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SAMBUTAN
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, berkat
rahmat dan karunia Nya, Badan Standardisasi Nasional (BSN), telah berhasil
menyusun kembali sebuah buku yang dapat dijadikan referensi pembelajaran
yaitu buku ”Implementasi SNI ISO/IEC 17025 : 2017 - Persyaratan Umum
g
”.
Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian, diamanatkan bahwa Badan Standardisasi Nasional (BSN),
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, institusi pendidikan,
organisasi standardisasi regional dan internasional dan/atau Pemerintah Daerah
dapat menyelenggarakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di
bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Untuk itu, BSN bekerjasama
dengan stakeholder, salah satu di antaranya institusi pendidikan.
Hingga tahun 2018, BSN telah bekerjasama dengan 55 Perguruan Tinggi
di Indonesia untuk mengembangkan pendidikan standardisasi. Salah satu poin
kerjasama dalam pengembangan pendidikan standardisasi tersebut adalah
dengan menyusun referensi-referensi yang dapat dijadikan bahan dalam
pembelajaran pendidikan standardisasi, di antaranya buku ”Implementasi SNI
ISO/IEC 17025 : 2017 - Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium
Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi”. Buku ini memuat persyaratanpersyaratan umum yang harus dipenuhi oleh laboratorium pengujian dan
laboratorium kalibrasi berbasis standar SNI ISO/IEC 17025:2017. Saat ini, jumlah
laboratorium penguji yang telah diakreditasi KAN adalah 1.256 laboratorium, 29 di
antaranya merupakan laboratorium milik perguruan tinggi. Sedangkan
laboratorium kalibrasi yang telah terakreditasi KAN berjumlah 259 laboratorium, 3
di antaranya milik perguruan tinggi.
Buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para praktisi pengelola
laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi serta dapat menjadi referensi
bagi para akademisi pada mata kuliah terkait praktik pengelolaan laboratorium
yang baik. Dengan demikian, pengenalan dan pemahaman terkait persyaratan

kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dapat diberikan
dalam rangka menuju implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017 di laboratorium yang
berada di lingkungan perguruan tinggi. Namun demikian, buku ini masih perlu
untuk dapat terus disempurnakan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan.
Kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim
penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku
”
y
U
Pengujian dan Laboratorium
S I/IS IE 1C025 : 201C”. sehingga dapat terselesaikan
dengan baik.

Deputi Bidang Informasi dan
Pemasyarakatan Standardisasi
Badan Standardisasi Nasional

Dr. Zakiyah
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KATA PENGANTAR
Telah menjadi kecenderungan di hampir semua negara bahwa harapan
pelaku usaha, konsumen, pemerintah dan regulator terhadap mutu, keamanan,
kesehatan, interoperabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pelestarian
fungsi-fungsi lingkungan hidup pada barang dan jasa meningkat dewasa ini.
Harapan tersebut secara teknis dapat dipenuhi oleh kegiatan penilaian kesesuaian
yang mencakup pengujian, inspeksi dan sertifikasi. Pengujian khususnya,
memberikan data analitik tentang mutu suatu barang atau jasa. Sebagian pihak
membutuhkan bantuan laboratorium pengujian untuk menunjang sertifikasi produk
sebagai instrumen penting pemasaran, sementara yang lain memanfaatkannya
untuk analisis klinik pasien, dan yang lainnya lagi memanfaatkannya untuk
memeriksa air dan tanah sebelum melakukan pembelian lahan untuk investasi.
Apa pun alasannya, jasa yang ditawarkan oleh laboratorium pengujian esensial
bagi bisnis di berbagai sektor industri dan juga bagi kepentingan pelayanan publik.
Keandalan laboratorium dalam menghadirkan pengujian yang terpercaya dan
dapat dipertanggung- jawabkan adalah keniscayaan. Hasil pengujian seperti itu
harus obyektif dan pengukuran yang dilakukan untuk mendapatkannya harus
tertelusur, baik peralatan maupun metodenya, ke acuan yang disepakati secara
internasional.
Ketertelusuran metrologi peralatan pengujian diperoleh melalui mekanisme
kalibrasi oleh laboratorium kalibrasi yang juga harus andal. Laboratorium kalibrasi
berposisi sebagai suatu mata rantai pembentuk rantai kalibrasi tak terputus yang
menghubungkan hasil pengukuran dengan acuan internasional dimaksud.
Ketertelusuran metrologi yang didukung oleh laboratorium kalibrasi tidak terbatas
pada hasil pengukuran dari laboratorium pengujian saja, melainkan meliputi pula
hasil pengukuran pada perancangan produk dan proses produksi di industri, pada
kegiatan penelitian, dan pada bidang aplikasi lain secara umum. Semua ini
menyiratkan bahwa laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi merupakan
lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang strategis dalam infrastruktur mutu
nasional di negara modern seperti Indonesia. Keberadaan keduanya paling

banyak di antara semua jenis LPK, dengan jumlah yang telah diakreditasi kini
mencapai sekitar 1200 dan tersebar menjangkau semua provinsi. Jumlah itu
masih menunjukkan pertumbuhan positif seiring dengan berkembangnya
kebutuhan industri dan masyarakat konsumen.
Kenyataan tersebut di atas telah mendorong pihak yang berkepentingan,
terutama laboratorium itu sendiri, untuk memelihara dan meningkatkan
kredibilitasnya secara berkelanjutan. Upaya itu di Indonesia dapat ditelusur balik
ke awal tahun 1990-an sejak diterapkannya Good Laboratory Practice oleh
laboratorium pengujian dan pedoman internasional ISO Guide 25:1990 General
requirements for the competence of calibration and testing laboratories (diadopsi
sebagai Pedoman BSN-01-1991) oleh laboratorium pengujian dan kalibrasi.
Berdasarkan pedoman internasional itu pula laboratorium diakreditasi.
Implementasi pemenuhan persyaratan kompetensi laboratorium dilanjutkan
mengikuti transformasi ISO Guide 25:1990 menjadi standar internasional ISO/IEC
17025:1999 (SNI ISO/IEC 17025:2000), yang kemudian direvisi tahun 2005
menjadi ISO/IEC 17025:2005 (SNI ISO/IEC 17025:2008), sampai versi terbaru
ISO/IEC 17025:2017 yang telah resmi dipublikasikan pada November 2017.
ISO/IEC 17025:2017 telah diadopsi menjadi SNI ISO/IEC 17025:2017
Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Persyaratan
yang dimuatnya memungkinkan laboratorium beroperasi dengan kompeten dan
mampu memberikan hasil yang sah. Dibandingkan dengan pendahulunya, standar
ini memperlihatkan pergeseran paradigma dari pendekatan preskriptif ke
pendekatan berbasis kinerja atau proses dengan pemikiran berbasis risiko di
dalamnya. Di bagian sistem manajemen, laboratorium diberikan dua pilihan, yaiu
mengikuti persyaratan yang secara eksplisit diuraikan atau menerapkan sistem
manajemen sesuai dengan ISO 9001 yang memenuhi semua persyaratan yang
relevan dalam 17025 baru. Di sisi lain, persyaratan teknis praktis tidak mengalami
perubahan signifikan. Namun, terdapat penekanan baru pada ketertelusuran
metrologi dan informasi tambahan untuk bukti pemenuhan persyaratan tersebut,
pada aturan keputusan yang digunakan untuk pengungkapan pernyataan
kesesuaian, dan pada persyaratan pengambilan contoh yang lebih rinci.
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Laboratorium pengujian dan kalibrasi sekarang sedang dalam proses
transisi untuk menerapakan SNI ISO/IEC 17025:2017. Bagi laboratorium yang
sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), transisi tersebut
berlangsung selama tiga tahun sehingga akan berakhir pada bulan November
2020.
Dalam upaya untuk membantu pemahaman persyaratan SNI ISO/IEC
1C025:201C ,
y g
”Implementasi SNI ISO/ IEC
17025 : 2017 - Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan
”. B
y
y g
g
SNI ISO/IEC 17025:2017 dan ruang lingkupnya, persyaratan umum, persyaratan
struktural, persyaratan sumber daya, persyaratan proses, dan persyaratan sistem
manajemen. Beberapa contoh ketidaksesuaian dalam penerapan standar ini
disajikan untuk ilustrasi. Juga diberikan ulasan informatif tentang aspek-aspek
penting yang terkait dengan aturan keputusan, ketertelusuran pengukuran,
ketidakpastian pengukuran, dan sistem akreditasi laboratorium.
Diharapkan buku ini dapat menjadi tambahan informasi bagi semua
pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para praktisi yang menerapkan atau
ingin memahami standar SNI ISO/IEC 17025:2017. Selain itu, bagi perguruan
tinggi buku ini kiranya dapat dipertimbangkan sebagai salah satu referensi dalam
perkuliahan standardisasi.
Kami menyadari akan kekurangan dari buku ini. Oleh karena itu, kritik
dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan buku ini di masa mendatang.

Jakarta, Oktober 2017

Kata Pengantar | ix

DAFTAR ISI
Sambutan.................................................................................................. v
Kata Pengantar ......................................................................................... vii
Daftar Isi ................................................................................................... xi
Daftar Gambar ........................................................................................... xiii
Daftar Tabel............................................................................................... xiv
BAB 1 PENGANTAR ................................................................................. 1
1.1 Sejarah Singkat Perkembangan ISO/IEC 17025 ................................ 1
1.1.1 Praktek Berlaboratorium yang Baik dan Benar .......................... 1
1.1.2 Perkembangan ISO/IEC Guide 25 .......................................... 3
1.1.3 Perubahan ISO/IEC Guide 25:1990 Menjadi ISO/IEC 17025:1999 5
1.1.4 Revisi ISO/IEC 17025:1999 menjadi ISO/IEC 17025:2005 ......... 7
1.1.5 Revisi ISO/IEC 17025:2005 menjadi ISO/IEC 17025:2017 ......... 9
1.2 Manfaat penerapan ISO/IEC 17025:2017 ........................................... 12
BAB 2 RUANG LINGKUP DAN GAMBARAN RINGKAS PERSYARATAN .... 13
2.1 Ruang Lingkup Standar .................................................................... 13
2.2 Gambaran Ringkas Persyaratan Standar SNI ISO/IEC 17025:2017... .... 13
BAB 3 PERSYARATAN UMUM SNI ISO/IEC 17025:2017............................. 21
3.1 Ketidakberpihakan............................................................................ 21
3.1.1 Aplikasi Analisis Risiko Ketidakberpihakan .................................. 23
3.1.2 Pendekatan Proses dan Pemikiran Berbasis Risiko
untuk Ketidakberpihakan ........................................................... 24
3.1.3 Contoh Analisis Risiko terhadap Ketidakberpihakan ..................... 25
3.2 Kerahasiaan .................................................................................... 28
BAB 4 PERSYARATAN STRUKTURAL....................................................... 31
4.1 Aspek Legal Laboratorium ................................................................. 31
4.2 Organisasi dan Manajemen Laboratorium ............................................ 32
4.3 Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hubungan antar
Personel laboratorium........................................................................ 36
4.4 Ruang Lingkup atau Cakupan Implementasi Sistem ............................. 38

4.5
4.6
4.7

Tempat Kegiatan Pengujian atau Kalibrasi ........................................... 40
Dokumentasi Prosedur Kegiatan Laboratorium ..................................... 42
Komunikasi dan Integritas Sistem Manajemen...................................... 44

BAB 5 PERSYARATAN SUMBER DAYA ....................................................
5.1 Umum..............................................................................................
5.2 Personel...........................................................................................
5.3 Fasilitas dan Kondisi Lingkungan ........................................................
5.4 Peralatan .........................................................................................
5.4.1 Program Kalibrasi......................................................................
5.4.2 Penentuan Interval Kalibrasi .......................................................
5.4.3 Pilihan Awal Interval Kalibrasi .....................................................
5.4.4 Metode Kaji Ulang Interval Kalibrasi ............................................
5.5 Ketertelusuran Metrologi ....................................................................
5.6 Produk dan Jasa yang Disediakan Secara Eksternal .............................

45
45
45
49
51
55
56
57
58
65
68

BAB 6 PERSYARATAN PROSES ............................................................. 71
6.1 Kaji Ulang Permintaan, Tender dan Kontrak ......................................... 73
6.2 Seleksi, Verifikasi dan Validasi Metode ................................................ 78
6.2.1 Verifikasi dan Validasi Metode .................................................... 80
6.2.2 Validasi Metode ........................................................................ 83
6.3 Pengambilan Contoh ......................................................................... 91
6.4 Penanganan Barang yang Diuji atau Dikalibrasi .................................... 94
6.5 Rekaman Teknis ............................................................................... 96
6.6 Evaluasi ketidakpastian pengukuran .................................................... 99
6.6.1 Umum ..................................................................................... 99
6.6.2 Persyaratan bagi Laboratorium Kalibrasi ..................................... 100
6.6.3 Persyaratan bagi Laboratorium Pengujian ................................... 101
6.7 Pemastian Keabsahan Hasil ............................................................... 102
6.8 Pelaporan Hasil................................................................................. 109
6.8.1 Pelaporan Hasil Pengujian atau Kalibrasi..................................... 109
6.8.2 Persyaratan Umum Laporan (Pengujian, Kalibrasi atau
Pengambilan Sampel)............................................................... 112
6.8.3 Persyaratan Khusus untuk Laporan Pengujian ............................ 112

xii | Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017

6.8.4 Persyaratan Khusus untuk Sertifikat Kalibrasi ........................... 113
6.8.5 Pelaporan Pengambilan Contoh – Persyaratan Khusus.............. 113
6.8.6 Pelaporan Pernyataan Kesesuaian .......................................... 114
6.8.7 Pelaporan Pendapat dan Interpretasi ....................................... 114
6.8.8 Amandemen terhadap Laporan................................................ 114
6.9 Pengaduan.................................................................................... 116
6.10 Pekerjaan yang Tidak Sesuai .......................................................... 118
6.11 Pengendalian Data dan Manajemen Informasi .................................. 119
BAB 7 PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN ....................................... 121
7.1 Prinsip Manajemen Mutu ................................................................ 121
7.2 Pilihan .......................................................................................... 129
7.3 Dokumentasi Sistem Manajemen..................................................... 132
7.4 Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen ..................................... 136
7.5 Pengendalian Rekaman .................................................................. 138
7.6 Tindakan untuk Mengatasi Risiko dan Memanfaatkan Peluang ........... 139
7.7 Peningkatan .................................................................................. 146
7.8 Tindakan Korektif........................................................................... 146
7.9 Audit Internal ................................................................................. 147
7.10 Kaji Ulang Manajemen.................................................................... 149
BAB 8 CONTOH KETIDAKSESUAIAN DALAM PENERAPAN
SNI ISO/IEC 17025:2017............................................................... 151
BAB 9 KETERTELUSURAN METROLOGI, KETIDAKPASTIAN
PENGUKURAN DAN ATURAN KEPUTUSAN UNTUK
PERNYATAAN KESESUAIAN ...................................................... 159
9.1
Ketertelusuran Metrologi untuk Hasil Kalibrasi dan pengujian ............ 159
9.2
Ketidakpastian Pengukuran ........................................................... 166
9.2.1 Pengantar Ketidakpastian Pengukuran ................................... 166
9.2.2 Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran ...................................... 173
9.3
Aturan Keputusan untuk Pernyataan Kesesuaian dalam Pelaporan
Hasil Pengujian atau Kalibrasi ........................................................ 190
9.3.1 Pengantar ............................................................................ 190

Daftar Isi | xiii

9.3.2 Kondisi Umum Asesmen Kesesuain .......................................... 191
9.3.3 Interval Penerimaan ................................................................ 192
9.3.4 Penutup ................................................................................. 196
BAB 10 SISTEM AKREDITASI LABORATORIUM ........................................ 197
10.1 Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium di Indonesia ............................. 197
10.2 Persyaratan, Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Laboratorium
Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi ............................................... 202
10.3 Prosedur Akreditasi ......................................................................... 203
Daftar Pustaka ........................................................................................... 209
I
…. ................................................................................................... 215
Profil Penulis .............................................................................................. 217

xiv | Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
Gambar 3.1
Gambar 4.1
Gambar 4.2
Gambar 4.3
Gambar 5.1
Gambar 5.2
Gambar 5.3
Gambar 5.4
Gambar 6.1
Gambar 6.2
Gambar 6.3
Gambar 6.4
Gambar 6.5
Gambar 6.6
Gambar 6.7
Gambar 6.8
Gambar 6.9
Gambar 6.10
Gambar 6.11
Gambar 7.1
Gambar 7.2

Sejarah perkembangan ISO/IEC 17025:2017 ........................... 12
Siklus PDCA untuk proses dalam kegiatan laboratorium ............ 25
Contoh organisasi laboratorium............................................... 35
Contoh pengajuan ruang lingkup oleh Laboratorium
Pengujian ............................................................................. 39
Contoh fasilitas/tempat kegiatan untuk implementasi
SNI ISO/IEC 17025 ............................................................... 41
Siklus penggunaan dan pemeliharaan peralatan ....................... 54
Gambaran umum hasil kalibrasi alat dan kesalahan maksimum
yang diizinkan ....................................................................... 59
Contoh penetapan interval kalibrasi dengan penyesuaian
otomatis ............................................................................... 59
Peta kendali untuk menetapkan interval kalibrasi....................... 60
Alur Input-Proses-Output kegiatan laboratorium dan
persyaratannya ...................................................................... 72
Contoh alur proses kegiatan kaji ulang permintaan,
tender dan kontrak pengujian atau kalibrasi .............................. 75
Contoh perubahan SNI Air minum dalam kemasan tahun 2006
menjadi SNI Air mineral tahun 2015......................................... 76
Contoh Formulir Kaji Ulang Permintaan, Tender
dan Kontrak .......................................................................... 78
Contoh metode resmi (kiri) dan tidak resmi (kanan) ................... 83
Contoh pengolahan dan evaluasi data parameter analisis
presisi menggunakan Statistik Anova dan Persamaan Horwitz ... 89
Contoh Penetapan LoD dari kurva standar ............................... 89
Contoh hasil pengolahan data pengendalian mutu dalam
bentuk kurva kendali ..............................................................106
Contoh data untuk kegiatan uji banding antar-laboratorium dan
dalam-laboratorium ................................................................107
Contoh Laporan Pengujian .....................................................115
Contoh lembar penanganan pengaduan ...................................117
Hierarki dokumentasi sistem manajemen .................................135
Contoh implementasi pengendalian dokumen di BSN ................138

Gambar 7.3
Gambar 9.1
Gambar 9.2
Gambar 9.3
Gambar 9.4
Gambar 9.5
Gambar 9.6
Gambar 9.7
Gambar 9.8
Gambar 9.9
Gambar 9.10
Gambar 9.11
Gambar 9.12
Gambar 9.13
Gambar 9.14

Gambar 9.15
Gambar 10.1
Gambar 10.2

Diagram alir pengujian e-Coli pada air atau air limbah .................... 142
Ilustrasi pengertian ketertelusuran metrologi.................................. 160
Infrastruktur metrologi nasional .................................................... 161
Bagan ketertelusuran metrologi untuk pengukuran panjang............. 162
Struktur rantai ketertelusuran metrologi untuk nilai kekerasan
Rockwell .................................................................................... 164
Ketertelusuran metrologi untuk laboratorium pengujian kimia dan
farmasi ...................................................................................... 165
Ilustrasi grafik nilai besaran ukur, kesalahan dan ketidakpastian ...... 171
Ilustrasi grafik nilai besaran ukur, kesalahan dan ketidakpastian
(Lanjutan) .................................................................................. 172
Visualisasi nilai terukur dan ketidakpastiannya ............................... 173
Beberapa pendekatan estimasi ketidakpastian pengukuran ............. 176
Ilustrasi grafik akurasi dan presisi data.......................................... 179
Interelasi antara jenis kesalahan, karakteristik kinerja untuk estimasi
kesalahan, dan cara mengekspresikan estimasi secara kuantitatif ... 180
Konfigurasi hasil pengukuran dalam kalibrasi / pengujian dan
ketidakpastian pengukurannya terkait dengan nilai batas atas ......... 192
Aturan keputusan berdasarkan penerimaan dengan guard band...... 194
Interval penerimaan dua-sisi yang dibentuk melalui pengurangan
interval tolerasi pada satu sisi dengan ketidakpastian yang
diperluas U = 2u. ........................................................................ 195
Aturan keputusan berdasarkan penerimaan dengan guard band...... 196
Laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi Diakreditasi
KAN.......................................................................................... 201
Proses Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian ......................... 204

xvi | Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017

DAFTAR TABEL
Tabel 1.1
Tabel 3.1
Tabel 3.2
Tabel 3.3
Tabel 3.4
Tabel 4.1
Tabel 5.1
Tabel 5.2
Tabel 6.1
Tabel 6.2
Tabel 6.3
Tabel 6.4
Tabel 6.5
Tabel 6.6
Tabel 6.7
Tabel 6.8
Tabel 6.9
Tabel 6.10
Tabel 6.11
Tabel 6.12
Tabel 6.13
Tabel 7.1

