan asam asetat 1%, kemudian diolesi 

salep boor.  
d. dibilas dengan larutan asam asetat 1% dan diolesi salep levertan. 
 

4. Jika gas CI2 terhirup dalam jumlah yang cukup banyak dan menyebabkan korban 
pingsan, maka tindakan pertama yang harus dilakuklan adalah ...  



a. mencari sumber gas. 
b. memindahkan tempat yang menghasilkan gas.  
c. memberikan pemapasan buatan. 
d. inenghindarkan korban dari zat Cl2 tersebut. 
 

5. Pada saat memanaskan zat terjadi percikan zat dan mengenai mata, maka 
tindakan pertama adalah ... 
a. membilas mata dengan larutan Na2C031%.  
b. membilas dengan air bersih terus menerus.  
c. membilas mata dengan air kemudian dengan larutan asam borat 1%.  
d. membawa penderita ke dokter. 
 

6. Yangbertanggungjawabterhadap keselamatan kerja di iaboratorium sekolah 
adalah...  
a. Staf Iaboratorium     b. Guru       c. Siswa     d. Staf lab, guru dan siswa. 
 

7. Berdasarkan falsafah keselamatan kerja, keselamatan kerja mempunyai sasaran 
di bawah ini, kecuali... 
a. Mencegah atau mengurangi kematian  
b. Mencegah terjadinya kecelakaan  
c. Mencegah /mengurangi cacad tetap  
d. Mencegah timbulnya penyakit menular 
 

8.  Apa yang terjadi bila suatu zat dengan lambang di bawah ini terhirup oleh kita? 

 

a. Dapat menimbulkan iritasi pada tenggorokan, 
pusing, mau muntah 

b. Dapat menyebabkan peradangan saluran 
pernapasan dan paru-paru 

c. Dapat berakibat iritasi terhadap hidung dan 
tenggorokan, batuk, sukar bernafas, mual, dan sakit 
perut  

d. Menimbulkan iritasi kuat pada saluran pernapasan, 
batuk dan suka bernapas 

  

Xi 

9.  Apa yang terjadi bila suatu zat dengan lambang di bawah ini kontak dengan mata? 

 

a. Dapat menyebabkan cedera dan kerusakan kornea 
permanen  

b. Dapat menyebabkan iritasi dan dapat menyebabkan 
rasa seperti terbakar 

c. Berakibat iritasi, dalam beberapa hal dapat 
menyebabkan kebutaan  

d. Menyebabkan irritasi sakit dan bahkan bisa 
berbahaya mengenai kornea 

  
10. Apa yang terjadi bila suatu zat dengan lambang di bawah ini terhirup oleh kita? 

 

a. Dapat menimbulkan iritasi pada tenggorokan, 
pusing, mau muntah 

b. Dapat menyebabkan peradangan saluran 
pernapasan dan paru-paru 

c. Dapat berakibat iritasi terhadap hidung dan 

Xn 



tenggorokan, batuk, sukar bernafas, mual, dan sakit 
perut  

d. Menimbulkan iritasi kuat pada saluran pernapasan, 
batuk dan suka bernapas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Jodohkan dengan pilihan yang ada dalam kotak! (1 point) 
 

PILIHAN 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  . 

 
h)  

Xn

1. Corrosive (……) 
 

2. Flammable (……) 
 

3. Oxidazing (......) 
 

4. Toxic (......) 
 

5. Harmful (……) 
 

6. Explosive (……) 
 

7. Flammable Solid (……) 
 

8. Flammable Gas (……) 
 
 
 
 
f. Kunci Jawaban Formatif 
      A. 

1. D 
2. A 
3. C 
4. D 
5. C 
6. D 
7. D 
8. A 



9. C 
10. C 
 
B. 
1. F 
2. C 
3. E 
4. D 
5. G 
6. B 
7. A 
8. H 

 
 
 
 
 
g. Lembar Kerja  
A.1. Identifikasi tanda bahaya pada label pereaksi berikut ini: 

a. HCl  
b. H2SO4 
c. NaOH 
d. NH4OH 
e. CCl4 

B. Melakukan Pertolongan terhadap orang yang mengalami gangguan 
pemapasan, dilakukan dengan memberi pernapasan buatan. Ada dua cara 
penapasan buatan, yaitu pemafasan buatan dengan metode Holger Nielson 
dan Silbester. 

 
 
1. Alat 

Boneka 
 
2. Kesehatan dan keselamatan 

Perhatikan keadaan penderita pada saat melakukan pemafasan buatan 
 
 
 

Langkah Kerja 
 

Menangani Orang yang Mengalami Gangguan Pemapasan  
 

a. Pernapasan Buatan Metode Holger Nielson 
1) Bebaskan jalan napas korban 
2) Korban ditelungkupkan dengan kedua telapak tangannya. 
3) Penolong berlutut dengan salah satu lutut (±15 cm) sebelah telinga korban. 
4) Kaki yang lain diletakkan 5 cm dari siku korban. 
5) Tekan punggung korban pada tulang belikat dengan kedua tangan sambil 

menghitung, satu, dua, dan tiga. 



6) Pada hitungan keempat tekanan dilepaskan dan lengan penolong digeser ke 
arah lengan korban. 

7) Tarik iengan korban ke arah perut penolong sehingga rongga dada mengembang 
sambil menghitung: lima, enam, dan tujuh. 

8) Hitungan kedelapan, tangan penolong kembali digeser ke arah tulang belikat 
korban dan seterusnya. Dilakukan terus-menerus sampai ada tanda hidup- 
Kecepatan 10-15 kali per menit. 

9) Jika setelah 30 menit belum ada tanda kehidupan, hentikan pernapasan buatan. 
10)Jika tulang lengan patah, cukup dikerjakan dengan menggerakkan bahum 

korban naik turun 12 kali per menit. 
 

b. Pernapasan Buatan Metode Silbester 
1) Bebaskan jalan napas korban. 
2) korban ditelentangkan dan letakan sebuah bantal dipunggungnya. 
3) Penolong berlutut dengan salah satu kaki di sebelah atas korban menghadap 

kaki korban. Kedua siku korban disilangkan di atas dadanya, tekan ke dadanya 
dengan menghitung dua puluh satu, dua puluh dua (mengeluarkan napas). 

4) Kedua siku diturunkan melalui samping kepala dan ditekankan ke dada dengan 
menghitung dua puluh satu, dua puluh dua, dan seterusnya. Hal ini dilakukan 
terus-menerus sampai ada tanda hidup, dengan kecepatan 12 kali per menit. 
Jika belum ada tanda hidup setelah 30 menit, hentikan pernapasan buatan 
Silbester. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kegiatan Belajar II 

 
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, diharapkan Anda dapat menggunakan 
peralatan keselamatan kena di laboratorium 
 
b. Uraian Materi  

Untuk mencegah atau mengatasi terjadinya kecelakaan bila bekerja dengan 
alat atau zat berbahaya, diperlukan alat-alat pelindung baik untuk melindimgi tubuh 
maupun untuk mengatasi bahaya bahaya kebakaran. 
Peralatan untuk keselamatan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok sebagai 
berikut: 
1. Alat yang digunakaan sebagai pelindung bagian tubuh, misalnya: 

a. kacamata pelindung  
b. sarung tangan  
c. jas laboratorium  
d. masker/penutup hidung 

2. Alat yang digunakan untuk keadaan darurat apabila terjadi kecelakaan yang tidak 
biasa, misalnya: 

a. pemadam kebakaran  
b. botol pencuci mata 
 

b.1. Kacamata Pelindung 
 
Kacamata digunakan untuk melindungi mata dari rasa pedih atau iritasi yang 
disebabkan oleh zat yang mengeluarkan asap atau uap, yang bersifat memedihkan 
mata, atau percikan asam pekat sehingga tidak mengenai mata. Misalnya ketika 
membuat larutan asam klorida (HCl) dari asam klorida (HCl) pekat. 

 



 
Kacamata Pelindung 

 
 
 
 
 

b.2. Sarung Tangan 
 
Sebagai alat pelindung tangan pada saat membuat larutan atau menuangkan zat yang 
pekat sehingga tidak mengenai tangan. Sarung tangan digunakan pula pada saat 
memasukkan pipa kaca pada sumbat karet atau gabus.  
 
b.3. Jas Laboratorium 
 
Jas taboratorium digunakan pada saaat bekerja di laboratorium. Untuk menghindari 
percikan zat/asam mengenai pakaian atau bagian tubuh. 
 
b.4. Masker/Penutup Hidung 
 
Masker/penutup hidung dipergunakan pada saat membuat larutan atau gas yang dapat 
meroedihkan hidung.  
 
 
 
 
 
b.5. Pemadam Kebakaran 
 
Bila di laboratorium terjadi kebakaran, harus segera diatasi dengan cara seksama dan 
jangan panik. Gunakan alat pemadam kebakaran yang telah disediakan. Beberapa hal 
yang dapat dikerjakan diantaranya sebagai berikut: 
1. Jika baju/pakaiaan yang terbakar, korban harus merebahkan dirinya sambil 

berguling-guling, Jika ada selimut tutuplah pada apinya agar cepat padam. Jangan 
sekali-kali korban tersebut berlari-lari karena akan memungkinkan teriadinya 
kebakaran yang lebih besar. 

2. Jika terjadi kebakaran kecil misalnya teerbakarnya larutan dalam gelas kimia atau 
dalam penangas, tutuplah bagian yang terkena api dengan karung atau kain basah. 

3. Jika terjadi kebakaran yang besar, gunakanlah alat pemadam kebakaran. Kemudian 
sumber-sumber yang dapat menimbulkan api, misalnya listrik, gas, kompor, agar 
segera dimatikan dan jauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar. 

4. Jika terjadi kebakaran karena zat yang mudah terbakar (pelarut organik) untuk 
mematikan jangan menggunakan air, karena hal tersebut akan menyebabkan 
apinya lebih besar dan menyebar mengikuti air. Untuk mematikannya gunakanlah 
pasir atau tabung pemadam kebakaran. 

 



 
b.5.1. Jenis Alat Pemadam Kebakaran dan Cara Menggunakannya 
 
Api atau kebakaran dapat terjadi jika tiga komponen secara bersamaan pada suatu 
saat, ketiga komponen tersebut dikenal dengan "segitiga api".  
 

Panas 

 
 
Ketiga komponen tersebut adalah: 
1. Bahan bakar, dapat berupa zat padat, zat cair, atau gas. 
2. Oksigen biasanya dari udara 
3. Panas 
 

Jika salah satu dari ketiga komponen itu ditiadakan api/kebakaran tidak dapat 
terjadi. Peniadaan salah satu atau lebih komponen tersebut merupakan prinsip 
pemadaman kebakaran. Jadi dengan cara menghentikan penyediaan oksigen atau 
menurunkan suhu sampai dibawah titik bakar zat, suatu kebakaran dapat dipadamkan. 
Tetapi kenyataannya meniadakan satu atau lebih dari ketiga komponen itu tidak selalu 
mudah dilakukan, karena terdapat perbedaan sifat berbagai bahan bakar, yaitu ada 
yang cair, padat, dan gas. Bahan-bahan yang umum ada di laboratorium dan mudah 
terbakar yaitu sebagai berikut: 
a. Bahan cair   : eter, alkohol, karbon disulfida, spirtus, bensin dan beberapa pelarut 

lainnya.  
b. Bahan padat :  Natrium, Kalium, Magnesium, Naftalen, bahan yang mengandung 

karbon, misalnya kayu, kertas.  
c. Bahan gas    : hidrogen, gas alam, uap cairan yang mudah terbakar. 
 
b.5.2. Jenis Pemadam Kebakaran 
 

Penggunaan jenis pemadam kebakaran bergantung pada bahan yang terbakar. 
Jika bahan yang terbakar berbeda maka akan berbeda pula penggunaan jenis 
pemadam kebakaran. Namun pada saat sekarang tersedia alat pemadam kebakaran 
yang bisa mengatasi kebakaran dari berbagai sifat bahan yang terbakar yang disebut 
dengan alat pemadam "Multipurpose". 

Untuk menambah wawasan siswa atau mungkin masih ada sekolah yang 
memiliki alat pemadam kebakaran dari jenis yang berbeda, karenanya perlu diketahui 
berbagai jenis alat pemadam ini, karena siswa dapat mengetahui jenis pemadam yang 
ada dan cocok untuk digunakan sesuai sifat bahan yang terbakar. 
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1. Pemadam Kebakaran Jenis Air 
 

Pemadam jenis air ini bekerja atas dasar pendinginan. Suhu kebakaran dapat 
dihentikan. Bentuk yang sederhana dari pemadam kebakaran jenis air ini adalah air 
yang disiramkan dengan raenggunakan ember. Akan tetapi ada pula alat pemadam 
kebakaran jenis air yang tersimpan dalam tabung atau silinder. Tabung itu berisi   kira-
kira 10 liter air. Di dalam tabung atau silinder itu terdapat silinder lain yang berisi 
karbondioksida yang bertekanan. Pada waku digunakan silinder yang berisi 
karbondioksida itu dibocorkan dengan jalan ditusuk sehingga karbondioksida akan 
mendesak air dan air akan keluar dengan deras. Sekali dijalankan, semprotan air itu 
tidak dapat dihentikan dan alat ini bersifat sekali pakai. 

Ada pula alat pemadam kebakaran jenis air yang menggunakan larutan natrium 
bikarbonat (NaHCO3) yang disimpan dalam tabung logam. Dalam tabung logam itu 
terdapat pula asam sulfat yang ditempatkan dalam satu wadah. Pada waktu 
digunakan, asam sulfat bereaksi dengan natrium bikarbonat dan menimbulkan 
karbondioksida. Karbondioksida ini yang mendesak dan menyemprotkan air (larutan) 
itu keluar melalui corong (pipa). 

 
2. Pemadam Kebakaran Jenis Karbondioksida 
 

Pemadam kebakaran jenis ini bekerja atas dasar mengurangi persediaan 
oksigen. Karena massa jenis gas karbondioksida lebih besar daripada massa jenis 
udara, maka gas ini dapat rnembentuk suatu selimut yang mencegah bahan bakar 
berhubungan dengan udara (oksigen). 