Perubahan persyaratan ISO/IEC 17025:2005 menjadi
ISO/IEC 17025:2017................................................................... 11
Frekuensi terjadinya risiko ........................................................... 26
Tingginya risiko .......................................................................... 26
Kategori risiko ............................................................................ 26
Contoh evaluasi faktor risiko ........................................................ 27
Daftar prosedur yang dipersyaratkan dalam implementasi
SNI ISO/IEC 17025:2017 ............................................................ 43
Jadwal kalibrasi peralatan ........................................................... 56
Rekomendasi internal kalibrasi dan interval cek antara untuk
beberapa standar / alat ukur ................................................... .... 63
Keuntungan dan kerugian penggunaan metode sandar................... 84
Keuntungan dan kerugian penggunaan metode non-standar
terpublikasi ................................................................................ 85
Keuntungan dan kerugian penggunaan metode yang
dikembangkan oleh laboratorium .................................................. 85
Parameter analitik validasi menurut Eurachem 2014....................... 86
Parameter analitik validasi menurut AOAC .................................... 86
Batas keberterimaan ketelitian hasil pengukuran menurut Horwitz ... 87
Batas keberterimaan akurasi metode menurut AOAC ................ .... 87
Contoh formulir pengambilan sampel ............................................ 93
Contoh formulir permohonan pengujian atau kalibrasi ..................... 96
Rekaman teknis kegiatan laboratorium yang harus dipelihara .......... 98
Identifikasi tahapan kritis metode pengujian ...................................108
Pengelolaan pekerjaan pengujian dan atau kalibrasi yang tidak
sesuai .......................................................................................118
Rekaman data yang harus dipelihara oleh personel laboratorium
dalam kegiatan pengujian dan atau kalibrasi ..................................120
Daftar acuan silang nominal kesesuaian panduan mutu suatu
laboratorium sesuai ISO 9001:2015 terhadap ISO/IEC 1705:2017 ...131

Tabel 7.2

Asesmen risiko pengujian E. coli dalam air atau air limbah serta
tindakan pencegahan untuk mengatasinya ................................... 143
Tabel 10.1 Lingkup kompetensi dan bidang akreditasi KAN untuk
Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi ...................... 201

xviii | Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017

BAB 1
PENGANTAR
1.1 Sejarah Singkat Perkembangan ISO/IEC 17025
1.1.1 Praktek Berlaboratorium yang Baik dan Benar

P

enggunaan istilah Good Laboratory Practice (GLP) atau praktek
berlaboratorium yang baik dan benar dalam suatu peraturan pertama
kali ditemukan terdapat dalam The New Zealand Testing Laboratory
Registration Act of 1972. Undang-undang tersebut bertujuan untuk
menetapkan kebijakan nasional di bidang pengujian serta digunakan sebagai
dasar untuk mendirikan A Testing Laboratory Registration Council. Setahun
kemudian, pemerintah Denmark mengadopsi hal yang serupa pada tahun
1973, dan Amerika Serikat melalui The United States Food and Drug
Administration (FDA) pada tahun 1976 membuat usulan peraturan tentang GLP
yang tertuang dalam Food and Drug Administration Non - Clinical Laboratory
Studies - Proposed Regulations for Good Laboratory Practice. Dua tahun
kemudian, peraturan tersebut diterbitkan oleh FDA sebagai Food and Drug
Administration Non-Clinical Laboratory Studies - Good Laboratory Practice
Regulations Final Rule, FDA merupakan badan pemerintah pertama yang
menetapkan kesesuaian peraturan GLP secara tegas. Hal ini mendorong The
United States - Environmental Protection Agency (US - EPA), negara - negara
lain, dan organisasi internasional seperti Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan World Health Organization (WHO)
untuk menuangkan GLP dalam suatu peraturan.
Pada tahun 1978, perwakilan dari 16 negara anggota OECD dan 6
organisasi internasional bertemu di Stockholm untuk mengidentifikasi hal-hal
utama yang menjadi perhatian internasional. Dua di antaranya adalah:
1) pengembangan metode pengujian dan persyaratan data secara konsisten;

2) pengembangan standar GLP secara konsisten dan efektivitas
penerapannya.
Salah satu hasil pertemuan internasional tersebut adalah pembentukan dewan
yang menangani bahan kimia dan pengaruhnya terhadap kesehatan manusia
serta lingkungan dengan Amerika sebagai pemimpinnya.
Pada tanggal 12 Mei 1981, atas usulan dari pertemuan tingkat tinggi
kelompok kimia yang didukung oleh komisi lingkungan OECD memutuskan
bahwa data hasil pengujian kimia oleh negara anggota OECD harus diterima
oleh negara anggota lainnya, jika pengujian sesuai dengan prinsip GLP. Hal ini
bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi pengujian sehingga dapat
menghemat biaya, waktu, dan mengurangi limbah laboratorium serta
meningkatkan perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
Penerapan GLP bertujuan untuk meyakinkan bahwa data hasil
pengujian yang dilakukan telah mempertimbangkan perencanaan dan
pelaksanaan yang benar (Good Planning and Execution) serta keterpaduan
antara: Good Sampling Practice, Good Analytical Practice, Good Measurement
Practice, Good Documentation Practice, dan Good Housekeeping Practice.
Dengan kata lain, GLP adalah keterpaduan suatu proses organisasi, fasilitas,
personel serta kondisi akomodasi dan lingkungan yang benar, sehingga
menjamin pengujian di laboratorium selalu direncanakan, dilaksanakan,
dipantau, direkam, dan dilaporkan sesuai dengan persyaratan keselamatan,
kesehatan kerja dan lingkungan serta perdagangan. Dengan demikian,
laboratorium pengujian yang menerapkan GLP dapat menghindari
ketidaksesuaian sehingga menghasilkan data yang valid yang dapat
dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara hukum.
Berdasarkan definisi tersebut, GLP merupakan suatu alat manajemen
laboratorium untuk mencegah ketidaksesuaian serta meningkatkan dan
menjaga mutu data hasil pengujian. Sebagai alat manajemen, GLP bukan
sebagai bagian dari pengetahuan ilmiah namun merupakan pelengkap dalam
praktek berlaboratorium untuk mencapai mutu data hasil pengujian yang
konsisten.
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1.1.2 Perkembangan ISO/IEC Guide 25
Pada tahun 1977, International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC)
didirikan sebagai organisasi kerjasama internasional antara berbagai badan
akreditasi laboratorium yang ada di seluruh dunia. Tujuan utama dari
organisasi tersebut adalah menciptakan persetujuan saling pengakuan atau A
Multilateral Recognition Agreement antara negara anggota ILAC. Dengan
adanya saling pengakuan tersebut, maka akan meningkatkan atau
memfasilitasi dapat diterimanya suatu data hasil pengujian secara
internasional, serta mengeliminasi hambatan teknis perdagangan. Sebagai
bagian dari pendekatan global, ILAC memberikan saran serta bantuan kepada
negara-negara yang sedang mengembangkan sistem akreditasi laboratorium.
Selain itu, ILAC juga menyediakan forum internasional yang membahas
tentang pengembangan sistem akreditasi dan prosedurnya, peningkatan peran
laboratorium yang telah diakreditasi sebagai alat untuk memfasilitasi
perdagangan, serta pengakuan kompetensi laboratorium di seluruh dunia.
Tahun 1978, Task Force C dari ILAC mengembangkan suatu
persyaratan teknis untuk laboratorium pengujian sebagai kriteria teknis
akreditasi laboratorium. Persyaratan tersebut disiapkan untuk diajukan ke The
International Organization for Standardization (ISO) untuk dapat diterima
secara internasional. Sebagai hasilnya, pada tahun 1978 persyaratan tersebut
diterbitkan sebagai ISO Guide 25:1978 dengan acuan GLP sebagai
landasannya. Prinsip – prinsip GLP digunakan sebagai dasar untuk
menerbitkan ISO Guide 25:1978 karena GLP merupakan konsep saling
keberterimaan antar negara terkait validitas data hasil pengujian.
Sebagai sistem akreditasi laboratorium yang berlaku di seluruh dunia,
ISO Guide 25:1978 merupakan edisi pertama yang diimplementasikan.
Namun, dalam penerapannya ISO Guide 25:1978 dirasa kurang sempurna
sehingga dibutuhkan persyaratan yang lebih jelas dan tegas. Karena itu, ILAC
kembali mengadakan pertemuan pada tahun 1980. Hasil pertemuan tersebut
mendesak ISO khususnya The ISO Committee on Certification
(ISO/CERTICO) untuk melakukan revisi. Komisi tersebut menghasilkan
dokumen yang disetujui oleh dua organisasi internasional yaitu The
International Electrotechnical Commission (IEC) dan ISO pada tahun 1982.
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Dokumen tersebut kemudian diterbitkan oleh kedua organisasi sebagai
ISO/IEC Guide 25:1982. Sejak ISO/IEC Guide 25:1982 diterapkan,
penggunaan sistem mutu laboratorium berkembang pesat. Hal ini disebabkan
banyak negara menggunakan ISO/IEC Guide 25:1982 sebagai dasar untuk
membentuk sistem mutu di laboratorium. Selain itu, ISO/IEC Guide 25:1982
digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui kemampuan laboratorium baik
oleh badan akreditasi laboratorium maupun pelanggan.
Bersamaan dengan semakin banyaknya penerapan ISO/IEC Guide
25:1982, terjadi perubahan dunia menuju diberlakukannya pendekatan sistem
mutu di pabrik, industri, maupun jasa pelayanan. Situasi tersebut mendorong
perlunya disusun pedoman dan standar baru yang disempurnakan dalam
bidang jaminan mutu. Perkembangan antara sistem manajemen mutu pada
industri dengan di laboratorium dalam waktu yang relatif bersamaan tersebut
mendorong terbentuknya Standar Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
Pada tahun 1988 ILAC mengadakan pertemuan dan meminta ISO untuk
merevisi lebih lanjut tentang ISO/IEC Guide 25:1982 dengan
mempertimbangkan keadaan yang berkembang. Sebagai hasilnya, IEC
menyetujui revisi tersebut pada Oktober 1990 dan kemudian disusul oleh ISO
pada Desember 1990. Edisi ketiga ini diterbitkan sebagai ISO/IEC Guide
25:1990 tentang General Requirements for the Competence of Testing and
Calibration Laboratories.
ISO/IEC Guide 25:1990 lebih difokuskan pada kegiatan laboratorium
dengan memperhatikan persyaratan kemampuan laboratorium yang tercantum
dalam OECD tentang GLP serta ISO seri 9000:1987 tentang sistem
manajemen mutu. ISO/IEC Guide 25:1990 mengadop filosofi dari elemen
sistem manajemen mutu, namun tetap mempertahankan spesifikasi kriteria
teknis yang terdapat dalam ISO Guide 25:1978. Dalam pedoman ISO/IEC
Guide 25:1990 dinyatakan bahwa laboratorium yang memenuhi persyaratan
pedoman tersebut juga memenuhi prinsip-prinsip standar ISO seri 9000:1987
jika laboratorium tersebut menghasilkan data pengujian dan/atau kalibrasi.
Ketentuan tersebut juga berlaku pada laboratorium penelitian dan
pengembangan dengan menambahkan elemen sistem manajemen mutu yang
disyaratkan seperti pada ISO 9001:1987.
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Ditinjau dari beberapa hal, ISO/IEC Guide 25 adalah:
1) bukan hanya suatu pedoman dalam terminologi standar, namun merupakan
standar sistem manajemen mutu;
2) sebagai dasar penyusunan sistem manajemen mutu yang terdokumentasi
dalam panduan mutu dan dapat digunakan untuk keperluan kaji ulang
manajemen dan audit sistem mutu secara berkala;
3) dalam keadaan tertentu, misalnya disebabkan adanya kebutuhan
pelanggan atau persyaratan badan akreditasi, maka sistem manajemen
mutu laboratorium dapat diungkapkan secara khusus dalam kaitannya
dengan ISO 9001. Dalam hal ini, ISO/IEC Guide 25 akan bermanfaat
sebagai dasar penilaian yang efektif.
Setahun kemudian yaitu pada tahun 1991, untuk pertama kalinya Dewan
Standardisasi Nasional (DSN) – Indonesia mengadopsi ISO/IEC Guide
25:1990 menjadi Pedoman DSN 01 – 1991 tentang Persyaratan Umum
Kemampuan Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi. Sehubungan
dengan perubahan DSN menjadi BSN atau Badan Standardisasi Nasional,
maka Pedoman DSN 01–1991 juga mengalami revisi penomoran menjadi
Pedoman BSN 101 tanpa merubah isinya. Pedoman tersebut digunakan
sebagai dasar akreditasi laboratorium pengujian dan kalibrasi di Indonesia.
Sejalan dengan perkembangan ISO/IEC Guide 25, The Commission of
European Communities (ECC) juga mengembangkan European Norm (EN)
45001: 1989 tentang General Criteria for the Operation of Testing Laboratories
yang merupakan bagian dari standar Eropa EN seri 45000. Standar ini
dikembangkan oleh kelompok kerja ECC dengan kelompok kerja bidang
sertifikasi European Committee for Standardization (CEN/CENELEC) dengan
memperhatikan ISO/IEC Guide 25:1982.
1.1.3 Perubahan ISO/IEC Guide 25:1990 Menjadi ISO/IEC 17025:1999
Berdasarkan hasil pengalaman yang luas dalam penerapan ISO/IEC Guide
25:1990 dan EN 45001:1989, maka kedua standar tersebut disempurnakan
menjadi ISO/IEC 17025: 1999 edisi pertama. Selain itu, perubahan ISO/IEC
Guide 25:1990 menjadi ISO/IEC 17025: 1999 didasarkan karena adanya
perubahan ISO seri 9000:1987 menjadi ISO seri 9000:1994. Dengan demikian,
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standar ISO/IEC Guide 25:1990 tidak berlaku lagi ketika ISO/IEC 17025: 1999
diterbitkan.
ISO/IEC 17025:1999 berisi tentang semua persyaratan yang harus
dipenuhi oleh laboratorium pengujian dan/atau laboratorium kalibrasi jika
laboratorium tersebut ingin menunjukkan bahwa laboratorium telah
menerapkan sistem mutu, mempunyai kemampuan secara teknis, dan dapat
menghasilkan data yang valid. Standar internasional ini dapat digunakan oleh
laboratorium yang mengembangkan sistem manajemen mutu, administrasi,
dan teknis untuk mendukung kegiatan operasional laboratorium. Selain itu,
pelanggan laboratorium, badan yang berwenang, dan badan akreditasi
laboratorium dapat juga menggunakannya untuk kesesuaian atau pengakuan
kompetensi laboratorium.
Laboratorium pengujian dan/atau laboratorium kalibrasi yang memenuhi
ISO/IEC 17025:1999 juga memenuhi prinsip–prinsip kesesuaian ISO
9001:1994 jika laboratorium terlibat dalam desain atau pengembangan metode
baru, dan/atau mengembangkan program pengujian dengan memodifikasi
antara metode standar dengan metode non-standar. Jika laboratorium hanya
menggunakan metode standar, maka selain memenuhi ISO/IEC 17025: 1999,
laboratorium tersebut juga memenuhi kesesuaian ISO 9001: 1994. Namun
sebaliknya, apabila laboratorium mendapatkan sertifikat ISO 9001, maka
laboratorium tersebut belum dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam
menghasilkan data pengujian yang valid secara teknis. Hal ini disebabkan, ISO
seri 9000 hanya memuat persyaratan terkait sistem manajemen mutu, tidak
memuat persyaratan kinerja laboratorium secara teknis.
Apabila laboratorium mendapatkan akreditasi dari badan akreditasi
laboratorium yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual
Recognition Agreements) dengan badan akreditasi lain, maka antara negara
tersebut dapat saling menerima data hasil pengujian dari laboratorium yang
bersangkutan. Selain itu, penggunaan standar internasional ini harus dapat
memfasilitasi kerjasama intralaboratorium dan badan-badan lain untuk
membantu dalam pertukaran informasi dan pengalaman serta harmonisasi
standar maupun prosedur laboratorium.
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Jika dibandingkan dengan ISO/IEC Guide 25:1990, maka ISO/IEC
17025:1999 lebih sistematis, karena persyaratan manajemen yang terdiri dari
14 unsur dan 10 unsur persyaratan teknis dibagi menjadi dua bagian yang
terpisah sehingga memudahkan dalam penerapannya. Dalam ISO/IEC
Guide 25:1990 terdiri dari 13 unsur yang tidak membedakan antara
persyaratan teknis maupun persyaratan manajemen. Persyaratan untuk tiap
unsur dalam ISO/IEC 17025:1999 lebih jelas dan lugas karena dilengkapi
dengan catatan sebagai penjelasan, klarifikasi, contoh maupun petunjuk.
Namun demikian, catatan tersebut bukan bagian dari persyaratan dan bukan
pula bagian integral dari standar internasional tersebut. Sejalan dengan
perubahan ISO/IEC Guide 25:1990 menjadi ISO/IEC 17025:1999, maka pada
tahun 2000 BSN melakukan revisi Pedoman BSN 101 menjadi SNI 1917025:2000. Dengan demikian, seluruh laboratorium pengujian dan/atau
laboratorium kalibrasi yang telah diakreditasi berdasarkan Pedoman BSN 101
harus menyesuaikan dengan SNI 19-17025:2000.
1.1.4 Revisi ISO/IEC 17025:1999 Menjadi ISO/IEC 17025:2005
ISO/IEC 17025:1999 yang merupakan edisi pertama berisi semua persyaratan
yang harus dipenuhi oleh laboratorium pengujian dan/atau laboratorium
kalibrasi apabila mereka ingin mendemonstrasikan bahwa mereka
mengoperasikan sistem manajemen, secara teknis kompeten, dan mampu
menyajikan hasil yang secara teknis absah. Edisi pertama mengacu kepada
ISO seri 9000:1994. Standar-standar tersebut telah digantikan dengan ISO seri
9000: 2000 yang menyebabkan perlunya penyelarasan ISO/IEC 17025. Pada
tanggal 15 Mei 2005, ISO/IEC 17025:2005 diterbitkan sebagai edisi kedua.
Dalam edisi kedua tersebut, beberapa klausul telah diamandemen atau
ditambah untuk menyelaraskan dengan ISO seri 9000:2000.
Perkembangan dalam penggunaan sistem manajemen, secara umum
telah meningkatkan kebutuhan untuk memastikan bahwa laboratorium yang
merupakan bagian dari suatu organisasi yang lebih besar atau yang
menawarkan jasa lainnya dapat mengoperasikan dengan sistem manajemen
yang dipandang memenuhi persyaratan ISO 9001:2000 serta memenuhi
ISO/IEC 17025:2005. Beberapa hal telah dilakukan untuk memastikan

Pengantar | 7

persyaratan ISO 9001:2000 yang relevan dengan lingkup jasa pengujian dan
kalibrasi yang dicakup dalam sistem manajemen laboratorium.
Laboratorium pengujian dan/atau kalibrasi yang memenuhi ISO/IEC
17025:2005 akan mengoperasikan sistem manajemen untuk kegiatan
pengujian dan/atau kalibrasi yang juga memenuhi prinsip-prinsip kesesuaian
dengan ISO 9001:2000. Dengan kata lain, mendemonstrasikan kesesuaian ke
ISO/IEC 17025:2005 tidak berarti bahwa sistem manajemen mutu yang
dioperasikan oleh laboratorium memenuhi seluruh persyaratan ISO 9001:
2000. Dengan demikian, kesesuaian sistem manajemen mutu berdasarkan
persyaratan ISO 9001:2000 yang dioperasikan oleh laboratorium tidak dengan
sendirinya mendemonstrasikan kompetensi laboratorium dalam menghasilkan
data dan hasil yang secara teknis absah.
Keberterimaan hasil pengujian dan kalibrasi di antara negara-negara
sebaiknya difasilitasi apabila laboratorium memenuhi persyaratan ISO/IEC
17025:2005 dan apabila mereka memperoleh akreditasi dari lembaga yang
telah bergabung dalam perjanjian saling pengakuan dengan lembaga-lembaga
yang sepadan di negara lain yang juga menggunakan ISO/IEC 17025:2005.
Penggunaan ISO/IEC 17025:2005 dapat memfasilitasi kerjasama
intralaboratorium dan lembaga-lembaga lainnya, dan membantu dalam
pertukaran informasi dan pengalaman, serta dalam harmonisasi standar dan
prosedur.
Seiring dengan perubahan ISO/IEC 17025:1999 menjadi ISO/IEC
17025:2005, maka ILAC pada sidang General Assembly bulan September
2005 di Auckland – New Zealand mengkonfirmasikan periode transisi
implementasi ISO/IEC 17025:2005 selama 2 tahun. Dengan demikian, semua
laboratorium pengujian dan/atau kalibrasi yang diakreditasi dan sertifikat
akreditasi yang diterbitkan oleh badan akreditasi penandatangan MRA –
APLAC/ILAC harus mengacu ISO/IEC 17025:2005 selambat-lambatnya pada
tanggal 1 Juni 2007. Berkaitan dengan hal tersebut, maka BSN melakukan
revisi SNI 19-17025:2000 menjadi ISO/IEC 17025:2005 versi Bahasa
Indonesia dan mensyaratkan kepada semua laboratorium pengujian dan
kalibrasi untuk menyesuaikan dengan standar ISO/IEC 17025 edisi kedua
tersebut. Pada akhirnya, BSN menerbitkan SNI ISO/IEC 17025:2008 sebagai
revisi dari SNI 19-17025:2000.
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1.1.5 Revisi ISO/IEC 17025:2005 Menjadi ISO/IEC 17025:2017
Sejak tahun 1999, ISO/IEC 17025 telah menjadi acuan internasional bagi
laboratorium pengujian dan/atau kalibrasi yang ingin menunjukkan
kemampuannya dalam menghasilkan data yang valid. Seiring dengan
perubahan dunia menuju era globalisasi yang didasarkan pada kemajuan
teknologi, maka kelompok kerja dalam organisasi ISO memutuskan untuk
melakukan perbaikan pada standar ISO/IEC 17025:2005. Edisi ketiga ISO/IEC
17025 diterbitkan tahun 2017 setelah pembahasan panjang oleh kelompok
kerja anggota ISO/IEC dari berbagi negara. Revisi diperlukan agar dapat
mencakup semua perkembangan teknis dan teknologi informasi dengan tetap
mempertimbangkan sistem manajemen mutu terbaru, ISO 9001:2015 yang
merupakan revisi dari ISO 9001:2008. BSN juga telah mengadopsi ISO/IEC
17025:2017 tersebut menjadi SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai revisi dari SNI
ISO/IEC 17025:2008.
Kajian dimulai pada bulan Februari 2015 sebagai hasil dari proposal
bersama oleh ILAC dan South African Bureau of Standards (SABS), yang
merupakan anggota ISO dan menjadi tuan rumah Komite Nasional untuk
International Electrotechnical Commission (IEC). Secara umum, perubahan
utama, adalah sebagai berikut:
1) pendekatan proses disesuaikan dengan standar terbaru ISO 9001:2015
(sistem manajemen mutu), ISO 15189:2012 (laboratorium medis –
persyaratan mutu dan kompetensi), serta ISO/IEC 17021-1:2015
(penilaian kesesuaian – persyaratan badan audit dan sertifikasi sistem
manajemen – bagian 1: persyaratan). Standar terbaru ISO/IEC 17025 ini
menekankan pada hasil sebuah proses, bukan deskripsi rinci tentang
tugas dan langkahnya;
2) fokus yang lebih kuat pada teknologi informasi, sehingga standar ini
memperkenalkan dan menggabungkan penggunaan sistem komputer,
rekaman dan laporan hasil secara elektronik. Hal ini mempertimbangkan
bahwa laboratorium modern terus berkembang dengan teknologi
informasi serta komunikasi;
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3) edisi ketiga standar ISO/IEC 17025 mencakup pemikiran berbasis risiko
yang menggambarkan kesamaan dengan versi baru ISO 9001:2015,
sistem manajemen mutu;
4) terminologi telah diperbarui agar lebih sesuai dengan dunia saat ini dan
fakta bahwa cetakan (hard copy) manual, rekaman, dan laporan secara
perlahan diganti sesuai versi elektronik;
5) ruang lingkup telah direvisi, mencakup semua kegiatan laboratorium
termasuk pengujian, kalibrasi dan pengambilan sampel terkait dengan
kalibrasi dan pengujian selanjutnya.
Tabel 1.1 menunjukkan elemen sistem manajemen mutu laboratorium
yang terdiri dari persyaratan manajemen dan persyaratan teknis ISO/IEC
17025:2005 dan persyaratan ISO/IEC 17025:2017.
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Tabel 1.1 Perubahan persyaratan ISO/IEC 17025:2005
menjadi ISO/IEC 17025:2017
Persyaratan ISO/IEC 17025:2005
1.
2.
3.
4.

RUANG LINGKUP
ACUAN NORMATIF
ISTILAH DAN DEFINISI
PERSYARATAN MANAJEMEN
4.1. Organisasi
4.2. Sistem Mutu
4.3. Pengendalian Dokumen
4.4. Subkontrak Pengujian dan Kalibrasi
4.5. Kaji Ulang Permintaan, Tender dan
Kontrak
4.6. Pembelian Jasa dan Perbekalan
4.7. Pelayanan Jasa
4.8. Pengaduan
4.9. Pengendalian Pekerjaan Pengujian
dan/atau Kalibrasi yang tidak sesuai
4.10. Peningkatan
4.11. Tindakan Perbaikan
4.12. Tindakan Pencegahan
4.13. Pengendalian Rekaman
4.14. Audit Internal
4.15. Kaji Ulang Manajemen

Persyaratan ISO/IEC 17025:2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

5. PERSYARATAN TEKNIS
5.1. Umum
5.2. Personel
5.3. Kondisi Akomodasi dan Lingkungan
5.4. Metode Pengujian, Metode Kalibrasi
dan Validasi Metode
5.5. Peralatan
5.6. Ketelusuran Pengukuran
5.7. Pengambilan Sampel
5.8. Penanganan Barang yang diuji dan
8.
dikalibrasi
5.9. Jaminan Mutu Hasil Pengujian dan
Kalibrasi
5.10. Laporan Hasil

RUANG LINGKUP
ACUAN NORMATIF
ISTILAH DAN DEFINISI
PERSYARATAN UMUM
4.1. Ketidakberpihakan
4.2. Kerahasiaan
PERSYARATAN STRUKTURAL
PERSYARATAN SUMBER DAYA
6.1. Umum
6.2. Personel
6.3. Fasilitas dan Kondisi Lingkungan
6.4. Peralatan
6.5. Ketertelusuran Metrologi
6.6. Produk dan Jasa yang Disediakan
Eksternal
PERSYARATAN PROSES
7.1. Kaji Ulang Permintaan, Tender
dan Kontrak
7.2. Pemilihan, Verifikasi dan Validasi
Metode
7.3. Pengambilan Sampel
7.4. Penanganan Barang yang Diuji
atau Dikalibrasi
7.5. Rekaman Teknis
7.6. Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran
7.7. Kepastian Validitas Hasil
7.8. Pelaporan Hasil
7.9. Pengaduan
7.10. Pekerjaan yang Tidak Sesuai
7.11. Pengendalian Data dan Manajemen
Informasi
PERSYARATAN MANAJEMEN
8.1. Pilihan
8.2. Dokumentasi Sistem Manajemen
8.3. Pengendalian Dokumen Sistem
Manjemen
8.4. Pengendalian Rekaman
8.5. Tindakan Untuk Mengatasi Risiko dan
Peluang
8.6. Peningkatan
8.7. Tindakan Perbaikan
8.8. Audit Internal
8.9. Kaji Ulang Manajemen
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Secara ringkas, sejarah perkembangan ISO/IEC 17025 dapat dilihat
dalam gambar 1.1 di bawah ini:
ISO Guide 25:1978

ISO/IEC Guide 25:1982
ISO 9000 series:1987

ISO/IEC Guide 25:1990

DSN 01: 1991

ISO/IEC 17025:1999

SNI 19-17025:2000

ISO 9000 series:1994

ISO 9000 series:2000

ISO/IEC 17025:2005

SNI ISO/IEC 17025:2008

ISO/IEC 17025:2017

SNI ISO/IEC 17025:2017

ISO 9000 series:2008

ISO 9000 series:2015

Gambar 1.1 Sejarah perkembangan ISO/IEC 17025: 2017

1.2 Manfaat Penerapan ISO/IEC 17025: 2017
ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar yang sangat populer di kalangan
laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dalam penerapan sistem
manajemen laboratorium. Adapun manfaat penerapan ISO/IEC 17025:2017,
antara lain:
1) memberikan acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi)
sebagai laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi yang kompeten
sehingga meningkatkan reputasi dan citra laboratorium;
2) sistem manajemen laboratorium mampu meningkatkan konsistensi mutu
data hasil pengujian dan kalibrasi;
3) memudahkan kerjasama intralaboratorium dan/atau antar instansi dalam
tukar menukar informasi, pengalaman dan harmonisasi standar dan
prosedurnya.
4) menjadi dasar untuk saling pengakuan terhadap validitas data hasil
pengujian dan kalibrasi baik dari dalam maupun luar negeri;
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BAB 2
RUANG LINGKUP DAN GAMBARAN RINGKAS
PERSYARATAN
2.1 Ruang Lingkup Standar

S

tandar ISO/IEC 17025:2017 dikembangkan dengan tujuan meningkatkan
kepercayaan dalam pengoperasian laboratorium dan berisi persyaratan untuk
menunjukkan bahwa laboratorium beroperasi dengan kompeten serta tidak
memihak dan bahwa laboratorium dapat memberikan hasil yang sah.
Standar ini dapat digunakan untuk tujuan akreditasi, untuk asesmen oleh
laboratorium itu sendiri dan untuk asesmen pihak kedua oleh pelanggan laboratorium,
otoritas pemerintah, organisasi dan skema yang menggunakan asesmen setara (peer
assessment). Persyaratannya berlaku bagi setiap organisasi yang melakukan kegiatan
pengujian dan/atau kalibrasi dan/atau pengambilan sampel yang terkait dengan
pengujian atau kalibrasi berikutnya.
ISO/IEC Guide 99, International vocabulary of metrology — basic and general
concepts and associated terms (VIM) dirujuk dalam standar ini sebagai acuan normatif.
Definisi yang diberikan dalam ISO/IEC 17000 juga berlaku. Selain itu, standar ini
memberikan definisi rinci tentang ketidakberpihakan, pengaduan, pembandingan
intralaboratorium, pembandingan intralaboratorium, uji profisiensi, laboratorium, aturan
keputusan, verifikasi dan validasi.

2.2 Gambaran Ringkas Persyaratan Standar SNI ISO/IEC 17025:2017
Standar ini memuat persyaratan utama di seluruh klausul 4 hingga klausul 8 SNI
ISO/IEC 17025:2017.

A. Klausul 4 - Persyaratan umum
Persyaratan ketidakberpihakan dan kerahasiaan dibahas dalam klausul 4 SNI
ISO/IEC 17025:2017. Pemikiran berbasis risiko tersebar di seluruh klausul standar.
Laboratorium diminta merencanakan dan menerapkan tindakan untuk mengatasi
risiko dan memanfaatkan peluang. Meskipun penanganan risiko dan peluang
merupakan tanggung jawab laboratorium, klausul ini menetapkan persyaratan
khusus terkait ketidakberpihakan. Laboratorium diminta mengidentifikasi dan
menghilangkan atau meminimalkan risiko yang terkait dengan ketidakberpihakan
secara terus-menerus.
Persyaratan kerahasiaan mencakup, antara lain, tanggung jawab laboratorium
untuk menginformasikan pelanggannya terlebih dahulu tentang informasi yang
ingin dimuat di ranah publik. Klausul ini juga menguraikan cara menangani
pelepasan informasi rahasia yang diwajibkan oleh hukum atau disahkan oleh
pengaturan kontrak. Persyaratan kerahasiaan juga diberlakukan kepada personel
laboratorium, termasuk anggota komite, kontraktor, personel badan eksternal, atau
individu yang bertindak atas nama laboratorium, bahkan jika informasi tersebut
diperoleh dari sumber selain pelanggan (misalnya pengadu atau regulator).
B. Klausul 5 - Persyaratan struktural
Dalam Bab 5 ditetapkan persyaratan utama yang meliputi status hukum
laboratorium, struktur organisasi dan manajemen, identifikasi manajemen, ruang
lingkup kegiatan laboratorium, dokumentasi prosedur, dan ketersediaan personel
yang bertanggung jawab atas penerapan serta pemeliharaan integritas sistem
manajemen.
Laboratorium harus menentukan dan mendokumentasikan ruang lingkup kegiatan
laboratorium yang sesuai dengan standar ini (klausul 5.3). Laboratorium hanya
dapat mengklaim kesesuaian dengan standar ini untuk ruang lingkup kegiatan
laboratorium tersebut, tidak termasuk kegiatan laboratorium yang disediakan
eksternal secara berkelanjutan.
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C. Klausul 6 - Persyaratan sumber daya
Persyaratan sumber daya mencakup personel, fasilitas, peralatan, sistem dan
layanan pendukung yang diperlukan untuk mengelola dan melakukan kegiatan
laboratorium.
Semua personel internal atau eksternal laboratorium harus kompeten dan
bertindak tidak memihak. Persyaratan ini tidak ditujukan kepada semua personel,
melainkan hanya kepada personel yang dapat memengaruhi hasil kegiatan
laboratorium. Personel dimaksud bukan hanya yang terlibat langsung dalam
kegiatan pengujian atau kalibrasi atau pengambilan sampel, tetapi juga yang
secara tidak langsung terlibat, misalnya personel yang melakukan pemeliharaan
peralatan, personel sistem manajemen, personel yang mengevaluasi pemasok,
atau personel yang memelihara sistem manajemen termasuk kegiatan audit
internal. Persyaratan kompetensi yang mencakup pendidikan, kualifikasi,
pelatihan, pengetahuan teknis, keterampilan dan pengalaman harus
didokumentasikan. Selain itu, laboratorium harus memiliki prosedur dan
menyimpan rekaman untuk seleksi, pelatihan, pengawasan, otorisasi dan
pemantauan kompetensi personel. Standar ini juga mendefinisikan kegiatankegiatan tertentu dimana laboratorium diharuskan mengotorisasi personel untuk
melaksanakannya.
Persyaratan kondisi fasilitas dan lingkungan yang sesuai untuk kegiatan
laboratorium harus didokumentasikan, termasuk persyaratan yang terkait dengan
pemantauan, pengendalian dan pencatatan kondisi lingkungan.
Laboratorium harus memiliki akses pada peralatan yang diperlukan untuk
pelaksanaan kegiatan laboratorium yang benar dan yang dapat memengaruhi
hasilnya. Prosedur untuk penanganan, transportasi, penyimpanan, penggunaan
dan pemeliharaan peralatan yang terencana harus tersedia. Persyaratan peralatan
berlaku untuk perangkat keras, perangkat lunak, standar pengukuran, bahan
acuan, data acuan, reagen, bahan habis pakai atau peralatan tambahan apa pun
yang diperlukan untuk mencapai hasil yang benar selama kegiatan laboratorium.
Juga dipersyaratkan bahwa peralatan yang digunakan untuk pengukuran harus
mencapai ketelitian atau ketidakpastian pengukuran yang diperlukan. Persyaratan
kalibrasi dijelaskan secara rinci dalam klausul 6 butir 6.4.6–6.4.13 termasuk
persyaratan untuk rekaman yang relevan.
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Standar ini memberi perhatian besar pada masalah ketertelusuran metrologi.
Selain persyaratan utama yang dijelaskan secara rinci dalam klausul 6.5, Lampiran
A diberikan sebagai informasi tambahan dalam standar SNI ISO/IEC 17025:2017.
Pembahasan mengenai ketertelusuran metrologi akan dibahas lebih lanjut dalam
bab 8 buku ini.
Persyaratan yang terkait pengendalian dan komunikasi dengan organisasi
eksternal yang menyediakan produk dan jasa yang memengaruhi kegiatan
laboratorium dijelaskan dalam standar klausul 6.6. Prosedur dan rekaman
diperlukan untuk menentukan, meninjau dan menyetujui persyaratan laboratorium
bagi produk dan jasa yang disediakan secara eksternal, yang menetapkan kriteria
untuk evaluasi, pemilihan, pemantauan kinerja dan evaluasi ulang penyedia
eksternal.
D. Klausul 7 –Persyaratan proses
Contoh representasi skematik dari proses operasional laboratorium yang dijelaskan
dalam klausul 7 disajikan dalam Lampiran B standar SNI ISO/IEC 17025:2017.
- Tinjauan permintaan, tender dan kontrak
Diperlukan prosedur untuk memastikan pemahaman persyaratan pelanggan,
kemampuan dan sumber daya laboratorium untuk memenuhinya, pengendalian
penyedia eksternal yang digunakan (jika ada), dan pemilihan metode yang tepat
untuk memenuhi persyaratan tersebut. Laboratorium harus menginformasikan
kepada pelanggan jika metode pengujian atau kalibrasi atau pengambilan sampel
yang diperlukan dianggap tidak sesuai atau ketinggalan zaman. Jika pernyataan
kesesuaian dengan spesifikasi atau standar diperlukan, aturan keputusan (yang
menetapkan kriteria lulus atau gagal) yang dipilih harus dikomunikasikan kepada
dan disetujui oleh pelanggan. Prosedur tinjauan kontrak harus diterapkan juga
untuk setiap perubahan dalam kontrak atau tender atau permintaan.
- Seleksi, verifikasi dan validasi metode
Istilah "metode" digunakan untuk mengidentifikasi metode kalibrasi, pengujian
atau pengukuran, dan pengambilan sampel. Laboratorium diminta untuk
memastikan bahwa metode versi terbaru yang sah yang digunakan, kecuali jika
tidak sesuai atau tidak mungkin untuk dilakukan. Metode yang digunakan dapat
mencakup metode yang dipublikasikan dalam standar internasional, regional atau
nasional, atau oleh organisasi teknis terkemuka, atau dalam teks ilmiah atau
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jurnal yang relevan, atau seperti yang ditentukan oleh produsen peralatan atau
metode yang dikembangkan atau dimodifikasi oleh laboratorium. Laboratorium
harus memverifikasi bahwa metode yang dipilih dapat dilakukan dengan benar.
Penyimpangan dari metode hanya terjadi jika telah didokumentasikan,
dibenarkan secara teknis, disahkan, dan diterima oleh pelanggan. Metode tidak
baku, metode yang dikembangkan laboratorium dan metode baku yang
digunakan di luar ruang lingkup yang dimaksudkan atau yang dimodifikasi harus
divalidasi, dan rekaman validasinya harus disimpan.
- Pengambilan sampel
Rencana dan metode pengambilan sampel harus tersedia dan diterapkan jika
laboratorium melakukan pengambilan sampel zat, bahan atau produk untuk
pengujian atau kalibrasi berikutnya. Rekaman data pengambilan sampel harus
disimpan.
- Penanganan barang uji atau kalibrasi
Laboratorium harus memiliki prosedur untuk pengangkutan, penerimaan,
penanganan, perlindungan, penyimpanan, retensi, dan pembuangan atau
pengembalian barang uji atau kalibrasi. Juga harus tersedia sistem yang tidak
ambigu untuk identifikasi barang uji atau kalibrasi. Penyimpangan dari kondisi
yang ditentukan harus direkam dan dikonsultasikan kepada pelanggan untuk
langkah selanjutnya.
- Rekaman teknis
Standar ini mengharuskan ketersediaan rekaman teknis yang memuat hasil,
laporan dan informasi yang cukup untuk memfasilitasi, jika mungkin, identifikasi
faktor-faktor yang memengaruhi hasil pengukuran dan ketidakpastian
pengukuran terkait, dan memungkinkan pengulangan kegiatan laboratorium
untuk penelusuran ke versi sebelumnya atau pengamatan asli.
- Evaluasi ketidakpastian pengukuran
Laboratorium kalibrasi harus mengevaluasi ketidakpastian pengukuran untuk
semua kegiatan kalibrasi. Laboratorium pengujian harus mengevaluasi
ketidakpastian pengukuran. Bila metode uji tidak memungkinkan evaluasi
ketidakpastian pengukuran yang ketat, estimasi harus dilakukan berdasarkan
pemahaman prinsip-prinsip teoritis atau pengalaman praktis dari kinerja metode
tersebut.
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- Pemastian keabsahan hasil
Laboratorium harus memiliki prosedur dan rekaman untuk memantau keabsahan
hasil yang mencakup antara lain penggunaan bahan acuan atau bahan kendali
mutu, penggunaan instrumentasi alternatif yang terkalibrasi, pemeriksaan
fungsional pearalatan pengukuran dan pengujian, penggunaan standar kerja
dengan diagram kendali, pemeriksaan antara untuk alat ukur, replikasi pengujian
atau kalibrasi, pengujian ulang atau kalibrasi ulang, korelasi hasil, tinjauan hasil
yang dilaporkan, perbandingan dalam-laboratorium, dan pengujian blind sample.
Laboratorium harus berpartisipasi dalam uji profisiensi dan/atau pembandingan
intralaboratorium jika tersedia dan sesuai.
- Pelaporan hasil
Hasil kegiatan laboratorium harus dilaporkan. Informasi umum yang harus dimuat
dalam laporan disajikan secara rinci dalam SNI ISO/IEC 17025:2017 Klausul 7
subklausul 7.8.2. Informasi spesifik untuk laporan pengujian diuraikan dalam
subklausul 7.8.3, untuk sertifikat kalibrasi dalam subklausul 7.8.4, dan untuk
laporan pengambilan sampel dalam subklausul 7.8.5. Adapun informasi untuk
laporan pernyataan kesesuaian diberikan dalam subklausul 7.8.6, untuk laporan
opini dan interpretasi dalam subklausul 7.8.7 dan untuk amandemen laporan
dalam butir 7.8.8.
- Pengaduan
Proses terdokumentasi diperlukan untuk menerima, mengevaluasi, dan
mengambil keputusan atas pengaduan. Proses ini harus tersedia untuk setiap
pihak yang berkepentingan atas dasar permintaan. Hasil yang akan
dikomunikasikan kepada pengadu harus dibuat atau ditinjau dan disetujui oleh
individu yang tidak terlibat dalam kegiatan laboratorium aslinya.
- Pekerjaan yang tidak sesuai
Laboratorium harus memiliki prosedur yang harus dilaksanakan bila ada aspek
dari kegiatan atau hasilnya yang tidak sesuai dengan prosedur laboratorium
sendiri atau persyaratan yang disepakati dengan pelanggan. Prosedur ini harus
memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk pengelolaan pekerjaan
yang tidak sesuai ditetapkan, tindak lanjut diambil dengan mempertimbangkan
tingkat risiko pekerjaan, signifikansi pekerjaan yang tidak sesuai dievaluasi,
keputusan keberterimaan pekerjaan tersebut diambil, pelanggan diberitahu jika
memungkinkan, pekerjaan ditarik kembali jika diperlukan, dan tanggung jawab
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untuk mengesahkan dimulainya kembali pekerjaan ditetapkan. Rekaman
pekerjaan yang tidak sesuai disimpan.
- Pengendalian data dan manajemen informasi
Klausul ini menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen informasi
laboratorium yang digunakan untuk pengumpulan, pemrosesan, pencatatan,
pelaporan, penyimpanan atau pengambilan data.
E. Klausul 8 - Persyaratan sistem manajemen
Laboratorium dapat memilih antara menerapkan sistem manajemen sesuai dengan
Opsi A atau Opsi B. Opsi A mencantumkan persyaratan minimum untuk penerapan
sistem manajemen di laboratorium. Persyaratan ISO 9001 untuk sistem manajemen
yang relevan dengan ruang lingkup kegiatan laboratorium telah dimasukkan. Opsi B
memungkinkan laboratorium untuk menetapkan dan memelihara sistem manajemen
sesuai dengan persyaratan ISO 9001. Kesesuaian laboratorium dengan persyaratan
ISO 9001 tidak dengan sendirinya menunjukkan kompetensi laboratorium untuk
menghasilkan data dan hasil yang benar secara teknis karena kondisi ini hanya
dapat dicapai melalui kesesuaian dengan ISO/IEC 17025.
Persyaratan untuk dokumentasi telah berkurang secara signifikan dalam klausul 8.
Persyaratan dokumentasi yang terkait dengan pengoperasian sistem manajemen
dalam klausul ini adalah:
- kebijakan dan tujuan sistem manajemen (8.2.1)
- analisis umpan balik pelanggan (8.6.2)
- tindakan korektif, rekaman terkait ketidaksesuaian (8.7.3)
- audit internal dan rekaman hasilnya (8.8.2)
- rekaman masukan dan keluaran tinjauan manajemen (8.9.2 dan 8.9.3)
Tidak ada lagi persyaratan untuk prosedur terdokumentasi yang terkait dengan
kegiatan sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada klausul ini. Juga tidak ada
persyaratan untuk panduan mutu.
Dengan menerapkan pemikiran berbasis risiko, dimungkinkan pengurangan
persyaratan preskriptif dan penggantiannya dengan persyaratan berbasis kinerja.
Klausul 8.5 yang ditujukan pada tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang adalah
elemen baru yang ditambahkan dalam revisi standar terbaru ini. Klausul ini
mengharuskan laboratorium mempertimbangkan risiko dan peluang yang terkait
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dengan kegiatan laboratorium. Kegiatan-kegiatan ini dijelaskan di seluruh standar,
mencakup risiko yang terkait dengan ketidakberpihakan (4.1.4), pernyataan
kesesuaian (7.8.6), pekerjaan yang tidak sesuai (7.10.1), dan tindakan korektif
(8.7.1). Standar ini tidak menentukan metode formal atau khusus untuk manajemen
risiko atau proses manajemen risiko yang terdokumentasi.
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BAB 3
PERSYARATAN UMUM SNI ISO/IEC 17025:2017