Tabung ini dilengkapi dengan penyalur gas berbentuk corong yang terbuat dari 
plastik. Melalui corong ini gas diarahkan ke api yang hendak dipadamkan. Semprotan 
gas karbondioksida ini sangat dingin dan dapat membekukan uap air di udara yang 
melewati gas itu, sehingga terbentuk sejenis kabut putih. Kabut putih itu ialah kristal-
kristal es bercampur dengan karbondioksidaa padat, kabut ini berfungsi menghalangi 
oksigen berhubungan dengan bahan bakar. 

 
3. Pemadam Kebakaran Jenis Busa 
 

Alat pemadam kebakaran ini mengandung larutan bahan-bahan yang bila 
tercampur/bereaksi dapat menimbulkan busa yang lengket. Busa ini yang dapat 
menghalangi udara (oksigen) berhubungan dengan bahan bakar. 

Dalam hal ini teriadi sedikit pendinginan agar lebih berhasil memadamkan api, 
dalam pelaksanaannya lapisan busa yang menutupi api tidak terputus-putus. Jadi 
bahan bakar itu betul-betul terselimuti dengan lapisan busa, sehingga bahan bakar 
dapat terisolasi dari oksigen di udara. 



 
4. Pemadam Kebakaran Jenis Serbuk 
 

Serbuk yang digunakan adalah pasir atau bahan kimia kering, yaitu Natrium 
Bikarbonat. Jenis pemadam kebakaran ini merupakan pemadam kebakaran yang 
paling sederhana. Penggunaannya adalah dengan disiramkan pada nyala api yang 
akan dipadamkan. 

Lapisan natrium bikarbonat menyelimuti api saat karbondioksida 
mendorongnya keluar. Karbondioksida keluar karena picu ditarik. Pemanasan terhadap 
natrium bikarbonat oleh api yang ada menyebabkan terjadinya karbondioksida.  

Persamaan reaksi: 
2NaHC03 —> Na2C03 + H20 + CO2 

 
5. Pemadam Kebakaran Jenis Selimut 
 

Selimut yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk memadamkan 
kebakaran ialah karung/kain basah. Selimut ini ditutupkan pada nyala yang hendak 
dipadamkan, Dengan demikian penyediaan oksigen dihentikan. Selain karung dapat 
pula digunakan bahan serat yang tahan api. 

Selimut pemadam kebakaran, kebanyakan terbuat dari bahan kaca serat (fiber 
glass) yang bersifat agak lemas. Selimut yang terbuat dari asbes tidak digunakan lagi 
karena dapat menimbulkan kankerjika terhirup serat-seratnya. 
 
 
 
 
 
 
 
b.5.3. Jenis bahan yang mudah terbakar dan cara mengatasinya: 
 
Berdasarkan jenis bahan yang terbakar, kebakaran dapat digolongkan menjadi empat 
jenis, yaitu: 
1. Jenis A : Bahan yang terbakar meliputi bahan yang mengandung karbon, misalnya 

kayu, kertas, plastik. Untuk mengatasinya gunakan alat pemadam 
kebakaran air, serbuk kering atau selimut api, jangan menggunakan air 
jika  ada resiko bahaya listrik. 

2. Jenis B: Bahan yang mudah terbakar meliputi zat cair, misalnya minyak tanah, 
bensin, alkohol. Untuk mengatasinya gunakan pemadam kebakaran jenis 
busa, karbondioksida, serbuk kering, selimut api atau pasir. Jangan 
menggunakan busa jika ada kemungkinan resiko bahaya listrik dan 
jangan sekali-kali menggunakan air. 

3. Jenis C: Bahan yang terbakar meliputi gas, misalnya Metana, Propana, Asetilen, 
dan Butana.Untuk mengatasinya tutup zat yang dapat menimbulkan gas 
yang mudah terbakar tersebut. 

4. Jenis D: Bahan yang mudah terbakar meliputi logam (metal) misalnya Natrium, 
Kalium, dan Magnesium. Untuk mengatasinya, gunakan pasir atau selimut 
api. 

 
 



c. Rangkuman  
 
Peralatan untuk keselamatan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok sebagai 
berikut: 
1. Alat yang digunakaan sebagai pelindung bagian tubuh, misalnya: 

a. kacamata pelindung  
b. sarung tangan  
c. jas laboratorium  
d. masker/penutup hidung 

2. Alat yang digunakan untuk keadaan darurat apabila terjadi kecelakaan yang tidak 
biasa, misalnya: 

a. pemadam kebakaran  
b. botol pencuci mata 
 

Jenis Pemadam Kebakaran 
 

1. Pemadam Kebakaran Jenis Air 
2. Pemadam Kebakaran Jenis Karbondioksida 
3. Pemadam Kebakaran Jenis Busa 
4. Pemadam Kebakaran Jenis Serbuk 
5. Pemadam Kebakaran Jenis Selimut 
 
 
 
d. Tugas  
 
1. Carilah contoh kasus penanganan kebakaran dengan menggunakan : 

a. Pemadam jenis kebakaran dengan air 
b. Pemadam jenis kebakaran dengan CO2 
c. Pemadam jenis kebakaran dengan busa 
d. Pemadam jenis kebakaran dengan serbuk 
e. Pemadam jenis kebakaran dengan selimut 

 
 
 
 
e. Tes Formatif  

 
1.  Jelaskan pada saat bagaimana kita menggunakan kaca mata pelindung? 
2. Jelaskan mengapa kebakaran yang disebabkan oleh spiritus/alkohol/minyak 

tanah tidak boleh dimatikan dengan air! 
3.  Ada berapa jenis pemadam kebakaran dan Jelaskan masing-masing fungsinya! 
4.  Sebutkan 2 jenis cara penapasan buatan! 

 
f. Kunci Jawaban Formatif 

 
1.  Pada saat membuat larutan, atau menuangkan larutan yang berasap dan 

bersifat iritan. 



2. Massa jenis air lebih besar dan massa jenis zat cair sehingga air akan 
membawa zat cair  yang terbakar tersebut bergerak akibatnya api akan lebih 
besar, 

3. Ada 4 jenis pemadam kebakaran.  
a. Pemadam jenis air  
b. Pemadam jenis karbondioksida  
c. Pemadam jenis busa  
d. Pemadam jenis serbuk 

4. 2 jenis cara pemapasan buatan 
a. Pemapasan Silbester 
b. Pemapasan Holger-NieIson  

 
 
 
g. Lembar Kerja 1 
 
Mengoperasikan alat pemadam kebakaran 
 
Perlu diketahui bahwa alat-alat pemadam kebakaran yang telah dibahas hanya mampu 
memadamkan kebakaran-kebakaran kecil saja. Beberapa yang harus diketahui 
tentang alat pemadam kebakaran jenis tabung yaitu kebakaran besar harus ditangani 
oleh unit-unit pemadam kebakaran. Serta alat pemadam kebakaran jenis tabung ini 
hanya dapat digunakan sekali pakai. 
 