K

lausul 4 SNI ISO/IEC 17025:2017 mengenai persyaratan umum menguraikan
persyaratan tentang ketidakberpihakan dan kerahasiaan. Istilah atau acuan
untuk kemandirian (independensi) yang ada pada pada versi 2005 telah
dihapus sehingga kini laboratorium dapat memiliki lebih banyak fleksibilitas asalkan
laboratorium memastikan ketidakberpihakan. Selain itu, rincian mengenai konsep
kerahasiaan telah diperluas. Sekarang kerahasiaan juga berkaitan dengan informasi
tentang pelanggan yang diperoleh dari kegiatan laboratorium atau sumber lain.

3.1 Ketidakberpihakan
Dalam klausul 3.1 SNI ISO/IEC 17025:2017, ketidakberpihakan didefinisikan sebagai
adanya objektivitas. Objektivitas berarti bahwa benturan kepentingan tidak ada, atau
diselesaikan sehingga tidak berpengaruh buruk pada kegiatan laboratorium
selanjutnya.
Kegiatan laboratorium harus dilakukan secara tidak memihak, terstruktur dan
dikelola untuk menjaga ketidakberpihakan. Segenap manajemen laboratorium harus
berkomitmen terhadap ketidakberpihakan. Laboratorium harus bertanggung jawab atas
ketidakberpihakan kegiatan laboratoriumnya dan tidak boleh membiarkan tekanan
komersial, finansial atau tekanan lainnya berkompromi dengan ketidakberpihakan.
Relasi yang mengancam ketidakberpihakan laboratorium dapat bersumber dari
kepemilikan, tata kelola, manajemen, personel, sumber daya bersama, keuangan,
kontrak, pemasaran (termasuk penguatan merek), dan pembayaran komisi penjualan
atau jasa lainnya, dan sebagainya.
Laboratorium harus mengidentifikasi risiko terhadap ketidakberpihakannya
secara berkelanjutan, termasuk risiko yang timbul dari kegiatannya, atau dari relasinya,
atau dari relasi personelnya. Jika risiko itu teridentifikasi, laboratorium harus dapat
menunjukkan cara menghilangkan atau meminimalkan risiko tersebut.

Jenis-jenis ketidakberpihakan dapat disebutkan di antaranya:
1) Masalah keuangan (financial impartiality), kegiatan pengujian atau kalibrasi di
laboratorium tidak tergantung dengan masalah keuangan. Sebagai contoh, ketika
laboratorium memiliki masalah keuangan, laboratorium harus tetap berkomitmen
untuk tidak memihak dan tetap memberikan data hasil laboratorium yang dapat
dipertanggung jawabkan.
2) Pelaksanaan (operational impartiality)
Kegiatan pengujian, kalibrasi atau pengambilan sampel di laboratorium tidak
berhubungan dengan kegiatan layanan lain yang dapat mempengaruhi
ketidakberpihakan, misalnya melalui harga pengujian, kalibrasi atau pengambilan
sampel, pemasaran, penjualan atau pengadaan barang. Besaran biaya pengujian
semestinya tidak berpengaruh pada ketidakberpihakan.
3) Struktur organisasi (impartiality of organizational structure)
Dalam struktur organisasi, terutama jajaran manajemen laboratorium, harus tidak
memihak dalam melaksanakan prosedur yang terkait dengan kegiatan pengujian
atau kalibrasi.
4) Ketidakberpihakan internal (internal impartiality)
Fungsi-fungsi dalam organisasi laboratorium tidak boleh menimbulkan
ketidakberpihakan. Misalnya dalam fungsi analisis, analis tidak boleh memihak
kepada analis lain yang melakukan kesalahan dalam pengujian.
5) Ketidakberpihakan eksternal (external impartiality)
Personel laboratorium harus menghindari kegiatan yang dilarang di luar
organisasinya seperti penyediaan jasa konsultansi, penyusunan dokumentasi
teknis, produksi, pengadaan, instalasi, servis, dan lain-lain tanpa izin dari atau
pengaturan oleh laboratorium.
Risiko pada ketidakberpihakan dapat timbul antara lain dari:
a) konflik keuangan dan konflik kepentingan lain seperti ketergantungan yang
berlebihan pada biaya yang dibayarkan oleh pelanggan, takut kehilangan
pelanggan dan gaji yang diterima personel laboratorium;
b) keterikatan/hubungan yang kuat antara personel laboratorium dan pelanggan;
personel laboratorium yang terlalu lama berhubungan atau terlalu dekat dengan
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pelanggan mungkin memperoleh kepercayaan yang berlebihan dari pelanggan
sehingga dapat menghilangkan objektivitas dalam pekerjaannya;
c) rangkap jabatan personel laboratorium;
d) tekanan dari unit-unit lain dalam organisasi laboratorium (misalnya dari unit
produksi, penjualan dan pengadaan);
e) tekanan dari pelanggan ;
f) hal-hal yang berhubungan dengan subkontrak.
3.1.1 Aplikasi Analisis Risiko Ketidakberpihakan
Prinsip asesmen ketidakberpihakan adalah identifikasi dan analisis risiko yang
dilakukan oleh laboratorium. Setelah melakukan identifikasi risiko, laboratorium
kemudian menentukan apakah risiko terkait ketidakberpihakan masih dapat diterima
ataukah perlu mengambil tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko
sehingga minimum. Jika analisis risiko menunjukkan bahwa memang perlu diambil
tindakan untuk menghilangkan risiko atau mengurangi risiko, maka diputuskan untuk
mengambil tindakan dan mulai mengimplementasikannya.
Semua kegiatan yang berhubungan dengan identifikasi risiko
ketidakberpihakan, analisis risiko dan keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan
analisis tersebut harus didokumentasikan. Pemantauan dan evaluasi dampak dari
tindakan yang diambil dilakukan oleh laboratorium sendiri atau oleh pihak eksternal
yang ahli dalam hal ini. Laboratorium harus memiliki mekanisme yang menjamin bahwa
semua risiko ketidakberpihakan dipantau secara terus-menerus.
Mengingat pengoperasian laboratorium bertumpu pada personel, maka
komitmen setiap personel laboratorium untuk menjunjung tinggi integritas dalam
melaksanakan tugasnya menjadi suatu syarat yang mendasar bagi terjaminnya
ketidakberpihakan. Laboratorium mungkin dapat menyatakan hal ini dalam bentuk pakta
integritas, yakni dokumen yang memuat pernyataan perjanjian atau komitmen
kesanggupan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut memuat
pernyataan kesanggupan bekerja secara profesional dan bebas dari pengaruh tekanan
komersial, keuangan dan tekanan lainnya yang mempengaruhi kinerja laboratorium.
Pernyataan itu ditandatangani oleh tiap personel yang diketahui oleh pihak manajemen.
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3.1.2 Pendekatan Proses dan Pemikiran Berbasis Risiko untuk Ketidakberpihakan
Sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1.5 buku ini, dua di antara perubahan utama
dari ISO/IEC 17025: 2005 menjadi ISO/IEC 17025: 2017 adalah pendekatan proses dan
pemikiran berbasis risiko (PBR).
Pendekatan proses adalah pengelolaan proses dan interaksinya secara
sistematik untuk mencapai hasil yang diharapkan. Proses-proses di laboratorium
dibentuk dan dioperasikan sebagai sistem yang terpadu. Adapun PBR merupakan
bagian dari pendekatan proses yang meletakkan fondasi bagi sistem manajemen untuk
menangani risiko yang mungkin berdampak pada tujuan dan hasil. PBR digunakan
dalam seluruh pendekatan proses untuk:
1) menentukan bagaimana risiko (positif atau negatif) ditangani untuk meningkatkan
keluaran proses dan mencegah hasil yang tidak diinginkan
2) mengembangkan perencanaan dan pengendalian proses yang dibutuhkan
(berdasarkan risiko)
3) meningkatkan efektivitas sistem manajemen
4) memelihara dan mengelola sistem yang secara inheren menangani risiko dan
mencapai tujuan.
Untuk mengelola proses (atau sistem) dapat digunakan perangkat yang disebut
Plan-Do-Check-Action (PDCA):
P - Plan :
(
)
(“ y g
”
" g
y ").
D - Do
: Implementasikan dan kendalikan apa yang direncanakan.
C - Check : Pantau dan ukur proses dan hasil terhadap kebijakan, tujuan dan
persyaratan dan laporkan hasilnya.
A - Act : Ambil tindakan untuk meningkatkan kinerja proses.
PDCA beroperasi sebagai suatu siklus peningkatan berkelanjutan dengan PBR
pada setiap tahap. Gambar 3.1 memperlihatkan diagram siklus ini.
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Gambar 3.1 Siklus PDCA untuk proses dalam kegiatan laboratorium.
Secara garis besar, PDCA untuk risiko ketidakberpihakan dapat dituliskan sebagai berikut:
P:
D:
C:
A:

Strukturkan dan kelola kegiatan laboratorium.
Identifikasi risiko terhadap ketidakberpihakan.
Cek terus-menerus.
Hilangkan atau kurangi risiko

Sebagai ilustrasi, butir 3.1.3 memberikan contoh analisis ketidakberihakan.
3.1.3 Contoh Analisis Risiko terhadap Ketidakberpihakan
ISO/IEC 17025:2017 tidak menyatakan cara menentukan dan menganalisis risiko.
Laboratorium tidak diharuskan melakukan analisis risiko misalnya sesuai dengan ISO
31000, atau menggunakan alat manajemen risiko Failure Mode and Effects Analysis
(FMEA), fault tree analysis, analisis tulang ikan atau diagram pareto.
Di sini diberikan satu contoh analisis risiko dengan pendekatan yang tidak
terlalu formal yang mempertimbangkan tiga parameter, yaitu frekuensi terjadinya risiko,
tingginya (severity) risiko dan kategori risiko. Diasumsikan bahwa laboratorium telah
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mengidentifikasi risiko terhadap ketidakberpihakan, salah satunya dari adanya
pemberian jasa konsultansi oleh personel laboratorium.
Risiko yang telah diidentifikasi tersebut dapat dianalisis menggunakan sistem
pemeringkatan yang diberikan pada Tabel 3.1, 3.2 dan 3.3.
Tabel 3.1 Frekuensi terjadinya risiko

Tabel 3.2 Tingginya risiko

A Sering
B Kadang-kadang

≥ 3 kali / tahun
1 s.d. 2 kali / tahun

I
II

C Jarang

˂ 1 kali /tahun

III

Kritis: dapat berpengaruh pada hasil
Penting: perlu intervensi manajemen
lab.
Tidak signifikan / dapat diabaikan:
tidak ada risiko terhadap
ketidakberpihakan

Tabel 3.3 Kategori risiko

Frekuensi
terjadinya
risiko

A

y

x

x

x

Risiko tidak dapat diterima

B

z

y

x

y

Risiko serius

C

z

z

x

z

Risiko dapat diterima

III

II

I

Tingginya risiko
Perlu dicatat bahwa sistem pemeringkatan di atas dapat lebih rumit atau lebih
sederhana, bergantung pada kebutuhan dan tujuan asesmen risiko di laboratorium.
Pemeringkatan tersebut hanya sebagai contoh saja untuk memberikan ilustrasi
pendekatan yang dapat diambil dalam menganalisis risiko yang potensial terhadap
ketidakberpihakan.
Evaluasi faktor-faktor risiko yang diidentifikasi dilakukan menggunakan tabel di
bawah ini:
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Tabel 3.4 Contoh evaluasi faktor risiko
Risiko potensial
Source of Risk
Frekuensi terjadinya
risiko
Tingginya risiko
Evaluasi faktor risiko
Tindakan pencegahan

Pemantauan

Tindakan perbaikan /
tanggung jawab

Staf pengujian (pegawai, kontraktor atau subkontraktor)
yang memberikan konsultansi
Personel pengujian
C – Jarang
I – Kritis
Risiko tidak dapat diterima
1) Seluruh staf laboratorium menandatangani
pernyataan benturan kepentingan ketika mulai
bekerja di laboratorium / perusahaan,
mengidentifikasi pekerjaan sebelumnya dan
kerjasama dengan pelanggan selama 3 tahun
terakhir;
2) Mengingatkan kebijakan tertulis tentang benturan
kepentingan setiap tahun;
3) Memisahkan anggota staf yang memberikan
konsultansi dari kegiatan pengujian;
4) Jika digunakan subkontraktor, dipastikan dalam
kontrak bahwa benturan kepentingan yang ada akan
diungkapkan dan tidak adanya benturan
kepentingan akan dinyatakan, keduanya secara
tertulis, sebelum diterimakan pekerjaan subkontrak.
1) Kaji ulang benturan kepentingan tiap tahun.
2) Pemutakhiran dan kaji ulang daftar anggota staf
yang memberikan konsultansi.
3) Kaji ulang kontrak dengan subkontraktor dan
pernyataan benturan kepentingan.
1) Berdasarkan hasil deteksi benturan kepentingan,
staf di-edukasi ulang tentang pentingnya
keterbukaan.
2) Dari deteksi benturan kepentingan karena
konsultansi, personel yang bersangkutan tidak
dilibatkan dalam pengujian tertentu.
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3.2 Kerahasiaan
“ · · · · · ”

y
;
.
g
y g
g “
”
g
y g
berhubungan dengan kerahasian informasi dan hak kepemilikan pelanggan
laboratorium. Yang dimaksud di sini adalah semua informasi baik yang berupa sampel
pengujian atau kalibrasi, data hasil pengujian, dokumen, gambar, atau hal lainnya yang
berkaitan dengan pelanggan, yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak-pihak yang
tidak berhak untuk mengetahuinya dan perlu dilindungi oleh pihak manajemen
laboratorium dan semua personel laboratorium lainnya.
Laboratorium yang mampu menjaga kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan
pelanggan menunjukkan profesionalitas laboratorium dalam melayani pelanggan.
Namun, apabila laboratorium tidak mampu menjaganya atau terjadi kebocoran
informasi pelanggan, dampaknya bukan hanya kepada pelanggan, tapi dapat juga
menurunkan reputasi laboratorium. Apabila pelanggan merasa dirugikan oleh pihak
laboratorium, maka pelanggan berhak mengajukan tuntutan hukum. Dampak buruk
tersebut bisa dihindari jika laboratorium berkomitmen memegang prinsip klausul 4.2
(Kerahasiaan). Sebaliknya, apabila laboratorium mampu memegang prinsip ini, maka
reputasi laboratorium juga meningkat seiring dengan meningkatnya loyalitas pelanggan.
Laboratorium harus bertanggung jawab melalui komitmen yang dapat
ditegakkan secara hukum untuk :
1. mengelola semua informasi yang diperoleh atau dibuat selama kegiatan
laboratorium berlangsung;
2. menginformasikan kepada pelanggan terlebih dahulu tentang informasi yang akan
dimuat di ranah publik, kecuali informasi yang disediakan pelanggan untuk publik
atau ketika disepakati antara laboratorium dan pelanggan (misalnya untuk
menanggapi keluhan). Selain itu, semua informasi lainnya dianggap sebagai
informasi rahasia dan harus dianggap sebagai rahasia.
Namun ketika laboratorium diharuskan oleh hukum atau disahkan dalam
pengaturan kontrak untuk membuka informasi rahasia, pelanggan atau individu yang
bersangkutan harus, kecuali dilarang oleh hukum, mengetahui dan diberitahukan
tentang informasi yang diberikan.
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Informasi tentang pelanggan yang diperoleh dari pemberi informasi selain
pelanggan (misalnya penggugat, regulator) harus bersifat rahasia di antara pelanggan
dan laboratorium. Informasi dari pemberi informasi tersebut disampaikan kepada
laboratorium dan harus bersifat rahasia, tidak boleh disampaikan kepada pelanggan,
kecuali disepakati oleh pemberi informasi.
Personel, termasuk setiap anggota komite, kontraktor, personel badan eksternal,
atau individu yang bertindak atas dasar laboratorium, akan menjaga kerahasiaan semua
informasi yang diperoleh atau dibuat selama kegiatan laboratorium berlangsung, kecuali
sebagaimana diharuskan oleh hukum.
Setiap personel laboratorium diharuskan juga membuat surat pernyataan
personel yang di dalamnya tertulis sanggup menjaga kerahasiaan laboratorium maupun
aspek-aspek yang berkenaan dengan pelanggan Laboratorium, dengan tidak
menyampaikan informasi apa pun baik lisan maupun tulisan kepada pihak lain tanpa ijin
tertulis. Surat pernyataan ini tidak hanya untuk personel laboratorium tetapi juga untuk
personel eksternal termasuk setiap anggota komite, kontraktor, personel badan
eksternal, atau individu yang bertindak atas dasar laboratorium.
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BAB 4
PERSYARATAN STRUKTURAL
4.1 Aspek Legal Laboratorium

L

andasan hukum organisasi laboratorium yaitu memiliki bukti formal keberadaan
dan pengakuan. Laboratorium harus berupa badan hukum yang berdiri sendiri,
atau bagian dari sebuah badan hukum tertentu yang bertanggung jawab secara
hukum atas kegiatan laboratorium. Laboratorium di bawah organisasi pemerintah
dipandang sebagai badan hukum berdasarkan status kepemerintahannya, sedangkan
bagi laboratorium non pemerintah (swasta) bukti formal keberadaan dan pengakuannya
adalah memiliki akta pendirian perusahaan dari notaris yang didaftarkan ke Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bagi laboratorium pemerintah, best practice persyaratan ini tertuang dalam
dokumen resmi (Surat Keputusan / SK) organisasi dan tata kerja (OTK) kementerian,
lembaga atau organisasi di bawah kementerian/lembaga yang menjelaskan informasi
tentang struktur organisasi, nama-nama unit organisasi yang menjadi bagiannya serta
tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi tersebut. Nama, kedudukan, tugas dan
fungsi laboratorium harus mampu telusur ke induk organisasi di mana laboratorium
tersebut bernaung. Posisi laboratorium dan kaitannya dengan bagian lain di organisasi
induk harus terpetakan dalam struktur organisasi, untuk mengidentifikasi potensi
timbulnya konflik kepentingan. Bagi laboratorium perguruan tinggi yang berstatus
Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), aspek legalnya ditetapkan melalui
SK Majelis Wali Amanat dan/atau SK Rektor, sedangkan di laboratorium swasta, satu
paket dengan akte notaris adalah tanda daftar perusahaan, surat ijin usaha, bahkan
surat ijin domisili usaha. Dokumen tersebut harus tersedia (misalnya sebagai lampiran),
dinyatakan dan diacu silang secara formal dalam dokumen kebijakan pengelolaan
laboratorium atau apa pun namanya, serta tercantum dalam daftar induk dokumen atau
informasi eksternal. Berikut beberapa contoh bukti legal keberadaan laboratorium:
a)

Laboratorium Terpadu IPB adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Rektor IPB
berdasarkan SK Rektor IPB No.127/C/1984, yang dikukuhkan kembali dan

berubah menjadi Unit Penunjang Akademik di bawah Rektor IPB melalui
koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama sesuai SK Majelis Wali
Amanat IPB No. 08/MWA-IPB/2014;
b)

Laboratorium Analisis Pangan Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP)
dibentuk berdasarkan SK Rektor IPB No. 104 Tahun 1981 tentang
pembentukan Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi (TPG) – IPB, dilengkapi
dengan Surat Penunjukkan No. 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan
Organisasi Laboratorium Jasa Analisis Pangan Departemen ITP – IPB. Sejak
tanggal 31 Maret 2010 sesuai dengan Surat keputusan Penggantian Nama
Laboratorium nomor 14 tahun 2010, Laboratorium Analisis Pangan berubah
nama menjadi Laboratorium Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan (LDITP),
Fakultas Teknologi Pertanian – IPB;

c)

Laboratorium Farmasi Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.64 Tahun
2015, dan SK Kapuslitbang No.HK.02.03/2255/2018 tentang struktur organisasi
laboratorium Puslitbang, dan HK.02.03/322/2018 tentang struktur organisasi
laboratorium farmasi;

d)

Laboratorium PT Angler BioChemLab adalah Laboratorium Pengujian yang
dibentuk berdasarkan Akte Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto No. 41
Tahun 2009 dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-20521.AH.01.01 Tahun 2009, Tanda Daftar
Perusahaan No. 503/2057.D/ 436.6.11/2009 dan Surat Ijin Usaha Perdagangan
No.503/1990.A/436.6.11/2009 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pemerintah Kota Surabaya.

4.2. Organisasi dan Manajemen Laboratorium
Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang mana orangorang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Sementara itu, James
D. Mooney menyatakan organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk
mencapai tujuan bersama, sedangkan Chester I. Bernard mendefinisikan organisasi
sebagai suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
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Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan
dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur
organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan
demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi, yaitu susunan komponen komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya
pembagian tugas dan wewenang pekerjaan dan menunjukkan bagaimana fungsifungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
Selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan,
saluran perintah dan penyampaian laporan.
Organisasi laboratorium harus dibentuk untuk memastikan semua kegiatan
laboratorium dilakukan sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 agar menjadi
laboratorium yang kompeten, mampu memproduksi data hasil laboratorium yang valid.
Laboratorium harus menetapkan struktur organisasi dan manajemen laboratorium,
letaknya dalam organisasi induk dan hubungan antara manajemen, kegiatan teknis
dan layanan penunjang lainnya. Hal inilah yang harus didokumentasikan dalam
kebijakan laboratorium untuk menjelaskan hubungan antara manajemen, kegiatan
teknis dan layanan penunjang lain dalam organisasi sebuah lembaga yang melakukan
kegiatan laboratorium. Dari peta hubungan tersebut, risiko ketidakberpihakan atau
konflik kepentingan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh lembaga tersebut akan
dapat diidentifikasi, sehingga laboratorium bisa melakukan langkah-langkah preventif
menghindari bahkan mengeliminasi potensi risiko tersebut.
Terkait struktur organisasi, dan manajemen yang memiliki tanggung jawab atas
keseluruhan kegiatan laboratorium, laboratorium tidak perlu menyusun organisasi baru
y g
“
”
membuat istilah jabatan baru atau khusus, seperti
manajemen puncak, manajemen teknis, dan manajer mutu, yang tidak diatur dalam
nomenklatur baku jabatan di dalam organisasi laboratorium atau organisasi induk
laboratorium. Dari aspek legal dan struktur organisasi, laboratorium dapat
mengidentifikasi dan menetapkan manajer atau manajemen laboratorium yang
bertanggunjawab secara keseluruhan dalam pengelolaan aktivitas laboratorium ke
dalam dan ke luar organisasi. Dasar penetapan manajemen laboratorium adalah
otoritas atau kewenangan yang dimiliki sesuai ketetapan organisasi, karena aktivitas
laboratorium memerlukan sumber daya yang memerlukan otorisasi terkait penyediaan
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sumber daya tersebut. Selain itu, manajemen laboratorium dituntut memberikan bukti
komitmen dan kepemimpinannya dalam mengawal dan memastikan implementasi
sistem berjalan efektif, yang biasanya melekat sebagai indikator kinerja kunci (KPI)
dalam jabatan strukturalnya. Kepala, ketua, direktur, manajer, atau jabatan yang setara
merupakan level yang sesuai untuk posisi sebagai manajemen laboratorium yang
dibuktikan melalui SK pengangkatan dari pimpinan induk organisasi. Dokumen tersebut
harus tersedia (misalnya sebagai lampiran), dan diacu silang secara formal dalam
dokumen kebijakan pengelolaan laboratorium, serta tercantum dalam daftar induk
dokumen atau informasi eksternal.
Struktur organisasi laboratorium sebaiknya dibuat dalam bentuk organigram,
sehingga posisi laboratorium dalam organisasi induk dan kaitannya dengan bagian lain
di organisasi induk atau bagian lain laboratorium dapat terpetakan dengan jelas (jika
ada). Sebagaimana telah dijelaskan, jangan membuat organisasi laboratorium dalam
organisasai baku yang sudah ada yang akan menjadikan organisasi laboratorium suatu
organisasi yang eksklusif dan tidak berfungsi efektif. Gambar 4.1 berikut menyajikan
contoh organigram dan manajemen laboratorium, posisinya dalam organisasi induk,
serta hubungan antara manajemen, kegiatan teknis pengujian atau kalibrasi, dan
kegiatan penunjang lainnya dalam suatu organisasi. Bagian organisasi yang diberi
highlight warna oranye merupakan bagian yang terlibat dalam implementasi SNI
ISO/IEC 17025:2017.
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Gambar 4.1 Contoh organisasi laboratorium
Keterangan garis koordinasi atau delegasi:

 Manajer pengendalian persediaan: koordinasi atau delegasi terkait penyediaan
produk dan jasa dari pihak eksternal (pengadaan peralatan, bahan, subkontrak
dan sejenisnya)
 Manajer Quality Assurance (QA): koordinasi atau delegasi terkait
pengembangan metode pengujian atau kalibrasi
 Manajer keuangan: koordinasi atau delegasi terkait anggaran pengelolaan
sumber daya (peralatan, bahan, kalibrasi, uji profisiensi, penghargaan,
remunerasi, dan sejenisnya)
 Manajer pemasaran: koordinasi atau delegasi terkait hubungan dengan
pelanggan (laporan hasil pengujian atau kalibrasi, pengaduan keluhan,
kuesioner kepuasan pelanggan)
 Manajer personalia: koordinasi atau delegasi terkait pengelolaan kompetensi
personel (promosi, rotasi, mutasi, berhenti, pelatihan, dan sejenisnya).
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4.3 Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hubungan antar Personel
Laboratorium
Sebagaimana lazimnya di setiap organisasi, hubungan tata kerja antar bagian dan antar
personel dalam organisasi laboratorium harus ditetapkan dan diatur, mencakup
hubungan antara semua personel yang mengelola dan memverifikasi pekerjaan yang
berpengaruh pada mutu hasil laboratorium, misalnya hubungan antar analis, penyelia
kegiatan, dan penanggung jawab teknis, serta penanggung jawab mutu pekerjaan. Jika
diperlukan, untuk memastikan sinergi dan keharmonisan hubungan tugas dan fungsi
antar bagian atau personel ditetapkan dalam suatu Standard Operational Prosedur
(SOP) atau apa pun namanya yang didokumentasikan, dipahami, dan diterapkan oleh
seluruh bagian atau personel terkait. Ada pendelegasian tugas dan wewenang kepada
bagian atau personel. Tugas dan fungsi laboratorium dibagi habis ke bagian atau
personel sehingga organisasi laboratorium berjalan efektif.
Laboratorium harus menetapkan siapa personel yang bertugas menerapkanmemelihara-meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu secara berkelanjutan,
siapa personel yang bertugas mengidentifikasi adanya penyimpangan dari sistem
manajemen mutu atau dari prosedur yang ditetapkan, dan yang bertugas melakukan
pencegahan atau meminimalisasi terjadinya penyimpangan, siapa personel yang
bertanggung jawab melaporkan ke manajemen laboratorium terkait kinerja sistem
manajemen mutu dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk
meningkatkan efektivitasnya, siapa yang bertugas melakukan pengujian atau kalibrasi,
memverifikasi kualitas hasil pengujian atau kalibrasi, dan menandatangani laporan hasil
pengujian atau kalibrasi. Kewenangan personel di dalam menjalankan hal tersebut
dibuktikan dengan Surat Tugas atau Surat Keputusan dari Manajemen Laboratorium
yang penunjukkannya didasarkan pada kompetensi personel. Dokumen tersebut diacu
silang secara formal dalam dokumen kebijakan pengelolaan laboratorium, serta
tercantum dalam daftar induk dokumen atau informasi eksternal. Hal yang penting
diperhatikan, bahwa organisasi laboratorium dibentuk berdasarkan fungsi, tidak
memandang jumlah personel, sehingga bisa saja seorang personel laboratorium
mempunyai tugas lain di luar organisasi laboratorium, atau seorang personel
laboratorium mempunyai beberapa tugas di laboratorium, sepanjang pengaturan sistem
manajemennya dapat memastikan integritas dan ketidakberpihakan yang bersangkutan
dalam menjalankan tugas dan fungsinya di laboratorium.
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Berikut adalah satu contoh deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang
Kepala Bidang Pengujian dan Kalibrasi di suatu laboratorium, sebagai salah seorang
personel yang terlibat dalam implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium dan berkoordinasi dengan
Sekretaris Laboratorium (sebagai penanggungjawab mutu), dan Kepala Bidang
lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan
pengujian dan kalibrasi;
Memimpin Bidang Pengujian dan Kalibrasi dan mengatur kerjasama di antara
Kepala Subbidang (Kasubbid.) Laboratorium Lingkungan, Ekotoksikologi, dan
Mikrobiologi, Kasubbid. Laboratorium Material, dan Kasubbid. Laboratorium
Kalibrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengujian dan kalibrasi;
Bertindak sebagai penanggung jawab teknis, dan bertanggung jawab dalam,
penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan aspek teknis (persyaratan sumber
daya, dan proses) sistem manajemen mutu di laboratorium pengujian dan
kalibrasi sehingga memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017, ISO
45001:2018, PP 50 tahun 2012, dan PerMenLH No. 06 tahun 2009;
Memastikan seluruh personel laboratorium (Pranata Laboratorium
Pendidikan/PLP, petugas pengambil contoh, teknisi, analis, dan petugas
kalibrasi) bekerja sesuai tupoksi, melaksanakan SOP dan Instruksi Kerja (IK)
yang berlaku di areanya masing-masing;
Bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis penjaminan keabsahan hasil
pengujian dan kalibrasi, menindaklanjuti ketidaksesuaian dan komplain
pelanggan atas hasil pengujian dan kalibrasi;
Merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi aktivitas pengujian dan
kalibrasi dan melakukan verifikasi, dan evaluasi kesahihan data hasil pengujian
dan kalibrasi;
Merencanakan dan menetapkan personel pengujian atau kalibrasi untuk
mengikuti pendidikan atau pelatihan, dan melakukan evaluasi terhadap
efektivitas pelatihan yang telah dilakukan;
Memimpin seluruh personel teknis melakukan identifikasi dan kuantifikasi risiko
dan peluang, dan melakukan tindakan mengeliminasi atau meminimalisasi
setiap risiko serta memanfaatkan peluang yang teridentifikasi di area kerjanya
masing-masing;
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i)

Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, dan meminimalkan kejadian
penyimpangan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pengujian
atau kalibrasi, dan uji banding/uji profisiensi;
Mengevaluasi kinerja PLP, petugas pengambil contoh, analis, teknisi atau
petugas kalibrasi;
Mendelegasikan tugas dan kewenangan sebagai penanggungjawab teknis
kepada penanggung jawab mutu apabila berhalangan.

j)
k)

Tugas dan fungsi laboratorium yang lainnya disebar atau dibagi ke bagian atau
personel lainnya, didukung dengan tata kerja dan koordinasi antar bagian atau antar
personel sehingga tercipta sinergi yang berdampak pada tercapainya efektivitas
organisasi laboratorium .

4.4 Ruang Lingkup atau Cakupan Implementasi Sistem

“

Laboratorium harus menentukan dan mendokumentasikan kegiatan yang sesuai
dengan dokumen ini, dan tidak mengklaim kesesuaian kegiatan yang disediakan
secara eksternal secara berkelanjutan.

”

Maksud dari pernyataan atau persyaratan standar SNI ISO/IEC 17025:2017 tersebut,
yang pertama adalah keharusan laboratorium untuk menyatakan mengenai cakupan
ruang lingkup kegiatan pengujian atau kalibrasi yang memenuhi standar SNI ISO/IEC
17025:2017. Bisa saja laboratorium mempunyai kemampuan pengujian atau kalibrasi
yang sangat banyak, tetapi yang ditetapkan sebagai ruang lingkup implementasi yang
sesuai atau memenuhi standar SNI ISO/IEC 17025:2017 hanya sebagian saja,
sehingga laboratorium harus membuat daftar rincian parameter uji atau kalibrasi
menjadi 2 kelompok yang berbeda, dan ditempatkan misalnya sebagai lampiran serta
diacu silang secara formal dalam dokumen kebijakan pengelolaan laboratorium.
Daftar rincian ruang lingkup implementasi bisa dibuat dalam tabel mengacu ke
format ruang lingkup akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagaimana
disampaikan pada gambar 4.2 yang mencakup: bidang pengujian atau kalibrasi,
matrik/komoditi/bahan/barang yang diuji atau dikalibrasi, parameter uji atau kalibrasi,
metode uji atau kalibrasi, atau teknik pengujian atau kalibrasi yang digunakan.
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Gambar 4.2 Contoh pengajuan ruang lingkup oleh Laboratorium Pengujian

Maksud yang Kedua, pernyataan bahwa kesesuaian dengan SNI ISO/IEC
17025:2017 hanya berlaku untuk kegiatan pengujian atau kalibrasi yang dilakukannya
sendiri, tidak termasuk kegiatan pengujian atau kalibrasi yang dipasok atau dilakukan
oleh pihak lain atau pihak eksternal secara berkelanjutan (misalnya subkontrak
berkelanjutan). Konsekuensinya, laboratorium harus membedakan kedua hal tersebut
dalam sertifikat atau laporan hasil pengujian atau kalibrasi, misalnya dengan memberi
tanda bintang (*) bagi hasil uji atau kalibrasi yang di luar ruang lingkup penerapan SNI
ISO/IEC 17025:2017, dan tanda bintang dua (**) bagi hasil pengujian atau kalibrasi yang
diperoleh dari laboratorium subkontraktor. Penandaan yang sama juga harus diberikan
pada saat laboratorium tidak melaksanakan sampling. Kedua hal tersebut harus
dinyatakan secara formal dalam dokumen kebijakan pengelolaan laboratorium.
Kegiatan laboratorium dilakukan untuk memenuhi persyaratan: standar ini (SNI
ISO/IEC 17025), pelanggan, otoritas pengatur (regulator), dan organisasi yang
memberikan pengakuan. Maksud dari pernyataan atau persyaratan SNI ISO/IEC
17025:2017 tersebut adalah: laboratorium harus menyatakan bahwa kegiatan
pengujian atau kalibrasi yang dilakukan laboratorium, selain untuk memenuhi
persyaratan SNI ISO/IEC 17025, juga untuk memenuhi persyaratan atau permintaan
pelanggan, regulasi pemerintah, atau regulasi lain yang ditetapkan, dan lembaga yang
memberikan pengakuan (termasuk persyaratan badan akreditasi). Laboratorium harus
memahami bahwa hasil pengujian atau kalibrasi tidak hanya diperlukan atau digunakan
oleh pelanggan, tapi bisa juga digunakan oleh pemangku kepentingan lainnya seperti
penyidik polisi, jaksa, badan regulasi (Badan Pengawas Obat dan Makanan / BPOM,
Kementerian teknis terkait) termasuk KAN. Hasil pengujian atau kalibrasi bisa menjadi
alat bukti dalam penanganan kasus hukum baik delik perdata maupun pidana.
Pernyataan tersebut dituangkan dalam dokumen kebijakan pengelolaan laboratorium.

4.5 Tempat Kegiatan Pengujian atau Kalibrasi
Kegiatan laboratorium mencakup kegiatatan yang dilakukan di fasilitas permanen, di luar
fasilitas permanen, fasilitas sementara, fasilitas bergerak, atau fasilitas milik pelanggan.
Standar SNI ISO/IEC 17025:2017 dapat diterapkan dan harus diterapkan di seluruh
fasilitas atau tempat tersebut. Dalam penerapannya, laboratorium harus menyatakan
cakupan pelaksanaan kegiatan pengujian atau kalibrasinya, apakah di seluruh fasilitas
tersebut, atau hanya melakukan di fasilitas laboratorium permanen (gedung), atau juga
mencakup kegiatan di luar fasilitas permanen, sementara atau fasilitas bergerak (mobile
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laboratory, misalnya dalam kapal atau mobil) atau bahkan di fasilitas milik pelanggan.
Laboratorium tinggal memilih fasilitas yang sesuai atau relevan. Jika laboratorium
melakukan sampling, maka aktivitas sampling juga harus memenuhi SNI ISO/IEC
17025:2017 (lihat klausul 7.3 SNI ISO/IEC 17025:2017 atau subbab 6.3 buku ini).
Tempat atau fasilitas kegiatan tersebut harus dinyatakan atau dituangkan
dalam dokumen kebijakan pengelolaan laboratorium. Gambar 4.3 berikut menyajikan
contoh fasilitas atau tempat kegiatan untuk implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017.

a.