1. Alat 

Perangkat tabung pemadam kebakaran jenis Multy Purpose dengan komponen 
alat 
pemadam kebakaran sebagai berikut. 
a. Tabung, tempat raenyimpan serbuk zat, di dalamnya terdapat pula tabung gas yang 

berisi C02
b. Alat picu  
c. Kunci pengaman  
d. Slang karet 
 
 
 
2. Bahan 
 

Logam yang berisi serbuk Natrium Bikarbonat, gas CO2 
 
3. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 
 

Hati-hati ketika akan menggunakan alat pemadam kebakaran, karena serbuk 
yang dikeluarkan dapat menyebabkan iritasi pada mata maupun hidung. 
 

 
4. Langkah Kerja 
 

a. Lepaskan selang karet dan dinding tabung alat pemadam 
 



Langkah-langkah Pengoperasian 
Alat Pemadam Kebakaran Jenis Tabung 

 
Lepaskan Selang Karet Dari Dinding Tabung Pemadam 

 
b. Cabut kunci pengaman pada tangkai alat pemadam 
 

 
 
c. Genggam erat-erat dan tekan kuat-kuat alat picu 
 

 
 

d. Arahkan ujung selang pada pangkal kobaran api dan perhatikan jarak 
penyemprotan. 
 



 
Hindari bahaya kecelakaan semacam ini, antara lain dengan cara: 
1. Menggunakan alat/jenis pemadam yang tepat dan 
2. Teknik yang baik dan benar 
 

 
 

3. Kegiatan Belajar III 
 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  
 
Setelah Mempelajari Kegiatan belajar III ini diharapkan anda dapat: 

• Menggolongkan limbah berdasarkan wujud dan sifatnya. 
• Membuang limbah berdasarkan wujud dan sifatnya 
• Mengenal jenis dan bahan pencemar lingkungan  
• Mengenal jenis limbah laboratorium kimia 
• Membuang limbah sesuai prosedur  
• Menangani limbah laboratorium kimia 

 
 
 
b. Uraian Materi  
 Bahan-bahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah yang beracun, korosif, 
pelarut atau larutan yang mudah terbakar, zat radio aktif, dan bahan-bahan yang 
menyebabkan infeksi atau kanker, keluhan pemafasan, perusakan pada kulit, dan 
gangguan kesehatan lainnya. Peraturan pembuangan limbah dalam jumlah kecil yang 
umum dilakukan adalah sebagai berikut: 
1) Ditimbun dalam tanah; 
2) Dituang dalam saluran air; 
3) Diuapkan dalam udara terbuka atau dalam lemari asam; 
4) Dicampur dengan suatu pelarut; 
5) Dibakar. 

Berdasarkan cara pembuangan diatas maka perlu digolongkan limbah yang 
akan dibuang, Golongan limbah yang dapat dibuang adaiah bahan-bahan radio aktif, 
dan limbah kimia. 

 
 
 
 
 



PROSEDUR PEMBUANGAN LIMBAH 
 

Pembuangan Limbah Radioaktif 
 
Sumber radio aktif biasanya dikumpulkan dalam suatu tempat tertutup kemudian 
ditimbun atau dikembalikan ke pemasok. 
 
1. Langkah Kerja 
Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Gambar 3.1 Cara Membuang Radioaktif yang akan ditimbun kedalam tanah 

 
Gambar 3.2 Cara Menimbun Lubang yang Telah Berisi Limbah Radioaktif 

 
Pembuangan Limbah Kimia 
 
 Banyak senyawa kimia bersifat mudah menyala (terbakar), karsinogen, korosif, 
dapat meledak, mudah menguap, dan lain-lain. Cara membuangnya harus 
diperhatikan karena dapat menimbulkan bahaya, bila terjadi salah membuang. Semua 
limbah kimia dibagi dalam tiga wujud yaitu padat, cair, dan gas yang cara 
pembuangannya berbeda-beda. 
 
1. Alat 

Lemari asap 
 



 
2. Bahan 

Bahan kimia berwujud gas dan asap 
 

3. Keselamatan dan Kesehatan 
Gunakan masker dan dilakukan pada lemari asap atau udara terbuka pada saat 

membuang zat yang berwujud gas atau asap. 
 

4. Lembar Kerja 
 
a.  Cara Membuang limbah kimia berwujud gas atau asap 
 

Biasanya dibuang ke udara terbuka atau pengerjaannya dilakukan dalam lemari 
asap berkipas, dan kipasnya harus terlindungi secara baik dan dibumikan. 

  
b. Membuang limbah kimia berwujud cair 
 

Biasanya dibuang kesaluran air dan aimya harus mengalir. 

 
Gambar 3.5 Cara Membuang Limbah Cair 

 
Ada dua jenis cairan yang perlu diperhatikan dalam membuangnya karena ada jenis ini 
yang tidak boleh dibuang ke saluran air. Jenis cairan tersebut meliputi sebagai berikut: 
Cairan Asam, Basa dan Senyawa dari Logam Berat  
 
c. Membuang Limbah Asam dan Basa 
 

1) Menetralkan terlebih dahulu limbah asam, basa 
2) Membuang ke salurao air yang air krannya mengalir 
 
Langkah penetralan ini sangat diperlukan karena asam dapat menyebabkan korosi 
dan kebocoran saluran pembuangan yang terbuat dari logam, sedangkan basa 
dapat menyebabkan korosi dan akhirnya saluran tersumbat.  

 
 
d. Membuang Limbah Senyawa Logam Berat 
 

Senyawa logam berat adalah senaywa-senyawa dari unsur-unsur Hg, Ba, Ca, As, 
Pb, Ag, Cu. Untuk senyawa logam berat ini, tidak boleh langsung dibuang ke dalam 



saluran air melainkan ditampung dalam suatu tempat dan ditimbun. Senyawa ini 
termasuk senyawa yang toxic (beracun). 

 
e. Membuang Cairan yang Mudah Menyala 
 

Cairan yang mudah menyala pada umumnya merupakan pelarut organik. Cairan mi 
tidak dapat dibuang kedalam saluran air karena cairan ini mudah menguap dan 
uapnya lebih berat dari udara biasa. Pembuangan cairan ini kedalam saluran air 
mengakibatkan uapnya mengumpul di saluran pembuangan, dan akhimya 
menimbulkan bahaya kebakaran. Dapat juga menghasilkan campuran yang dapat 
meledak bila kontak langsung dengan udara. Cara pembuangan cairan ini yaitu 
cairan ditampung daiam botol yang diberi label dan selanjutnya didestilasi kembali 
untuk digunakan lagi. Jika tetah bercampur dengan pelarut lain, berarti tidak dapat 
digunakan lagi. Sehungga campuran itu dibuang dengan Jalan dibakar diluar 
laboratorium (diudara terbuka). Cara membakamya dapat dilakukan didalam cawan 
logam di lemari asam yang bertudung dengan kipas yang terlindung dan dibumikan. 
Alat-alat yang ada dan dipakai dalam lemari asap harus tidak mudah terbakar, dan 
tidak korosi. 

 
f.  Membuang Zat Bentuk Padat 
 

Bentuk padat biasanya dibuang dalam suatu tempat tertentu yang telah disediakan. 
Jenis-jenis limbah padat dapat dibedakan dalam bentuk padat mudah menyala, 
padat organik, gelas, padat yang larut dalam air, dan padat tak larut dalam air. Cara 
membuang limbah padat antara lain sebagai berikut: 
1) Limbah Gelas 

Biasanya ditampung pada tempat khusus kemudian diberikan ke perusahaan 
yang khusus menangani limbah gelas. 