Laboratorium pada fasilitas permanen

b. Laboratorium pada fasilitas sementara

http://www.handpmg.com

c. Laboratorium pada fasilitas bergerak

d. Laboratorium pada fasilitas milik pelanggan

Gambar 4.3 Contoh fasilitas/tempat kegiatan untuk implementasi
SNI ISO/IEC 17025
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4.6 Dokumentasi Prosedur Kegiatan Laboratorium
Selain kewajiban menetapkan struktur organisasi dan manajemen laboratorium,
menetapkan tanggung jawab dan kewenangan seluruh personel, laboratorium juga
harus mendokumentasikan prosedur (sejauh diperlukan) untuk memastikan konsistensi
seluruh aktivitas dan memastikan konsistensi validitas hasil-hasil kegiatan terkait
pengujian atau kalibrasi. Terkait persyaratan ini maka laboratorium harus melakukan
identifikasi dan menetapkan jenis dan jumlah prosedur yang harus dimiliki untuk
mendukung implementasi sistem, kemudian membuat dan mendokumentasikan
prosedur tersebut. Dokumentasi bisa dilakukan dalam bentuk tertulis (hardcopy)
sebagaimana umumnya dipahami, elektronik, digital, video, gambar atau lainnya (lihat
butir persyaratan 8.2 SNI ISO/IEC 17025:2017 atau subbab 7.3 buku ini). Tabel 4.1
berikut menyajikan jumlah dan jenis prosedur minimal yang secara eksplisit dinyatakan
harus dimiliki laboratorium. Namun demikian, jika ada beberapa kegiatan yang
melibatkan beberapa pihak atau bagian dan dipandang perlu dibuat prosedur untuk
memastikan sinergi dalam pelaksanaannya, maka laboratorium harus membuat
prosedur tersebut, misalnya dalam hal:
a) Pengelolaan kondisi lingkungan, bisa melibatkan beberapa pihak/personel yang
merekam, memverifikasi, menyetujui, dan menindaklanjuti ketidaksesuaian kondisi
lingkungan laboratorium
b) Pengendalian dokumen da
.
“ g
”
beberapa pihak, yang menyusun, menyetujui, mengesahkan, menerbitkan,
merevisi, menarik dan menerbitkan ulang, serta memusnahkan dokumen dan
rekaman)
c) Proses pemilihan, verifikasi atau validasi, dan pengembangan metode, bisa
melibatkan koordinator (penanggung jawab), yang memilih atau menyeleksi
metode, pembagian tugas personel yang mengumpulkan data primer, yang
mengolah dan mengevaluasi data, yang menyimpulkan hasil, dan mengesahkan
serta menerbitkan metode untuk digunakan.
d) Penanganan pengaduan atau keluhan. Perlu dipilah berbasis sifat pengaduan,
apakah bersifat teknis, administratif, manajemen, atau finansial, sehingga personel
yang bertanggung jawab menindaklanjutinya akan berbeda.
Tabel 4.1 berikut menyajikan jumlah dan jenis prosedur minimal yang secara
eksplisit dinyatakan harus dimiliki laboratorium. Namun demikian, jika ada beberapa
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kegiatan yang melibatkan beberapa pihak atau bagian, dan dipandang perlu dibuat
prosedur tambahan untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaannya, maka
,
y
“ g
” y g
, y g
y ,
y
,
mengesahkan, menerbitkan, merevisi, menarik dan menerbitkan ulang, serta
.
“
”
SNI
ISO/IEC 17025:201C
g
“
”
y
cukup melibatkan 1 (satu) personil laboratorium.
Tabel 4.1 Daftar Prosedur yang Dipersayaratkan dalam Implementasi
SNI ISO/IEC 17025:2017
Butir SNI ISO/IEC
17025:2017

Nama Prosedur

6.2

Prosedur pengelolaan personil (mencakup: persyaratan kompetensi,
seleksi, pelatihan-pengembangan, penyeliaan, pemberian wewenang, dan
pemantauan kompetensi)
Prosedur pengendalian kondisi lingkungan (mencakup memonitor,
mengontrol, merekam, memverifikasi, dan menindaklanjuti
ketidaksesuaian kondisi lingkungan laboratorium)
Prosedur pengelolaan peralatan (mencakup transportasi, penyimpanan,
penggunaan, pemeliharaan, dan pengecekan antara)
Prosedur penyediaan produk dan jasa eksternal (pengadaan bahan,
peralatan, provider pelatihan, provider pemeliharaan dan kalibrasi
peralatan, subkontrak sampling/pengujian atau kalibrasi)
Prosedur kaji ulang permintaan pengujian atau kalibrasi
Prosedur pemilihan, verifikasi/validasi, pengembangan metode. Bisa
melibatkan koordinator (penanggung jawab), yang memilih atau
menyeleksi metode, pembagian tugas personel yang mengumpulkan data
primer, yang mengolah dan mengevaluasi data, yang menyimpulkan hasil,
dan mengesahkan serta menerbitkan metode untuk digunakan.
Prosedur penanganan sampel uji/barang yang dikalibrasi
Prosedur pemantauan/pengendalian keabsahan hasil pengujian atau
kalibrasi
Prosedur Penanganan pengaduan/komplain/keluhan. Proses penanganan
keluhan akan melibatkan personil yang menampung dan memilah berbasis
sifat pengaduan, apakah bersifat teknis, administratif, manajemen, atau
finansial, sehingga personil yang bertanggungjawab menindaklanjutinya
bisa berbeda-beda
Prosedur penanganan ketidaksesuaian hasil pengujian atau kalibrasi.

6.3
6.4
6.6
7.1
7.2

7.4
7.7
7.9

7.10
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4.7 Komunikasi dan Integritas Sistem Manajemen
Persyaratan struktural terakhir adalah terkait tugas pimpinan atau manajemen
laboratorium untuk mengawal atau memimpin implementasi sistem manajemen mutu,
memastikan sistem tersebut berjalan efektif dan terpenuhinya persyaratan pelanggan
serta persyaratan perundangan yang berlaku. Pimpinan atau manajemen laboratorium
juga harus memastikan integritas sistem manajemen mutu terpelihara bila ada
perubahan terhadap sistem, baik pada saat perencanaan ataupun pada tahap
penerapan perubahan tersebut. Kedua hal tersebut harus dituangkan dalam dokumen
kebijakan pengelolaan laboratorium, sedangkan prosesnya dapat dilakukan dengan
membangun dan menerapkan sistem komunikasi yang efektif dengan seluruh personel
maupun pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan atau diskusi terprogram dan
dilakukan secara periodik merupakan salah satu cara menginspirasi atau
menyemangati personel dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi sistem
dan mensosialisasikan pentingnya memahami tugas, wewenang dan tanggung jawab
personel di laboratorium (lihat butir 5.3 SNI ISO/IEC 17025:2017 atau subbab 4.4 buku
ini), serta pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan dan persyaratan perundangan
yang berlaku. Rekaman rapat atau diskusi, kesimpulan dan tindaklanjutnya merupakan
bukti atas implementasi hal tersebut.
Banyak faktor risiko internal atau eksternal yang berpotensi mengancam tidak
terpenuhinya integritas sistem manajemen pada saat dilakukan perubahan. Faktor
perubahan sumber daya seperti personel, peralatan, atau bahan berpotensi berdampak
pada hal tersebut. Manajemen laboratorium biasanya merupakan suatu jabatan
struktural, sehingga pergantian atau rotasi merupakan suatu yang biasa. Sistem
manajemen yang dibangun laboratorium harus sedemikian rupa sehingga mampu
mengantisipasi hal tersebut, misalnya dengan menetapkan kriteria bahwa personel
manajemen laboratorium harus memiliki leadership, komitmen, berpengalaman di
laboratorium, dan mempunyai pemahaman yang baik tentang SNI ISO/IEC 17025:2017,
agar siapa pun yang menjabat, integritas sistem terjamin terpelihara. Sering terjadi,
konsistensi implementasi sistem manajemen terganggu oleh faktor perubahan personel
manajemen. Hal yang sama bisa juga terjadi pada saat pergantian personel teknis
pengujian karena mutasi, rotasi atau berhenti. Harus ditetapkan aturan terkait waktu
transisi bagi personel mutasi, rotasi atau berhenti agar estafet perpindahan tugasnya ke
personel pengganti atau personel baru tidak mempengaruhi kompetensi laboratorium
dalam melakukan pengujian. Harus ditetapkan irisan waktu yang cukup antara personel
yang menggantikan dengan personel yang akan rotasi, mutasi, pensiun atau
mengundurkan diri untuk memastikan terjadi transfer skill dan estafet tugas dan
tanggung jawab di antara mereka. Aturan dan ketetapan tersebut harus dituangkan
dalam dokumen kebijakan pengelolaan laboratorium.
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BAB 5
PERSYARATAN SUMBER DAYA

T

ujuan utama penetapan persyaratan dalam SNI ISO/IEC 17025:2017 adalah
dicapainya kompetensi laboratorium yang secara konsisten mampu menghasilkan
data pengujian atau kalibrasi yang tepat dan teliti. Untuk mencapai kebenaran dan
kehandalan hasil pengujian atau kalibrasi tersebut, diperlukan sumber daya yang harus
dipenuhi oleh laboratorium yang mencakup: personel laboratorium yang kompeten (klausul
6.2), kondisi fasilitas dan kondisi lingkungan laboratorium yang sesuai (klausul 6.3),
peralatan pengujian atau kalibrasi yang mampu memenuhi persyaratan metode dan
tuntutan regulasi (klausul 6.4), peralatan, dan bahan acuan yang tertelusur ke sistem
satuan internasional (SI), atau dengan cara lain mampu memelihara ketertelusuran ke
sistem SI (klausul 6.5), dan kebijakan atau tata cara penyediaan jasa atau produk yang
dipasok oleh pihak eksternal (klausul 6.6).

5.1 Umum
Laboratorium harus menyediakan personel, fasilitas, peralatan, sistem dan layanan
pendukung yang diperlukan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatannya.
5.2 Personel
Personel merupakan sumber daya laboratorium yang paling strategis dan menentukan
kompetensi laboratorium, sehingga manajemen laboratorium harus memastikan semua
personel yang direkrut baik internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi
kegiatan laboratorium harus bertindak tidak memihak (lihat klausul 3.2.1 SNI ISO/IEC
17025:2017), kompeten dan bekerja sesuai dengan sistem manajemen laboratorium.
Yang termasuk personel laboratorium mulai dari pimpinan sebagai manajemen
laboratorium, bagian teknis, bagian manajemen, supervisor analis dan analis.

Kompetensi mereka harus sesuai dengan persyaratan dan tuntutan tugas
yang ditetapkan laboratorium, seperti kemampuan dalam mengoperasikan peralatan,
melakukan pengujian atau kalibrasi, mengevaluasi data hasil pengujian atau kalibrasi,
memverifikasi metode, merencanakan pengembangan atau modifikasi metode dan
validasinya, mengevaluasi signifikansi penyimpangan data, menandatangani hasil
pengujian atau kalibrasi, dan lainnya. Untuk memastikan dan membuktikan hal
tersebut terpenuhi, maka harus dibuat prosedur dan rekaman tentang penentuan
persyaratan kompetensi sesuai tugas, seleksi, rekruitasi, pelatihan, supervisi,
otorisasi, monitoring kompetensi, mutasi-rotasi, dan pensiun atau pengunduran diri.
Personel bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi merupakan human capital
laboratorium yang harus dikelola dengan benar. Konsistensi implementasi sistem
bisa seketika terganggu jika laboratorium tidak memiliki aturan atau prosedur terkait
rotasi, mutasi, pensiun atau pengunduran diri. Harus ditetapkan irisan waktu yang
cukup antara personel yang menggantikan dengan personel yang akan rotasi, mutasi,
pensiun atau mengundurkan diri untuk memastikan terjadi transfer skill dan estafet
tugas dan tanggug jawab di antara mereka. Sebaliknya, sistem reward, remunerasi
dan punishment ditetapkan berdasarkan kesepakatan kerja agar tercipta sinergisme
antara personel dengan laboratorium.
Laboratorium harus mendokumentasikan persyaratan kompetensi untuk tiap
fungsi yang mempengaruhi hasil pengujian, termasuk persyaratan pendidikan,
kualifikasi, pelatihan, pengetahuan teknis, keterampilan dan pengalaman. Selain itu,
laboratorium harus memiliki prosedur dan menyimpan catatan untuk:
a) penentuan persyaratan kompetensi
b) pemilihan personel
c)
pelatihan personel
d) penyeliaan personel
e) otorisasi personel
f)
pemantauan kompetensi personel.
Salah satu kriteria terkait kompetensi adalah mereka harus mempunyai bukti
latar belakang pendidikan, bukti pelatihan, dan bukti pengalaman yang relevan dengan
bidang tugas yang diberikan. Jika dalam hal pengujian atau kalibrasi tertentu dituntut
bukti persyaratan khusus kompetensi seperti sertifikat kompetensi personel, maka
laboratorium harus memenuhi hal tersebut. Sertifikat kompetensi personel secara formal
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dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Personel yang menerapkan SNI ISO/IEC 17024
dan memperoleh pengakuan formal atau diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional
(KAN) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Contoh sertifikat kompetensi
personel misalnya Petugas Pengambil Contoh Air dan Petugas Pengambil Contoh
Udara. Bagi personel yang diberi tugas menandatangani hasil laboratorium mereka
harus memiliki pengetahuan tambahan yang luas dalam hal ilmu pengetahuan dan
teknologi yang relevan, regulasi, standar dan peraturan lainnya untuk mendukung
pertimbangan pada proses evaluasi keabsahan data laboratorium sebelum diterbitkan.
Laboratorium harus memastikan bahwa personel memiliki kompetensi untuk
melakukan kegiatan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya dan untuk
mengevaluasi signifikansi penyimpangan. Hanya personel yang kompeten yang boleh
melakukan pengujian, kalibrasi atau pengambilan sampel. Apabila evaluasi kinerja
personel sudah dilakukan, kemudian ditemukan ketidakmampuan personel
laboratorium tersebut khususnya bidang teknis, maka laboratorium memutuskan untuk
meningkatkan kemampuan teknis personel melalui pelatihan teknis. Di samping itu,
kompetensi personel bersifat dinamis, maka harus dipelihara dan terus menerus diupdate agar sejalan dengan kemajuan iptek, sehingga manajemen laboratorium harus
membuat program, merumuskan sasaran, memilih jenis pelatihan dan menunjuk
personel untuk mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan laboratorium. Rekam jejak
kualifikasi dan kompetensi setiap personel laboratorium misalnya tertuang dalam CV
yang memuat matrik kompetensi saat ini dan proyeksi pengembangan kompetensinya
ke depan. Semua bukti kompetensi tersebut direkam dan sebaiknya rekaman tersebut
terus dimutahirkan, khususnya pelatihan yang pernah diikuti, perubahan jabatan dan
sebagainya karena yang sering mengalami perubahan. Laboratorium terkadang kurang
memperhatikan pemutahiran rekaman tersebut.
Peningkatan kompetensi personel dapat dilakukan melalui pelatihan, di
antaranya:
a. Internal Training :
1) On the job training, adalah pembekalan yang dilakukan dalam bentuk
pengarahan oleh personel senior yang berwenang terhadap personel baru
sebelum mendapat tugas dan tanggung jawab.
2) In house training, didasarkan atas kebutuhan dan antisipasi terhadap lingkungan
pekerjaan laboratorium yang dirasakan perlu bagi mayoritas personel.
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b. External Training :
Dilaksanakan di luar laboratorium atas undangan atau partisipasi dalam suatu
program pelatihan yang dilakukan oleh pihak luar.
c. Initial Training :
Untuk personel yang baru bergabung di dalam laboratorium akan diberikan
pelatihan awal tentang sistem SNI ISO/IEC 17025:2017.
Manajemen laboratorium harus mengevaluasi efektivitas setiap personel yang
telah mengikuti pelatihan untuk mengukur capaian kompetensi yang ditargetkan dan
mengukur dampak positifnya terhadap peningkatan atau pengembangan laboratorium.
Bergantung jenis pelatihan yang dilakukan, laboratorium dapat mengembangkan
instrumen evaluasi yang berbeda-beda. Bagi pelatihan yang sifatnya peningkatan
wawasan, pengetahuan, dan pemahaman, model instrumen pre atau post test tertulis
masih relevan, tetapi untuk mengukur peningkatan keterampilan (skill), maka harus
dilakukan melalui praktek uji kompetensi, misalnya diberikan blind sample sebagai alat
ukur kemampuan akurasi pengujian yang bisa dicapai personel.
Evaluasi kegiatan bukan hanya dilakukan terhadap efektivitas setiap personel
yang mengikuti pelatihan, tetapi laboratorium juga harus melakukan evaluasi kinerja
penyedia jasa/produk atau pemasok eksternal yaitu kepada provider atau instruktur
yang telah memberikan pelatihan tersebut.
Kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memelihara kompetensi personel
adalah pengujian rutin sampel atau kalibrasi alat milik pelanggan yang dilakukan oleh
personel. Dengan demikian jika tidak ada sampel yang diuji atau alat yang dikalibrasi
maka tidak ada kegiatan pemeliharaan kompetensi tersebut. Pada keadaan ini,
laboratorium perlu menetapkan batas waktu toleransi ketiadaan sampel uji atau alat
yang dikalibrasi dalam kalender sistem mutunya (misalnya toleransinya ditetapkan 3-4
bulan). Jika dalam kurun waktu tersebut masih terjadi ketiadaan sampel, maka
laboratorium harus melakukan tindakan pemeliharaan kompetensi personel terkait
ruang lingkup pengujian atau kalibrasi misalnya melalui pengujian sampel internal.
Pemenuhan kompetensi personel laboratorium adalah mutlak, hal ini berlaku
bagi seluruh personel laboratorium dengan status pegawai tetap, kontrak, pendukung
inti tambahan, termasuk personel yang sedang menjalani pelatihan (personel magang),
mereka harus dipastikan kompeten dan harus bekerja sesuai sistem manajemen yang
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diterapkan di laboratorium. Personel pendukung tambahan, dan personel magang
harus disupervisi untuk memastikan mereka mampu bekerja sesuai sistem manajemen
mutu yang diterapkan.
Manajemen laboratorium harus mengomunikasikan kepada personel tentang
tugas, tanggung jawab dan wewenang mereka. Dokumentasi mengenai tugas,
tanggung jawab dan wewenang dapat dilihat pada klausul 5 SNI ISO/IEC 17025:2017
(persyaratan struktural) sebagai berikut:
a) pengembangan, modifikasi, verifikasi dan validasi metode
b) analisis hasil, termasuk pernyataan kesesuaian atau pendapat dan interpretasi
c) pelaporan, pengkajian dan otorisasi hasil.
Dengan demikian, untuk menjamin sistem manajemen mutu yang telah
ditetapkan dan diterapkan, laboratorium harus mengatur pendelegasian kewenangan
dan distribusi tugas kepada seluruh personel, baik personel manajerial, teknis, maupun
personel pendukung inti yang terlibat dalam pengujian atau kalibrasi mulai dari
pemilihan dan pengembangan, modifikasi, verifikasi dan validasi metode, pengambilan
sampel, pengoperasian alat, pelaksanaan pengujian atau kalibrasi, evaluasi data hasil
pengujian atau kalibrasi, penerbitan hasil dan pemberian opini atau interpretasi
terhadap data hasil pengujian atau kalibrasi, pelaporan dan pengkajian serta otorisasi
hasil (lihat subbab 4.3).
5.3 Fasilitas dan Kondisi Lingkungan
Laboratorium baik dalam bentuk permanen, sementara, maupun bergerak harus
memiliki fasilitas dan kondisi lingkungan yang mampu mendukung kinerja dan
kebenaran hasil laboratorium yang dilakukan. Laboratorium harus menetapkan dan
mendokumentasikan persyaratan terkait fasilitas dan kondisi lingkungan yang harus
sesuai dengan kegiatan laboratorium dan tidak berpengaruh buruk pada keabsahan
hasilnya. Persyaratan terkait hal ini biasanya tercantum dalam metode pengujian atau
kalibrasi yang menjadi ruang lingkup kemampuan laboratorium, atau dari referensi
lainnya. Sebagai contoh, pengaruh dari kontaminasi mikroba, debu, gangguan
elektromagnetik, radiasi, kelembapan, pasokan listrik, suhu, bunyi dan getaran.
Sumber listrik, power house, stabilizer, Uninterruptible Power Supply (UPS),
dehumidifier, termoregulator, freezer, merupakan fasilitas baku yang harus
dipertimbangkan keberadaanya dalam mendukung pengujian atau kalibrasi. Jika
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metode pengujian atau kalibrasi tertentu mensyaratkan pengendalian getaran, suhu,
tekanan, cahaya, bunyi, kelembapan, uap-gas, elektromagnet, atau sterilitas, maka
laboratorium harus memenuhi persyaratan tersebut.
Dalam pengujian mikrobiologi misalnya, pemisah atau sekat antar ruang harus
mampu menghindari terjadinya kontaminasi silang, sehingga uji sterilitas ruangan perlu
dilakukan. Permukaan berpori dari kayu kondusif mengabsorpsi dan menjadi media bagi
mikroorganisme harus dihindari, diganti dengan permukaan masif dan licin. Terkait
biosafety dan biohazard, diperlukan tekanan negatif untuk mencegah penyebaran virus
atau bakteri.
Kondisi yang harus diperhatikan adalah meja timbangan harus bebas getaran,
peralatan tertentu harus disimpan dalam ruangan yang tidak lembab, dan seterusnya.
Persyaratan tersebut sebaiknya merupakan spesifikasi teknis yang dirancang atau
dipertimbangkan sejak awal pada saat pembangunan gedung laboratorium.
Berikut adalah beberapa contoh kondisi fasilitas dan lingkungan yang
dipersyaratkan dalam metode pengujian atau kalibrasi di laboratorium:
a. pengujian TSP (Total Suspended Particulate) di udara ambient mensyaratkan
pekerjaan penimbangan dilakukan di ruang timbang dengan maksimum
kelembapan 50%, sehingga laboratorium harus memasang dehumidifier ruangan
untuk memenuhi nilai kelembapan tersebut;
b. sampel air harus diawetkan dan disimpan dalam ruangan bersuhu > 0°C, < 6°C
(berdasarkan APHA edisi 23 tahun 2017), sehingga laboratorium harus memiliki
ruang dingin/cooler;
c. pengujian BOD (Biochemical Oxygen Demand) dalam air limbah, mensyaratkan
proses inkubasi selama 5 hari pada suhu 20°C ± 1°C, sehingga laboratorium harus
melakukannya dalam ruang inkubator;
d. kalibrasi anak timbang kelas E1 mensyaratkan ruang kalibrasi pada suhu 18° – 27
°C dengan toleransi ±0.3°C per 1 jam, maksimum ±0.5°C per 12 jam dan
persyaratan kelembapan 40 – 60% dengan toleransi ±5% per 4 jam, sehingga suhu
dan kelembapan ruangan harus dikondisikan sehari sebelum kalibrasi
menggunakan Air Conditioner (AC) dan dehumidifier.
Pengendalian fasilitas dilaksanakan, dipantau dan ditinjau secara berkala,
mencakup, namun tidak terbatas pada:
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a. akses dan penggunaan bidang yang mempengaruhi kegiatan laboratorium;
b. pencegahan kontaminasi, gangguan atau pengaruh buruk pada kegiatan
laboratorium;
c. pemisahan efektif antara aktivitas yang tidak sesuai.
Bila laboratorium melakukan kegiatan di lokasi atau fasilitas di luar
pengendalian permanen, harus dipastikan bahwa persyaratan terkait fasilitas dan
kondisi lingkungan dalam dokumen ini terpenuhi.
Bukti kesesuaian kondisi fasilitas dan lingkungan tersebut harus dipantau, dicek
dan direkam secara teratur. Untuk memastikan akurasi hasil pengecekan, alat
hygrometer untuk mengecek kelembapan, cooler ruang sampel, inkubator BOD harus
dikalibrasi, suhu freezer atau refrigerator untuk menyimpan senyawa standar pengujian.
Laboratorium juga harus mengendalikan akses ke ruangan laboratorium, agar aktivitas
pengujian atau kalibrasi tidak terganggu, sehingga kondisi laboratorium mampu
mendukung kinerja dan kebenaran hasil pengujian atau kalibrasi yang dilakukan.
Laboratorium adalah area terbatas, ada protokol akses bagi pelanggan atau tamu yang
ingin memasuki laboratorium.
5.4 Peralatan
Laboratorium harus mempunyai akses ke (memiliki sendiri) semua peralatan yang
dipersyaratkan dan diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan laboratorium yang benar
dan yang dapat berpengaruh pada hasil laboratorium.
Peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan sampling, pengujian atau
kalibrasi dengan benar dimulai dari peralatan sampling, alat untuk penanganan dan
preparasi barang yang diuji atau dikalibrasi, peralatan pengukuran, alat pengolah data
hasil pengujian atau kalibrasi, sampai ke peralatan ukur subsider seperti hygrometer
untuk memantau kesesuaian kondisi lingkungan jika dipersyaratkan.
Jika Laboratorium menggunakan peralatan tersebut di luar pengawasan
tetapnya, sebagai contoh laboratorium yang merupakan resourcess sharing facilities,
misalnya digunakan bersama dengan unit lain, atau digunakan bersama untuk tujuan
lain seperti praktikum dan/atau penelitian di lembaga pendidikan, maka setiap akan
digunakan harus dibuktikan alat tersebut layak, kinerjanya sesuai persyaratan, dan
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mampu menghasilkan akurasi pengukuran sesuai yang dituntut oleh metode pengujian
atau kalibrasi.
Beberapa contoh cara-cara sistematis yang harus dilakukan oleh laboratorium
dalam mengelola peralatan agar senantiasa kelayakan fungsi dan kinerjanya terpelihara
sebagaimana dituntut dan dipersyaratkan metode adalah:
a. peralatan laboratorium berada di bawah tanggung jawab operator. Tugasnya
adalah membuat perencanaan kalibrasi, melakukan pengecekan antara, dan
memastikan kesesuaian alat sebelum digunakan dan mengoperasikannya, serta
melakukan preventive maintenance terhadap peralatan tersebut. Adapun tugastugas tersebut harus dinyatakan atau dideklarasikan atau tertuang dalam Surat
Tugas atau Surat Keputusan dari Manajemen Laboratorium yang penunjukkannya
didasarkan pada kompetensi personel (lihat persyaratan struktural butir 3.3, dan
personel butir 3.4.1);
b. pembuat perencanaan, dan pelaksanaan kalibrasi, re-kalibrasi, pengecekan antara
dan pengecekan kinerja yang bersifat harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6
bulanan bahkan tahunan atau disesuaikan dengan rekomendasi dari spesifikasi
alat. Tabel 5.1 menyajikan contoh program tersebut, termasuk PIC yang ditunjuk
melakukannnya;
c. setiap alat diberi identitas/label, misalnya diberi nomor kode sesuai daftar
inventaris barang dan peralatan, diberi identitas yang menyatakan status kalibrasi
dari alat, lokasi, dan identitas untuk membedakan antara alat yang layak pakai
dengan alat yang rusak atau telah mengalami pembebanan berlebih. Bagi
laboratorium pemerintah, sistem identifikasi peralatan harus disesuaikan dengan
aturan Kementerian Keuangan tentang status barang milik negara;
d. membuat rekaman riwayat alat dan log book perawatan, pengecekan, kalibrasi,
perbaikan dan pemakaian. Rekam jejak alat dapat menjadi sumber informasi
dalam mengidentifikasi akar penyebab ketidaksesuaian pengukuran. Pada alat
ukur yang menggunakan prinsip spektroskopi, lampu sebagai sumber radiasi
memiliki waktu pakai tertentu dan akan mengalami penurunan sensitifitas dengan
bertambahnya masa pakai. Jika laboratorium hanya memperhatikan linearitas
respon alat ukur terhadap konsentrasi (r ≥ 0.995), tanpa memperhatikan slope
persamaan garisnya, maka dengan bertambahnya jam pakai lampu, respon alat
terhadap konsentrasi analat 50 ppm dan 150 ppm bisa sama jika sensitifitasnya
sudah menurun (slope grafik mengalami penurunan). Jika hal tersebut terjadi saat
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uji profisiensi, maka laboratorium akan melaporkan hasil uji analat jauh lebih besar
dari true value atau assigned value yang ditetapkan provider, sehingga statusnya
menjadi outlier dengan Zscore > +3.
Laboratorium harus memiliki prosedur mengenai peralatan laboratorium yang
mencakup penanganan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan dan pemeliharaan
terencana sehingga peralatan dapat dipastikan kelayakan fungsi dan kinerjanya dengan
baik dan mencegah kontaminasi atau kerusakannya.
Laboratorium harus memverifikasi bahwa peralatan sesuai dengan persyaratan
yang ditentukan sebelum ditempatkan atau digunakan untuk layanan. Peralatan yang
digunakan untuk pengukuran harus mampu mencapai ketelitian dan/atau ketidakpastian
pengukuran yang diperlukan untuk memberikan hasil yang valid. Laboratorium harus
menyusun rencana atau menetapkan spesifikasi dalam pengadaan peralatan dengan
cermat (lihat butir 3.4.5) terkait kemampuan pengukuran dengan memperhatikan tujuan
pengukuran, tuntutan pemangku kepentingan dan regulasi. Sebagai contoh, jika
laboratorium ingin mengajukan ruang lingkup akreditasi pengujian logam berat Pb dalam
air minum, maka harus memilih alat Spektrofotometer Serapan Atom Tungku Grafit atau
Spektrofotometer ICP yang kemampuan pengukurannya sensitif, bukan
Spektrofotometer Serapan Atom Nyala (Flame AAS), karena kemampuan
pengukuran/deteksi Flame-AAS (misalnya memiliki nilai Limit of Detection / LoD = 0.17
ppm) lebih kasar dari tuntutan regulasi Permenkes No. 492/MENKES/PER/IV/2010
tentang persyaratan kualitas air minum yang mensyaratkan batas toleransi logam berat
timbal (Pb) dalam air minum sebesar 0,01 mg/l.
Peralatan pengukuran harus dikalibrasi jika: a) ketelitian atau ketidakpastian
pengukurannya mempengaruhi keabsahan hasil yang dilaporkan, dan/atau b) kalibrasi
peralatan diperlukan untuk menetapkan ketertelusuran metrologi dari hasil yang
dilaporkan.
Jenis peralatan yang berpengaruh pada keabsahan hasil yang dilaporkan dapat
mencakup:
a) yang digunakan untuk pengukuran langsung besaran ukur, misalnya penggunaan
timbangan untuk pengukuran massa;
b) yang digunakan untuk mengoreksi besaran ukur, misalnya pengukuran suhu;
c) yang digunakan untuk memperoleh hasil pengukuran yang dihitung dari berbagai
besaran.
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Laboratorium pengujian harus memperhatikan rentang titik kalibrasi alat, harus
ada permintaan terkait hal ini ke laboratorium kalibrasi. Rentang titik kalibrasi harus
disesuaikan dengan rentang penggunaannya dalam pengukuran. Sebagai contoh, jika
laboratorium akan menggunakan neraca analitik untuk penimbangan pada kisaran
1.0000 sampai 5.0000 gram, maka harus dikalibrasi pada kisaran tersebut, untuk
memastikan kemampuan akurasinya. Laboratorium juga harus menerapkan dan
mengevaluasi signifikansi pengaruh faktor koreksi yang muncul dari hasil kalibrasi alat
terhadap hasil akhir pengukuran. Dalam pengujian gas polutan di udara ambient
misalnya, flowmeter merupakan titik kritis akurasi hasil pengujian, karena tingkat
konsentrasi polutan dinyatakan dalam satuan jumlah polutan persatuan volume udara
yang dihisap. Untuk durasi sampling gas 2 jam dan laju alir hisap 0.4 L/menit, dengan
faktor koreksi flowmeter dalam sertifikat kalibrasi 0.08 L/menit, maka akan ada selisih
volume udara 9.6 liter, yang tidak bisa diabaikan dalam perhitungan hasil akhir pengujian.

Gambar 5.1 Siklus penggunaan dan pemeliharaan peralatan
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5.4.1 Program Kalibrasi
Laboratorium harus memiliki program kalibrasi peralatan yang berpengaruh pada hasil
kalibrasi atau pengujian yang dilakukannya. Program kalibrasi dimaksudkan agar dapat
diterapkan untuk memastikan bahwa alat selalu tertelusur ke acuan internasional dan
sesuai dengan spesifikasi yang diprasyaratkan untuk kebutuhan pengukuran yang
ditargetkan. Program kalibrasi merupakan bagian dari pengelolaan peralatan yang
sebaiknya mencakup:
 Identifikasi semua peralatan yang membutuhkan kalibrasi.
 Pemastian bahwa setelah dikalibrasi, peralatan dilindungi sehingga akurasinya
tetap terjaga.
 Penetapan personel yang berwenang mengoperasikan peralatan dengan
menggunakan metode yang sesuai.
 Penentuan akurasi pengukuran yang diperlukan.
 Penetapan interval kalibrasi atau frekuensi kalibrasi setiap alat. Frekuensi
kalibrasi bervariasi, bergantung pada jenis alat dan penggunaannya, dan
disesuaikan berdasarkan pengalaman atau instruksi pabrikan. Uraian tentang
penentuan interval kalibrasi diberikan di bawah ini.
 Tindakan yang harus diambil jika pada pemeriksaan kalibrasi terakhir ditemukan
bahwa alat menyimpang dari spesifikasi yang diprasyaratkan (out-of-calibration).
 Identifikasi laboratorium yang mengalibrasi peralatan. Dimungkinkan dua pilihan
dalam hal ini:
- mengirimkan semua peralatan untuk dikalibrasi ke lembaga metrologi
nasional atau laboratorium kalibrasi lain yang telah diakreditasi (yang
dapat dipastikan ketertelusurannya)
- mengirimkan alat atau standar acuan ke lembaga metrologi nasional atau
laboratorium kalibrasi lain yang telah diakreditasi. Standar acuan ini
kemudian digunakan untuk mengalibrasi standar kerja atau peralatan ukur
lain di dalam laboratorium (kalibrasi in-house). Direkomendasikan standar
acuan memiliki akurasi minimal 4 kali lebih baik daripada standar kerja
yang dikalibrasinya.
 Penjadwalan kalibrasi peralatan yang lengkap. Dapat digunakan format jadwal
kalibrasi seperti pada Tabel 5.1.
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Tabel 5.1 Jadwal kalibrasi peralatan
No.

Alat

Model &
no. seri

Lokasi

Interval
kalibrasi

Rentang
ukur dan
toleransi

Personel
penanggungjawab

Tanggal
kalibrasi
terakhir

Tanggal
kalibrasi
berikutnya

5.4.2 Penentuan Interval Kalibrasi
Kalibrasi berkala alat ukur secara umum bertujuan:
 meningkatkan estimasi penyimpangan antara nilai acuan dan nilai yang diperoleh
dengan menggunakan alat ukur serta ketidakpastiannya pada saat alat ukur
digunakan,
 meyakinkan ketidakpastian yang dapat dicapai dengan alat ukur, dan


mengkonfirmasi ada atau tidak adanya perubahan pada alat ukur yang dapat
menimbulkan keraguan tentang hasil yang diberikan dalam periode yang telah lalu.

Laboratorium harus dapat menetapkan kapan standar atau alat ukurnya harus
dikalibrasi dan seberapa sering melakukannya. Banyak faktor yang mempengaruhi
interval waktu yang sebaiknya disediakan antara dua waktu kalibrasi yang perlu
diperhitungkan oleh laboratorium. Faktor-faktor itu penting di antaranya adalah:
 ketidakpastian pengukuran yang diperlukan atau dinyatakan oleh
laboratorium,
 risiko alat ukur melebihi batas kesalahan maksimum yang diizinkan ketika
digunakan,
 biaya tindakan korektif yang dibutihkan jika alat tersebut ditemukan tidak
sesuai dalam jangka waktu yang panjang,
 jenis alat,
 kecenderungan mengalami aus dan drift,
 rekomendasi pabrikan,
 lama dan kerasnya penggunaan,
 kondisi lingkungan
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Ket








data kecenderungan yang diperoleh dari rekaman kalibrasi sebelumnya,
riwayat perawatan dan perbaikan alat yang direkam,
frekuensi pengecekan silang dengan standar acuan atau alat ukur lainnya,
frekuensi dan mutu pengecekan antara,
pengaturan dan risiko transportasi, dan
tingkat pelatihan personel.

Penentuan interval kalibrasi merupakan proses matematis dan statistik yang
rumit yang membutuhkan data akurat dan mencukupi yang diambil selama kalibrasi.
Tidak ada praktik terbaik tunggal yang dapat diterapkan secara universal untuk
menetapkan dan menyesuaikan interval kalibrasi. Beberapa metode yang relatif
sederhana untuk menentukan dan mengkaji ulang interval kalibrasi dirangkum dalam
ILAC-G24:2007 / OIML D 10:2007 (E) Guidelines for the determination of calibration
intervals of measuring instruments dan disajikan di sini.
Metode-metode dimaksud dapat digunakan untuk pemilihan awal interval
kalibrasi dan penyesuaian interval itu berdasarkan pengalaman.
5.4.3 Pilihan awal interval kalibrasi
Keputusan awal dalam menentukan interval kalibrasi didasarkan pada faktor-faktor
berikut:
 rekomendasi produsen instrumen,
 lama dan kerasnya penggunaan yang diharapkan,
 pengaruh lingkungan,
 ketidakpastian yang dibutuhkan dalam pengukuran,
 kesalahan maksimum yang diizinkan,
 penyesuaian (atau perubahan) pada alat,
 pengaruh besaran yang diukur (misalnya efek suhu tinggi pada termokopel), dan
 data yang dikumpulkan atau dipublikasikan tentang alat yang sama atau serupa.
Keputusan perlu dibuat oleh personel yang memiliki pengalaman umum dalam
pengukuran, atau alat tertentu yang akan dikalibrasi, dan sebaiknya juga memiliki
pengetahuan tentang interval yang digunakan oleh laboratorium lain. Estimasi perlu
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dibuat untuk setiap alat (atau kelompok alat) agar alat sepanjang waktu tetap berada
dalam kesalahan maksimum yang diizinkan setelah kalibrasi.
5.4.4 Metode kaji ulang interval kalibrasi
Setelah kalibrasi dilakukan secara rutin, penyesuaian interval kalibrasi dimungkinkan
untuk mengoptimasikan perimbangan antara risiko dan biaya. Mungkin saja interval
pilihan awal ternyata tidak memberikan hasil yang optimum karena berbagai alasan,
misalnya:

alat tidak seandal yang diharapkan,

pemakaian alat tidak sebagaimana yang diantisipasi,

untuk alat tertentu, kalibrasi terbatas mungkin sudah mencukupi, tidak perlu
kalibrasi lengkap, dan

drift yang terpantau dengan kalibrasi ulang mungkin menunjukkan bahwa interval
kalibrasi dapat diperpanjang tanpa menambah risiko.
Memutuskan interval kalibrasi selalu tetap (fixed) tanpa kaji ulang dipandang tidak
cukup tepat dan karena itu tidak direkomendasikan.
Beberapa metode untuk mengkaji ulang interval kalibrasi di bawah ini dapat
dipertimbangkan:
Metode 1: Penyesuaian otomatis atau "anak tangga"
Setiap kali alat dikalibrasi secara rutin, interval selanjutnya diperpanjang jika
hasil kalibrasi terbaru berada dalam suatu fraksi r, misalnya 80 %, dari kesalahan
maksimum yang diizinkan (MPE) yang dipersyaratkan oleh pengukuran, atau dikurangi
jika ditemukan lebih besar dari nilai itu.
Gambaran umum hasil kalibrasi alat relatif terhadap MPE dapat diperlihatkan
seperti pada Gambar 5.2. Hasil kalibrasi adalah x dengan ketidakpastian pada tingkat
kepercayaan U95. Hasil ini berbeda dengan nilai acuan xref, yang dinyatakan dengan
koreksi K = xref – x. Misalkan dipersyaratkan hasil kalibrasi berada dalam 80% dari MPE,
|�| + �95 ≤ 80%���
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dan �95 ≤ ���

Andaikan pada hasil kalibrasi awal r = r0 = 40% dan interval kalibrasi awal ditetapkan I0
= 12 bulan. Jika pada kalibrasi berikutnya (kalibrasi ulang pertama) diperoleh r = r1 =
50%, maka interval kalibrasi diperpanjang menjadi, misalnya I1 = 18 bulan dan
ditemukan di akhir interval r2 = 70%. Hal ini berarti interval kalibrasi masih dapat dicoba
diperpanjang untuk kalibrasi ulang kedua, katakanlah I2 = 30 bulan. Akan tetapi, di akhir
masa kalibrasi ulang kedua tersebut ternyata r = r3 = 90% sehingga interval perlu
dikurangi, misalnya diambil I3 = 24 bulan. Interval ini katakanlah memberikan r4 = 75%
atau lebih kecil dari 80%, maka selanjutnya ditetapkan interval kalibrasi 24 bulan. Urutan
penyesuaian ini ditampilkan pada Gambar 5.3.

xref + MPE

MPE

xref
x+U95

K = xref - x

x
x-U95

|� | + �95 ≤ ���

MPE

xref - MPE

0

Gambar 5.2 Gambaran umum hasil kalibrasi alat dan kesalahan maksimum
yang diizinkan
I0 = 12 bulan

r0 = 40%

I1 = 18 bulan

r1 = 50%

r2 = 70%

I2 = 30 bulan

I3 = 24 bulan

r3 = 90%

r4 = 75%

Gambar 5.3 Contoh penetapan interval kalibrasi dengan penyesuaian otomatis
Metode penyesuaian otomatis memungkinkan penentuan interval kalibrasi yang mudah
dan cepat. Kekurangannya antara lain, khususnya apabila jumlah alat yang dikalibrasi
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cukup banyak, membutuhkan perencanaan yang rinci untuk mengelola alat secara
individual, serta membuat beban kerja lebih besar. Di samping itu, ada risiko apabila
pada kalibrasi berikutnya didapat hasil yang melampaui batas keberterimaan, yaitu
harus menarik sertifikat yang telah diterbitkan untuk pelanggan dan/atau mengulang
banyak pekerjaan kalibrasi yang bersangkutan.
Metode 2: Peta kendali
Peta kendali (control chart) merupakan salah satu tools yang penting dari
pengendalian mutu statistik. Untuk keperluan penyesuaian interval kalibrasi, prinsipnya
sebagai berikut: Titik kalibrasi yang signifikan dipilih dan hasilnya di-plot terhadap waktu
(lihat Gambar 5.4). Dispersi hasil dan drift kemudian dihitung. Dari angka-angka ini,
interval optimum dapat dihitung.
pengukuran
variasi normal
(penyebab umum)

di luar kendali
(penyebab khusus)

batas atas kendali

rerata proses

batas bawah kendali

waktu

Gambar 5.4 Peta kendali untuk menetapkan interval kalibrasi
Metode ini sulit diterapkan serta membutuhkan pemroses data otomatis, dan seperti
metode penyesuaian otomatis, memberikan beban kerja lebih besar bagi laboratorium.
Namun demikian, secara teoritis, interval kalibrasi yang efisien dapat ditentukan.
Dispersi hasil juga dapat menunjukkan kewajaran batas spesifikasi pabrikan, dan
analisis drift yang ditemukan dapat membantu menunjukkan penyebab drift.