2) Limbah Padat yang Larut dalam Air 
3) Yang tak aktif 

Biasanya dibuang ke dalam saluran air yang aimya mengalir (padatan harus larut 
benar). 

4) Yang tak aktif 
Biasanya dibuang dengan cara menambahkannya sedikit demi sedikit ke dalam 
air setiap saat, di udara terbuka. Contoh: CaC2 (lihat gambar 3.6) 

 
 

 
Gambar 3.6 Cara Membuang Limbah Padat yang Aktif/yang mudah menyala 



 
 
 
 

g. Limbah yang tak Larut dan tak Aktif 
 

Biasanya dibuang ke dalam kotak khusus jika sudah banyak kemudian di timbun 
atau dibakar. 

 
Gambar 3.7. Cara Membuang Limbah yang tidak Larut 

 

 
Gambar 3.8. Cara Menimbun Lubang yang berisi Limbah yang telah dibuang 

 
h. Limbah Padat Organik 
 

Biasanya di tampung dalam bak/ kotak yang khusus dan kemudian dibakar (lihat 
gambar 3.7). Tetapi ada bahan-bahan yang tersublimasi atau menghasilkan uap 
racun, maka untuk bahan seperti itu harus dilakukan dengan metode lain. Misalnya 
dalam container (wadah) tertutup, atau ditimbun. 
 



 
Gambar 3.9. Cara Membakar Limbah. Jangan biarkan api membesar dan tidak 

terkendali. 
 
 

i. Limbah Padat yang Mudah Menyala 
 
 

Logam-logam alkali, hidridanya, posfor, asam pikrat, dapat dibuang dengan cara 
menambahkannya sedikit demi sedikit ke dalam spirtus anhidrat. Kemudian dibakar 
di udara terbuka (lihat gambar 3.9). 
 

Perhatian: Untuk membuang limbah dengan cara ditimbun atau dibakar harus 
menggunakan penutup muka, masker, sarung tangan. 
 
 
c. Rangkuman  
Peraturan pembuangan limbah dalam jumlah kecil yang umum dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
1) Ditimbun dalam tanah; 
2) Dituang dalam saluran air; 
3) Diuapkan dalam udara terbuka atau dalam lemari asam; 
4) Dicampur dengan suatu pelarut; 
5) Dibakar. 

Berdasarkan cara pembuangan diatas maka perlu digolongkan limbah yang akan 
dibuang, Golongan limbah yang dapat dibuang adaiah bahan-bahan radio aktif, dan 
limbah kimia. 

 
1.Pembuangan Limbah Radioaktif 
2.Pembuangan Limbah Kimia 

a.  Cara Membuang limbah kimia berwujud gas atau asap 
b. Membuang limbah kimia berwujud cair 
c. Membuang Limbah Asam dan Basa 
d. Membuang Limbah Senyawa Logam Berat 
e. Membuang Cairan yang Mudah Menyala 
f.  Membuang Zat Bentuk Padat 
g. Limbah yang tak Larut dan tak Aktif 
h. Limbah Padat Organik 
i. Limbah Padat yang Mudah Menyala 

 



d. Tugas 
Berikan con toh limbah dilingkungan rumahmu dan bagaimana penanganannya 
menurut pendapatmu! 
 
e. Tes Formatif  

a. Tuliskan penggolongan limbah berdasarkan cara pembuangannya! 
b. Bagaimana cara membuang limbah radioaktif? 
c. Mengapa limbah asam harus dinetralkan terlebih dahulu sebelum dibuang ke 

saluran air? 
d. Bagaimana cara membuang limbah gelas? 
e. Tuliskan alat-alat keselamatan kerja yang harus digunakan pada saat 

membuang limbah dengan cara ditimbun atau di bakar! 
 

f. Kunci jawaban formatif 
a. - Limbah radioaktif, 

- Limbah kimia yang meliputi: limbah kimia berwujud gas atau asap, limbah 
kimia berwujud cair, limbah asam atau basa, limbah senyawa logam berat, 
limbah cairan yang mudah menyala, limbah bentuk padat, limbah yang tak 
larut dan tak aktif, limbah padat organik, limbah padat yang mudah menyala 

b. Limbah radioaktif dikumpulkan dalam suatu tempat tertutup kemudian 
ditimbun di dalam tanah atau dikembalikan ke pemasok 

c. Karena asam dapat menyebabkan korosi dan kebocoran saluran pembuangan 
yang terbuat dari logam 

d. Dengan cara ditampung pada tempat khusus kemudian diberikan ke 
perusahaan yang khusus menangani limbah gelas. 

e. Penutup muka, masker, dan sarung tangan 
 
 
g. Lembar Kerja  
 

• Alat 
- Lemari asam 
- Was bak 
- Wadah/penampung limbah  

 
• Bahan 

Bahan kimia (limbah) berwujud padat, cair, gas 
 

• Keselamatan dan kesehatan kerja 
Pada saat membuang limbah, gunakan alat-alat keselamatan dan kesehatan 
kerja sesuai keperluan 
 

• Langkah kerja 
1) Membuang limbah radioaktif 
 Kumpulkan limbah radioaktif dalam suatu tempat tertutup kemudian ditimbun  
2) Membuang limbah kimia berwujud gas atau asap 
 Buang limbah berwujud gas atau asap ke udara terbuka atau lakukan 

pengerjaannya dalam lemari asam  
3) Membuang limbah kimia berwujud cair 

Buang ke saluran air dan airnya harus mengalir 



4) Membuang limbah asam dan basa 
− Netralkan  terlebih dahulu limbah asam atau basa 
− Buang ke saluran air yang air kerannya mengalir 

5) Membuang limbah senyawa logam berat 
Tampung dalam suatu tempat dan ditimbun 

6) Mebuang cairan yang mudah menyala 
− Tampung limbah dalam botol yang diberi label dan selanjutnya didestilasi 

kembali untuk digunakan lagi 
− Jika telah bercampur dengan pelarut lain, buang dengan jalan dibakar di luar 

laboratorium (di udara terbuka).  
− Lakukan cara membakarnya di dalam cawan logam di lemari asam  

7) Membuang zat bentuk padat 
− Limbah gelas 

Tampung pada tempat khusus kemudian diberikan ke perusahaan yang 
khusus menangani limbah gelas 

− Limbah padat yang tak aktif 
Buang ke dalam saluran air yang airnya mengalir (padatan harus larut benar) 

− Limbah padat yang aktif 
Buang dengan cara menambahkannya sedikit demi sedikit ke dalam air setiap 
saat, di udara terbuka 

8) Membuang limbah yang tak larut dan tak aktif 
Buang ke dalam kotak khusus, jika sudah banyak kemudian ditimbun atau 
dibakar 

− Tampung dalam bak/kotak yang khusus dan kemudian bakar 
− Untuk bahan-bahan yang tersublimasi atau menghasilkan uap racun, lakukan 

pembakaran wadah tertutup atau ditimbun.  
9) Membuang limbah padat organik 
10) Membuang limbah padat yang mudah menyala. 
11) Buang dengan cara menambahkannya sedikit demi sedikit ke dalam spirtus 

anhidrat kemudian bakar di udara terbuka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III  
EVALUASI 

 
 

A. Lingkarilah huruf A, B, C, atau D yang anda anggap tepat sebagai jawaban 
pertanyaan berikut! 

 
1. Obat yang dapat digunakan bila mengalami luka bakar?  

A. SaIepBoor              B. Salep livertran              C. Betadin                 D. Obat gosok 
 
2. Obat yang digunakan bila terpercik basa  

A. SaIepBoor              B. Salep livertran              C. Betadin                 D. Obat gosok 
 

3. Tindakan yang dapat dilakukan bila terpercik asam  
A. dilap 
B. di cuci dengan air 
C. dicuci dengan air kemudian dibilas dengan natrium bikarbonat  
D. dicuci dengan air kemudian dibilas dengan asam cuka 
 

4. Bagaimana cara mengatsi agar tidak mengalami keracunan bila bekerja di 
laboratorium?  
A. gunakan alat pelindung yang sesuai  
B. bekerja di luar laboratorium  
C. hindari bekerja dengan zat beracun  
D. harus selalu makan/minum 
 

5. Bagaimana jika di laboratorium mengalami gangguan pemapasan?  
A. langsung dibawa ke dokter  
B. diberi minum  
C. dibiarkan tidur  
D. diberi pertolongan pertama dengan pemapasan buatan 

 
B. Bagaimana cara mengoperasikan alat pemadam kebakaran jenis 
Multipurpose? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LEMBAR KUNCI JAWABAN 

 
 
A.  
l.  B 
2. A 
3. C 
4. A 
5. D  
 
B.  
1) Lepaskan slang karet dari dinding tabung alat pemadam 
2) Cabut kunci pengaman pada tangkai alat pemadam 
3) Genggam erat dan tekan kuat-kuat alat picu 
4) Arahkan ujung selang pada pangkal kobaran api dan perhatikanjarak penyemprotan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BAB IV  
PENUTUP 

 
 

 Sertifikat kompetensi  “BEKERJA BERDASARKAN KESELAMATAN DAN 

KESEHATAN KERJA” akan diberikan kepada peserta diklat apabila semua evaluasi 

yang diberikan telah dilaksanakan dan mencapai kriteria yang telah ditetapkan, untuk 

peserta yang belum memenuhi kriteria maka wajib mengikuti remedial. Di dalam 

sertifikat tersebut meliputi aspek sikap (afektif), pengetahuan (kognitif) dan 

keterampilan ( skill) yang diperoleh peserta diklat selama mengikuti pemelajaran. 

Sertifikat ini juga digunakan bukti untuk bisa melanjutkan kejenjang berikutnya yaitu 

tingkat kompetensi dan modul berikutnya. 
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JOB SHEET 
LEMBAR KERJA KA. LAB. D. 008. A 
KIMIA ANALISIS PRAKTEK 

SMKN 13 BANDUNG 

TOPIK: 
BEKERJA SESUAI DENGAN 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN 
KERJA WAKTU  8 JAM 

 
Tujuan : 
Siswa dapat : Bekerja di laboratorium dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) 
yang tepat 
           Menangani bahan bahan kimia berbahaya sesuai dengan MSDS 
           Mengencerkan larutan dengan benar 
           Melarutkan zat kimia dengan benar 
 
Alat dan Bahan: 
 Gelas kimia 100 ml 
 Gelas kimia 400 ml/ 600 

ml 
 Kaca arloji ∅ 8 cm 
 Kaca arloji ∅ 12 cm 
 Batang pengaduk 
 Gelas ukur 10 ml 
 Gelas ukur 25 ml 
 Gelas ukur 1 L 
 Pipet ukur 10 ml 

 

 Neraca teknis 
 Botol reagent 
 Areometer  
 Sarung tangan karet 
 Masker 
 Aqua DM 
 Larutan H2SO4 pekat 
 Larutan HCl pekat 
 NaOH granul 

 

 
Langkah Kerja: 
 
Membuat larutan NaOH 0,1 M 
 

1. Timbang 4 g NaOH dengan neraca teknis. Siapkan aqua DM 1000 ml. 
2. Masukkan NaOH ke dalam gelas kimia, bilas kaca arloji dengan aqua DM tiga 

kali atau sampai seluruh permukaan kaca arloji terbilasi bersih tambahkan aqua 
DM hingga volume 200 ml dari aqua DM yang sudah diukur. 

3. Aduk dengan batang pengaduk hingga semua NaOH larut.  
4. Masukkan ke dalam botol reagent. 
5. Tambahkan  aqua DM 800 ml ke dalam botol reagent sambil membilas 3x gelas 

kimia bekas melarutkan NaOH.  
6. Tutup botol reagent. Homogenkan dengan cara membolak-balikkan botol 

reagent. 
 
Membuat larutan HCl 0,1 M 
 

1. Ukur Bj HCl dengan areometer. Hitung Bj HCL. 
2. Hitung HCl yang diperlukan untuk mendapatkan HCl 0,1 M. 



3. Ukur HCl dengan gelas ukur (sesuai kebutuhan pakai 10 ml atau 25 ml). 
Siapkan aqua DM 1000 ml. 

4. Siapkan gelas kimia 400 ml isi dengan 200 ml aqua DM dari aqua DM yang 
sudah diukur. 

5. Masukkan HCl yang telah diukur tadi, ke dalam gelas kimia melalui dinding 
sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan batang pengaduk. 

6. Masukkan ke dalam botol reagent. 
7. Tambahkan  aqua DM 800 ml ke dalam botol reagent sambil membilas 3x gelas 

kimia bekas mengencerkan HCl.  
8. Tutup botol reagent. Homogenkan dengan cara membolak-balikkan botol 

reagent. 
 
 
Membuat larutan H2SO4 0,1 M 
 

1. Ukur Bj H2SO4 dengan areometer. Hitung Bj H2SO4. 
2. Hitung H2SO4 yang diperlukan untuk mendapatkan H2SO40,1 M. 
3. Ukur H2SO4 dengan pipet ukur 10 ml. Siapkan aqua DM 1000 ml. 
4. Siapkan gelas kimia 400 ml isi dengan 200 ml aqua DM dari aqua DM yang 

sudah diukur. Rendam gelas kimia tersebut dalam baskom yang berisi air. 
5. Masukkan H2SO4 yang telah diukur tadi, ke dalam gelas kimia melalui dinding 

sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan batang pengaduk. Tambahkan 100 ml 
aqua DM aduk, tunggu sampai larutan sedikit dingin. 

6. Masukkan ke dalam botol reagent. 
7. Tambahkan  aqua DM 700 ml ke dalam botol reagent sambil membilas 3x gelas 

kimia bekas mengencerkan H2SO4.  
8. Tutup botol reagent. Homogenkan dengan cara membolak-balikkan botol 

reagent. 
 
Evaluasi 

1. Apakah pengerjaan membuat larutan HCl dan H2SO4  dilakukan di ruang asam? 
2. Apakah pengerjaan membuat larutan NaOH, HCl dan H2SO4  menggunakan 

APD? 
 



Gambar kerja: 

Sumber: 
........ 
Hari, Tanggal : 
Praktikan : Pembimbing :  Nilai 
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LEMBAR INFORMASI KA. LAB. D. 008. A 
KIMIA ANALISIS TEORI 

SMKN 13 BANDUNG 

TOPIK: 
BEKERJA SESUAI DENGAN 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN 
KERJA WAKTU  2 x 45 menit 

 
SIMBOL BAHAYA 

PENGANTAR 

Dalam penanganan alat dan bahan atau zat di laboratorium  kita harus hati-hati 

dan teliti karena akan menyebabkan akibat yang fatal terutama pada keselamatan jiwa 



baik itu yang menanganinya atau masyarakat sekitarnya. Sehingga sebagai analis kimia 

yang akan bekerja dengan bahan-bahan kimia menjadi sebuah keharusan untuk 

mengenal bahan-bahan yang akan digunakan. Dari bahan-bahan kimia yang 

diperdagangkan diberi tanda bahaya sehingga siapapun yang akan bekerja dengan bahan 

tersebut akan mengetahui sifat dari bahan tersebut. Tanda bahaya tersebut akan dibahas 

pada lembar informasi ini. 

 

URAIAN 

1. CORROSIVE (C) 

 

1.1. Sifat Bahaya 

 Kontak dengan mata berakibat iritasi. Dalam beberapa hal dapat 

menyebabkan kebutaan. Kontak kulit menyebabkan luka bakar atau borok 

yang dalam. Penghirupan gas dapat menyebabkan peradangan saluran 

pernapasan dan paru-paru. 

 

1.2. Alat Pelindung Diri 

Pernapasan : respirator penyerap gas atau self contained breathing apparatus (SCBA) 

Mata/Muka : kacamata (goggles) dan perisai muka. 

Kulit  : gloves (karet, neoprene, PVC, PE) 

 

1.3. Pertolongan Pertama 

Penghirupan : bawa ke tempat udara segar. 

Mata  : segera cuci dengan air bersih 30 menit, segera bawa ke dokter. 

Kulit  : cuci dengan air bersih 30 menit, lepaskan pakaian yang terkontaminasi. 

 

1.4.  Bahan Kimia Corrosive 

- Acetic Acid Anhydride   - Nitric Acid 

- Acetic Acid Glacial    - Silver Nitrate 

- Ammonia 25%    - Phenol 

- Calcium Hydroxide    - Sodium Sulfide 

- Formic Acid     - Sulfuric Acid 

- Glycolic Acid                   - Potassium Hydroxide 



- Hydrochloric Acid    - dll 

- Sodium Hydroxide 

 

 

2. HARMFUL (Xn) 

 

2.1. Sifat Bahaya 

Xn 
 Penghirupan bahan dapat berakibat iritasi terhadap hidung 

dan tenggorokan, batuk, sukar bernafas, mual, dan sakit perut. 

Bila terkena mata menyebabkan iritasim sakit dan bahkan bisa 

mengenai kornea. Berbahaya jika tertelan karena beberapa bahan 

memiliki sifat karsiogenik, mutagen, dan teratogenik. 

 

2.2. Alat Pelindung Diri 

Pernapasan : respirator penyerap gas (SCBA). 

Mata/Muka : kacamata (goggles) dan perisai muka. 

Kulit  : gloves. 

 

2.3. Pertolongan Pertama 

Pernapasan : berikan pernapasan buatan bila berhenti bernapas. 

Mata  : cuci bersih dan alirkan terus sampai 20 menit. 

Kulit  : cuci dengan air bersih 15 menit. 

 

2.4. Bahan Kimia 

- Ammonium chloride    - n-Butanol 

- Chloroform     - Petroleum benzene 

- Cobalt nitrate     - Potassium carbonate 

- Copper nitrate     - Barium chloride 

- Crystal violet     - Iron (II) chloride 

- Isobutanol     - EDTA 

- Oxalic acid     - dll 

- Mangan (II) sulfate 

 

 



3. FLAMABLE (F) 

 

3.1. Sifat Bahaya 

 Yang termasuk dalam golongan ini adalah cairan dengan titik 

nyala di bawah 21’C dan bahan kimia dalam bentuk padat yang 

mudah terbakar dan kemudian menyala atau mengeluarkan asap tanpa 

nyala. 

 

 

3.2. Penanganan Bahan 

Jauhkan dari api dan loncatan api. Hindari terbentuknya uap di tempat kerja. Simpan 

dalam gudang yang dingin, berventilasi, jauh dari panas, sumber penyalaan dan sinar matahari. 

 

3.3. Bahan Kimia 

- Aceton     - Isopropanol 

- Benzol     - Cyclohexane 

- Dioxan     - Isobutanol 

- Methanol     - dll 

 

 

4. IRRITANT (Xi) 

Xi 
 

4.1. Sifat Bahaya 

 Bila dihirup dapat menimbulkan iritasi pada tenggorokan, 

pusing, mau muntah. Bila terkena mata dapat menyebabkan iritasi 

dan dapat menyebabkan rasa seperti terbakan. Demikian pula jika 

terkena kulit dapat menyebabkan kulit kering dan bahkan 

mengakibatkan luka. 

 

4.2. Alat Pelindung Diri 

Pernapasan : respirator (SCBA) 

Mata/Muka : goggles dan perisai muka 

Kulit  : gloves 

 



4.3. Pertolongan Pertama 

Penghirupan : pindahkan korban ke tempat yang berudara segar. 

Mata  : segera cuci dengan air bersih selama 20 menit dan bawa ke dokter. 

Kulit  : cuci dengan air bersih selama 10 menit. 

 

 

4.4. Bahan Kimia 

- Amino benzoic acid     - Chlorine tablet 

- Citric acid      - Dowex 

- Nocotinic acid      - Silver sulfate 

- Potassium disulfate     - dll 

 

5. OXIDAZING (O) 

 
5.1. Kriteria 

 Mengoksidasi zat yang ada di sekelilingnya. Cegah terbentuknya uap dan bekerja di 

tempat lain yang berventilasi. Jauhka dari api atau pemanas. Simpan dalam ruang yang dingin, 

kering, dan berventilasi. Bangunan gudang harus tahan korosi. Periksakan kebocxoran wadah 

penyimpanan. Bahan inkompatibel : bahan mudah terbakar, reduktor, asam kuat, dan logam 

yang besifat pengoksidasi. 

 

5.2. Alat Pelindung Diri 

Pernapasan : respirato penyerap uap organic atau respirator dengan supply udara. 

Mata/Muka : kacamata atau perisai muka bila perlu. 

Kulit  : gloves 

 

5.3. Pertolongan Pertama 

Penghirupan : bawa  ke tempat udara segar, beri oksigen bila perlu. 

Mata  : segera cuci dengan air bersih hangat selama 20 menit. 

Kulit  : cuci dengan air. 



 

5.4. Bahan Kimia 

- Ammonium nitrate     - Perchloric acid 

- Potassium nitrate     - Sodium nitrate 

- Copper nitrate     - Potassium bromide 

- Ammonium peroxide sulfate   - Potassium permanganate 

 

 

 

 

 

6. TOXIC (T) 

6.1. Sifat Bahaya 

 Bila terhirup akan menimbulkan iritasi kuat pada saluran 

pernapasan, batuk dan suka bernapas. Keterpaan berlebih dapat merusak 

alveoli dari paru-paru dan atau menyebabkan kematian. Bila terkena mata 

dapat menyebabkan cedera dan kerusakan kornea permanent. Bila terkena 

kulit dapat menimbulkan luka baker dan terserap ke dalam tubuh. Bahan 

ini pada umumnya bersifat karsiogenik, mutagenic, dan teratogenic. 

 

6.2. Alat Pelindung Diri 

Pernapasan : respirator, masker penyerap uap organic. 

Mata/Muka : goggles dan perisai muka. 

Kulit  : gloves. 

 

6.3. Pertolongan Pertama 

Pernapasan : bantu dengan pernapasan buatan. 

Mata  : cuci dengan air bersih dan alirkan selama 60 menit. 

Kulit  : cuci dengan air bersih 20 menit. 

 

6.4. Bahan Kimia 

- Anilin       - Nitrobenzene 

- Potassium acetate     - Potassium bromide 

- Reserpin      - Lead acetate 



- Lead nitrate      - Barium chloride 

- Potassium dichromate     - Carbon tetrachloride 

- Benzol      - Methanol 

- Sodium nitrate      - dll 

 

 

7. VERY TOXIC (T+) 

 

7.1. Sifat Bahaya 

 Amat berbahaya bila terhirup karena daya racun yang kuat. Pada 

beberapa zat, sedikit menghirupnya dalam jangka pendek dapat 

menyebabkan kematian. Ada pula yang efeknya mulai tampak pada 

keterpaan dalam jangka waktu yang panjang.  Dapat menyerang sistem 

saraf pusat atau gangguan mental kerusakan jaringan otak. Sangat 

berbahaya bila teabsorbsi melalui kulit secara sedikit demi sedikit karena dapat menimbulkan 

efek karsiogenik, mutagenic, dan teratogenik. 

 

7.2. Alat Pelindung Diri 

Pernapasan : respirator udara tekan (SCBA) untuk menghindari keterpaan uap. 

Muka/Mata : goggles 

Kulit  : gloves 

 

7.3. Pertolongan Pertama 

Penghirupan : pindahkan ke udara terbuka, bantuan pengobatan segera. 

Mata  : cuci dengan air bersih alirkan selama 30 menit. 

Tertelan : Segara panggil dokter. Bilas adar, usahakan agar korban muntah. 

 

7.4. Bahan Kimia 

- Bromine      - Mercury 

- Mercury acetate     - Mercury oxide 

- Mercury sulfate     - dll 

 

8. EXPLOSSIVE 



 

8.1. Sifat Bahaya 

 Mudah meledak pada kondisi-kondisi tertentu.  

 

8.2. Pencegahan 

 Hindari terjadinya tumbukkan, guncangan, atau tabrakan 

dengan benda lain. 

 

8.3. Bahan Kimia 

- Trinitro nitrogen (TNT) 

- Hidrogen nitrate 

- dll 

 

 

9. HIGHLY FLAMMABLE 

 

9.1. Sifat Bahaya 

 Bahan-bahan yang tertera lambing ini sangat mudah sekali 

terbakar. 

 

9.2. Penanganan Bahan 

Jauhkan dari api dan loncatan api. Hindari terbentuknya uap di tempat kerja. Simpan 

dalam gudang yang dingin, berventilasi, jauh dari panas, sumber penyalaan dan sinar matahari. 

PERTANYAAN 

A. Pilihlah jawaban yang tepat! (1 point) 
 

9. Suatu material bersifat menghancurkan adalah suatu unsur yang sangat reaktif yang 
menyebabkan kerusakan jelas nyata untuk hidup jaringan di sebut sebagai.… 

a. Korosif 
b. Explosive 

c. Irritant 
d. Inkompatibel 

 
10. Bahan-Kimia tidak cocok/bertentangan dan memberi efek reaksi kimia yang hebat 

manakala dicampur disebut… 
a. Korosif 
b. Explosive 

c. Irritant 
d. Inkompatibel 

 
11. Apa yang terjadi bila suatu zat dengan lambang di bawah ini terhirup oleh kita? 



 

a. Dapat menimbulkan iritasi pada tenggorokan, pusing, mau 
muntah 

b. Dapat menyebabkan peradangan saluran pernapasan dan paru-
paru 

c. Dapat berakibat iritasi terhadap hidung dan tenggorokan, 
batuk, sukar bernafas, mual, dan sakit perut  

d. Menimbulkan iritasi kuat pada saluran pernapasan, batuk dan 
suka bernapas 

Xi 
 
12. Apa yang terjadi bila suatu zat dengan lambang di bawah ini kontak dengan mata? 

 

a. Dapat menyebabkan cedera dan kerusakan kornea permanen  
b. Dapat menyebabkan iritasi dan dapat menyebabkan rasa seperti 

terbakar 
c. Berakibat iritasi, dalam beberapa hal dapat menyebabkan 

kebutaan  
d. Menyebabkan irritasi sakit dan bahkan bisa berbahaya mengenai 

kornea 
 
13. Apa yang terjadi bila suatu zat dengan lambang di bawah ini terhirup oleh kita? 

 

a. Dapat menimbulkan iritasi pada tenggorokan, pusing, mau 
muntah 

b. Dapat menyebabkan peradangan saluran pernapasan dan paru-
paru 

c. Dapat berakibat iritasi terhadap hidung dan tenggorokan, 
batuk, sukar bernafas, mual, dan sakit perut  

d. Menimbulkan iritasi kuat pada saluran pernapasan, batuk dan 
suka bernapas 

Xn 

 
14. Yang termasuk sifat dan penanganan dari lambang di bawah ini adalah… 

 

a. Hindari terjadinya tumbukkan, guncangan, atau tabrakan 
dengan benda lain  

b. Bahan ini pada umumnya bersifat karsiogenik, mutagenic, dan 
teratogenic. 

c. Secara kimiawi membinasakan bagian (oksidasi), atau secara 
tidak langsung  menyebabkan radang  

d. Bahan kimia dalam bentuk padat yang mudah terbakar dan 
kemudian menyala atau mengeluarkan asap tanpa nyala 

 
15. Dibawah ini adalah alat pelindung diri yang harus disiapkan sebelum bekerja dengan 

bahan kimia yang bersifat oksidator, kecuali…. 
a. Self Contained breathing apparatus (SCBA) 
b. Suplied Air Respirator (SAR) 

c. GLOVES 
d. Kaca mata/perisai, bila perlu 

 
 

  
 



B. Jodohkan dengan pilihan yang ada dalam kotak! (1 point) 
 
 
16. (……) 
 
 

i) Corrosive (Mer

j) Flammable (Ba

k) Oxidazing (Bah

l) Toxic (Bahan b

m) Harmful (Baha

n) Explosive (Bah

o) Flammable Sol

p) Flammable Gas

17. (……) 
 
 

 
18. (......) 
 
 
19.  (......) 
 
 
 
20. (……) 
 
 
21. (……) 
 
 
 
22. (……) 
 

 
3. (……) 2

 
 

Xn 
 

UMBER : S
 

SDS M
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PILIHAN 

usak) 

han mudah terbakar) 

an mudah mengoksidasi) 

eracun) 

n berbahaya) 

an peledak) 

id (Padatan mudah terbakar) 

 (Gas mudah terbakar) 