60

| Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017

Metode 3: Waktu pemakaian
Metode ini merupakan variasi dari metode-metode di atas. Interval kalibrasi
dinyatakan dalam jam pakai. Alat atau standar yang mengalami keausan mekanis
seperti termokopel yang digunakan pada suhu ekstrem, dead-weight tester untuk
tekanan gas, dan alat ukur panjang sesuai dengan metode ini Kelebihannya secara
teoritis adalah bahwa jumlah kalibrasi yang dilakukan, dan karena itu biaya kalibrasi
yang diterima, bervariasi secara langsung dengan lamanya waktu alat digunakan.
Secara praktis, kelemahannya adalah antara lain:






tidak dapat digunakan untuk alat pasif seperti attenuator atau standar pasif
seperti resistor atau kapasitor standar,
tidak baik digunakan jika alat diketahui mengalami drift atau penurunan
karakteristik selama penyimpanan atau penanganan, atau mengalami siklus
on-off dalam waktu singkat,
membutuhkan biaya dan waktu tambahan untuk pemantauan waktu pakai
alat, dan
tidak diketahuinya tanggal interval kalibrasi akan berakhir.

Metode 4: In-service checking atau “black ox” testing
Metode ini merupakan variasi dari metode 1 dan 2, dan cocok khususnya untuk
alat yang kompleks. Parameter kritis dicek dengan interval yang pendek (tiap hari atau
lebih sering lagi) dengan menggunakan suatu black box yang dirancang khusus untuk
itu. Jika ditemukan berada di luar kesalahan maksimum yang dizinkan untuk parameter
kritis tersebut, maka alat dikalibrasi ulang secara lengkap. Sebagai contoh, Platinum
Resistance Thermometer (PRT) yang normalnya dikalibrasi tiap 5 tahun. Sebelum
digunakan atau sekurang-kurangnya tiap 6 bulan PRT dicek pada titik es (atau titik tripel
air). Jika resistansi pada suhu tersebut berubah dengan lebih dari 5 kali
ketidakpastiannya, PRT segera dikalibrasi ulang.
Metode ini memungkinkan keberadaan maksimum alat di pengguna, sangat
cocok untuk alat yang berlokasi jauh dari laboratorium kalibrasi mengingat kalibrasi
lengkap dilakukan hanya jika memang diketahui harus dilakukan. Kesulitannya adalah
dalam menentukan parameter kritis dan merancang black box yang sesuai. Mungkin
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saja alat mengalami penyimpangan untuk parameter yang tidak diukur dengan black
box.
Di samping metode yang diuraikan di atas, metode dari Bare (Simplified
Calibration Interval Analysis, dalam NCSLI 2006 International Workshop Symposium)
cukup praktis untuk digunakan. Intinya, interval kalibrasi ditetapkan berdasarkan
hubungan berikut:
IB = IL(B1X + B2Y + B3Z)
dengan
IB = interval kalibrasi baru
IL = interval kalibrasi lama
B1 = bobot kalibrasi terkini
B2 = bobot kalibrasi sebelumnya
B3 = bobot kalibrasi sebelumnya lagi
X = pengali untuk kalibrasi terkini
Y = pengali untuk kalibrasi sebelumnya
Z = pengali untuk kalibrasi sebelumnya lagi
Nilai bobot ditetapkan B 1 = 0.8, B2 = 0.2 dan B3 = 0.1 dan pengali (X, Y atau Z) adalah,
dengan Δ penyimpangan hasil kalibrasi dari batas toleransi dan T lebar toleransi alat,
1 jika alat ditemukan berada dalam toleransi
0.8 jika alat ditemukan berada di luar toleransi dengan Δ < T
0.6 jika alat ditemukan berada di luar toleransi dengan T < Δ < 2T
0.4 jika alat ditemukan berada di luar toleransi dengan 2T < Δ < 4T
0.3 jika alat ditemukan berada di luar toleransi dengan 4T < Δ < 6T
Sebagai contoh, interval kalibrasi suatu pressure test gauge telah ditetapkan 12 bulan.
Menjelang akhir masa kalibrasi ini alat dikalibrasi ulang dan diperoleh hasilnya di luar
toleransi dengan penyimpangan dari batas toleransi sebesar 1.3 kali lebar toleransi.
Adapun hasil kalibrasi sebelumnya tercatat alat berada dalam toleransi, begitu pula
pada kalibrasi sebelumnya lagi. Informasi ini memberikan nilai-nilai I L = 12, B1 = 0.8, B2
= 0.2, B3 = 0.1, X = 0.6, Y = 1 dan Z =1 sehingga interval kalibrasi baru adalah I B = 9.4
bulan.
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Beberapa contoh interval kalibrasi
Dengan pilihan metode di atas, laboratorium diharapkan dapat menetapkan interval
kalibrasi peralatan sesuai dengan kebutuhan kalibrasi atau pengujiannya. Sebagai
bahan perbandingan, dapat dirujuk interval kalibrasi yang ditetapkan oleh beberapa
sumber, antara lain badan akreditasi laboratorium, untuk sejumlah peralatan ukur yang
umum. Sebagai contoh, interval kalibrasi dan interval cek antara untuk beberapa
standar / alat ukur yang direkomendasikan oleh NATA (General Accreditation Guidance
– General Equipment - Calibration and Checks, General Equipment Table, NATA,
January 2018) atau KAN (KAN-TN-LK-01, April 2016) yang diperlihatkan pada Tabel
5.2.
Tabel 5.2 Rekomendasi interval kalibrasi dan interval cek antara untuk beberapa
standar / alat ukur
Alat
Mikrometer

Interval
kalibrasi
(tahun)
5

Interval
cek antara
(bulan)
1

Mistar baja

Standar massa:
Standar acuan
Standar kerja
Timbangan:
Elektronik, mekanik
Komparator massa
Volumetric glassware
Dead-weight tester
(pressure balance)
Ketelitian < 0.01%
Ketelitian > 0.01%
Laminar flow meters

Prosedur dan acuan
AS 2102
Cek nol, satu titik (terhadap gauge
block) dan kondisi anvil

Awal
2 –5

Cek pada panjang maksimum;
tergantung pemakaian dan
ketelitian yang diperlukan

1
6

Cek satu titik pada skala penuh
Cek keterulangan
AS 2162.1; BS 1797

12

Pemeriksaan laju spin

12

Pemeriksaan laju spin

6

Inspeksi kerusakan atau
kontaminasi

3
1
1

Awal

3
5
2
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Alat
Resistance
thermometer -40°C ~
250°C

Psikrometer

Interval
kalibrasi
(tahun)
5

Interval
cek antara
(bulan)
6

5
6

Termohigrograf
(rambut)

1

Digital multimeter

1

Mingguan

6
6

Stop watch, jam
(mekanik & elektrik)
Sound level meter

Spektrofotometer dan
spektroradiometer

pH meter

Prosedur dan acuan
Cek pada titik es sebelum
digunakan atau minimal tiap 6
bulan. Kalibrasi termometer jika
perubahan pada titik es > 5 kali
ketidakpastian
Kalibrasi termometer
Cek termometer pada titik es.
Kalibrasi jika perubahan pada titik
es > 5 divisi skala
Cek terhadap psikrometer
terkalibrasi
Kalibrasi untuk semua rentang dan
parameter pemakaian, mencakup
frekuensi (Hz) pemakaian
Bandingkan dengan meter
beresolusi sama
Cek dengan telephone speaking
clock atau sinyal GPS signal

2
Tiap
digunakan
6

Tiap
digunakan
Harian /
tiap
digunakan

Cek terhadap kalibrator akustik atau
pistonphone
Ketelitian panjang gelombang,
bandpass, absorbansi, kesalahan
stray light, linieritas response,
keterulangan dan kecocokan sel
Cek pada blank dan minimal 2 titik
di kurva kalibrasi
Cek terhadap 2 larutan buffer
sesuai dengan instruksi pembuat

Peralatan yang telah mengalami pembebanan berlebihan, penanganan yang
salah, memberikan hasil yang dipertanyakan, terbukti cacat dan di luar persyaratan
yang ditentukan. Hal-hal tersebut harus dikeluarkan dari layanan, diisolasi agar tidak
digunakan, diberi label dengan jelas atau ditandai sebagai tidak berfungsi sampai
diverifikasi telah berfungsi dengan baik. Laboratorium harus memeriksa dampak cacat
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atau penyimpangan dari persyaratan yang ditentukan dan harus memulai pengelolaan
prosedur pekerjaan yang tidak sesuai (bisa dilihat pada subbab 6.10 buku ini).
Jika pemeriksaan antara diperlukan untuk menjaga keyakinan pada kinerja
peralatan, pemeriksaan ini harus dilakukan sesuai prosedur. Jika data kalibrasi dan
bahan acuan mencakup nilai acuan atau faktor koreksi, laboratorium harus memastikan
bahwa nilai acuan dan faktor koreksi itu diperbarui dan diterapkan, jika sesuai, untuk
memenuhi persyaratan yang ditentukan. Laboratorium harus mengambil tindakan untuk
mencegah penyesuaian (adjustment) peralatan yang tidak semestinya agar tidak
memberikan hasil yang salah.
Rekaman harus disimpan untuk peralatan yang dapat mempengaruhi kegiatan
laboratorium. Rekaman harus mencakup hal-hal berikut, jika dapat dilakukan:
a) identitas peralatan, termasuk perangkat lunak dan versi firmware;
b) nama pabrikan, identifikasi jenis, dan nomor seri atau identifikasi unik lainnya;
c)
bukti verifikasi bahwa peralatan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
d) lokasi saat ini;
e) tanggal kalibrasi, hasil kalibrasi, adjustment, kriteria keberterimaan, dan tanggal
jatuh tempo kalibrasi berikutnya atau interval kalibrasi;
f)
dokumentasi bahan acuan, hasil, kriteria keberterimaan, tanggal yang relevan
dan masa berlaku;
g) rencana pemeliharaan dan pemeliharaan yang dilakukan sampai saat ini, jika
relevan dengan kinerja peralatan;
h) rincian kerusakan, malfungsi, modifikasi atau perbaikan peralatan.
5.5

Ketertelusuran Metrologi

Ketertelusuran metrologi adalah sifat hasil pengukuran yang menghubungkannya
dengan suatu acuan melalui rantai kalibrasi tak terputus yang terdokumentasi, masingmasing berkontribusi pada ketidakpastian pengukuran (ISO/IEC Guide 99). Secara
lebih rinci, dan untuk memperkaya pemahaman, makna dan pentingnya ketertelusuran
metrologi diuraikan di subbab 9.1.
Laboratorium dipersyaratkan untuk memelihara ketertelusuran metrologi dari
hasil pengukurannya. Ketertelusuran ini harus terbangun ke sistem Satuan
Internasional (SI), kecuali jika itu tidak dimungkinkan.
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Ketertelusuran ke satuan SI diimplementasikan melalui:
a. kalibrasi oleh laboratorium yang kompeten,
b. nilai dari bahan acuan bersertifikat yang tertelusur ke satuan SI yang diberikan oleh
produsen yang kompeten, atau
c. realisasi langsung satuan SI yang dipastikan dengan perbandingan dengan standar
nasional atau internasional.
Pilihan a atau b masing-masing menyiratkan bahwa laboratorium harus dapat
memastikan kompetensi laboratorium (kalibrasi) yang mengkalibrasi peralatannya atau
produsen yang memberikan bahan acuan bersertifikat. Dalam praktiknya, tidaklah
efisien atau bahkan sulit bagi laboratorium untuk melakukan sendiri asesmen dan
membuktikan kompetensi laboratorium kalibrasi atau produsen bahan acuan. Adapun
pilihan c pada dasarnya hanya dilakukan oleh lembaga metrologi nasional. Oleh sebab
itu dicarikan, dan pada kenyataannya telah diterapkan, mekanisme yang realistis
melalui penggunaan laboratorium kalibrasi dan produsen bahan acuan yang
diakreditasi.
Dengan akreditasi diberikan bukti formal oleh pihak ketiga yang tidak memihak
dan diakui secara internasional bahwa laboratorium dan produsen bahan acuan
memiliki kompetensi untuk memberikan ketertelusuran metrologi untuk ruang lingkup
tertentu berdasarkan standarnya yang relevan. Dalam hal ini, bagi laboratorium yang
diakreditasi oleh KAN, pemenuhan persyaratan ketertelusuran harus mengikuti
kebijakan yang dituangkan dalam KAN-P-08 KAN Policy on Traceability of
Measurement Results.
Dalam hal ketertelusuran ke satuan SI, KAN-P-08 KAN pada intinya mengatur
bahwa untuk alat dan standar acuan yang harus dikalibrasi (karena akurasi atau
ketidakpastian pengukurannya berpengaruh pada keabsahan hasil yang dilaporkan),
kalibrasi harus dilakukan oleh:
a) lembaga metrologi nasional Indonesia atau lembaga metrologi nasional negara
lain yang ruang lingkup layanannya sesuai dan tercakup dalam Comité
International des Poids et Mesures / International Committee for Weights and
Measures (CIPM) Mutual Recognition Arrangement (MRA), atau
b) laboratorium kalibrasi yang diakreditasi oleh KAN yang ruang lingkup layanannya
sesuai, dan menampilkan simbol akreditasi KAN atau acuan pada status
akreditasinya, atau
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c) laboratorium kalibrasi yang diakreditasi yang ruang lingkup layanannya sesuai
dan badan akreditasinya tercakup dalam ILAC MRA atau Regional MRA yang
diakui ILAC.
d) Jika kalibrasi dari sumber yang disebutkan pada a sampai c di atas tidak
memungkinkan, sumber ketertelusuran di bawah ini dapat diterima:
d.1) lembaga metrologi nasional Indonesia atau lembaga metrologi nasional
negara lain yang ruang lingkup layanannya sesuai tetapi tidak tercakup
dalam CIPM MRA, atau
d.2) laboratorium kalibrasi yang ruang lingkup layanannya sesuai tetapi tidak
tercakup dalam International Laboratory Accreditation Cooperatioan (ILAC)
MRA atau Regional MRA yang diakui ILAC.
Laboratorium yang menggunakan alternatif d.1) atau d.2) harus memastikan
adanya bukti yang sesuai atas ketertelusuran dan ketidakpastian pengukuran
yang diklaim, dan harus memiliki bukti asesmen penyedia jasa kalibrasi dimaksud.
e) Kalibrasi in-house
Kalibrasi oleh laboratorium sendiri atau bagian dari laboratorium pengujian
(kalibrasi in-house) dapat juga menjadi mata rantai ketertelusuran meskipun
kegiatan ini tidak selalu perlu diakreditasi secara terpisah sebagai laboratorium
kalibrasi. Laboratorium yang melakukan kalibrasi in-house harus memelihara
prosedur terdokumentasi untuk kalibrasi in-house, mampu menunjukkan
ketertelusuran ke satuan SI dengan mendapatkan kalibrasi untuk standar
acuannya dari laboratorium kalibrasi yang diakreditasi atau lembaga metrologi
nasional, dan menerapkan prosedur evaluasi ketidakpastian pengukuran.
Ketertelusuran metrologi ke satuan SI tidak selalu (atau saat ini belum) dapat
diwujudkan, misalnya untuk pengukuran kekerasan, pH, dan WHO International Units
(lihat subbab 9.1). Untuk kondisi ini, laboratorium harus menunjukkan ketertelusuran
metrologi ke acuan yang sesuai, misalnya:
1)
2)

nilai bersertifikat dari bahan acuan bersertifikat yang diberikan oleh produsen
yang kompeten,
hasil prosedur pengukuran acuan, metode yang ditentukan atau standar
konsensus yang diuraikan secara jelas dan diterima sebagai prosedur, metode
atau standar yang memberikan hasil pengukuran yang cocok untuk tujuan
penggunaannya dan dipastikan dengan perbandingan yang sesuai.
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5.6 Produk dan Jasa yang Disediakan Secara Eksternal
Laboratorium memerlukan produk dan jasa yang disediakan oleh pihak eksternal.
Produk dan jasa yang diperlukan laboratorium mencakup sarana dan prasarana yang
terlihat atau berwujud dan/atau tidak terlihat (tidak berwujud) untuk mendukung
kegiatan pengujian atau kalibrasi. Sebagai contoh produk yang diperlukan laboratorium
misalnya peralatan pengujian atau kalibrasi dan peralatan pendukungnya, bahan
acuan, pereaksi, bahan habis pakai, spare part alat atau instrumen pengujian atau
pengukuran, sedangkan contoh jasa yang diperlukan misalnya subkontrak pengujian
atau kalibrasi, pemeliharaan fasilitas dan peralatan, uji profisiensi, pelatihan.
Laboratorium harus memastikan mendapatkan produk dan jasa dari pemasok
sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan oleh spesifikasi atau metode sehingga mampu
mendukung kegiatan sampling atau pengujian atau kalibrasi dengan benar.
Pelaksanaannya biasanya melibatkan unit atau bagian pengadaan, sehingga harus
ada prosedur yang menjelaskan alur kerja, tugas dan fungsi laboratorium serta tugas
dan fungsi bagian pengadaan. Bagi laboratorium pemerintah, proses ini harus
mengikuti aturan yang berlaku seperti Perpres 4/2015 tentang Perubahan keempat
atas Perpes 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Perpres
16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga manajemen
laboratorium dituntut membuktikan perannya agar sinergi dan koordinasi antara
laboratorium dan bagian pengadaan berjalan efektif, untuk memastikan produk dan
jasa yang dipasok ke laboratorium terpenuhi tepat spesifikasi, tepat jumlah, tepat
waktu, dan tepat harga.
Laboratorium harus memastikan bahwa hanya produk dan jasa yang
disediakan eksternal yang sesuai saja yang digunakan untuk kegiatan laboratorium,
bila produk dan layanan tersebut dimaksudkan untuk: a) digabungkan ke dalam
kegiatan laboratorium; b) diberikan, sebagian atau seluruhnya, langsung kepada
pelanggan oleh laboratorium, sebagaimana diterima dari penyedia eksternal; c)
digunakan untuk mendukung pengoperasian laboratorium.
Laboratorium harus memiliki prosedur dan menyimpan rekaman untuk:
1) menetapkan, mengkaji ulang dan menyetujui persyaratan laboratorium untuk
produk dan jasa yang disediakan eksternal;
2) menetapkan kriteria evaluasi, pemilihan, pemantauan kinerja dan evaluasi ulang
penyedia eksternal;
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3) memastikan bahwa produk dan jasa yang disediakan eksternal sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan laboratorium atau persyaratan yang relevan dalam
dokumen ini, sebelum digunakan atau diserahkan langsung kepada pelanggan;
dan
4) mengambil tindakan yang timbul dari evaluasi, pemantauan kinerja dan evaluasi
ulang penyedia eksternal.
Laboratorium harus memiliki strategi penyusunan rencana pengadaan yang
komprehensif, antisipatif, menyiasati atau menyesuaikan dengan siklus anggaran yang
berlaku, dan harus memahami bahwa pengadaan tidak bisa dilakukan seketika dan
kebanyakannya tidak bisa dilakukan secara cash on delivery. Sementara itu, bagian
pengadaan harus memahami bahwa selain melaksanakan tugas dan fungsinya dari
organisasi induk, mereka juga memiliki peran dan terlibat dalam implementasi standar
SNI ISO/IEC 17025:2017, dan akan menjadi bagian yang diases saat proses
akreditasi. Dalam konteks ini, fungsi utama laboratorium adalah menyusun dan
menetapkan spesifikasi teknis dan volume atau jumlah produk dan jasa yang
dibutuhkan laboratorium, serta memastikan kesesuaian spesifikasi dan volume produk
dan jasa yang diterima. Beberapa persyaratan khusus dalam pengadaan peralatan
canggih seperti suku cadang dan aksesoris tambahan (kolom, lampu, injector, detektor,
electrode, dan lain-lain) serta pelatihan calon operator harus dimasukkan dalam
dokumen usulan spesifikasi. Dalam mekanisme pengadaan, biasanya laboratorium
diposisikan sebagai end user sehingga berperan dalam memverifikasi, membuat
pernyataan dan menandatangani kesesuaian tersebut.
Berikut adalah beberapa contoh pertimbangan teknis yang harus diperhatikan
laboratorium dalam menyusun spesifikasi pengadaan produk dan jasa yang
dibutuhkan:
a) pengadaan neraca perlu memperhatikan kapasitas, dan ketelitian penimbangan
yang diperlukan. Jika yang diperlukan neraca teknis, kemampuan pembacaan
atau pengukuran sampai dua desimal sudah memadai, tetapi untuk neraca
analitis diperlukan kemampuan pembacaan atau pengukuran empat sampai lima
desimal;
b) dalam pengadaan membran filter, selain dimensi juga diperlukan informasi terkait
ukuran pori dan distribusi ukuran pori;
c) dalam pengadaan bahan acuan bersertifikat, selain mensyaratkan adanya
deklarasi ketertelusuran ke acuan internasional atau acuan tertentu, perlu juga
dipersyaratkan terkait kemurnian dan masa kadaluarsa bahan tersebut;
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d) kebutuhan terhadap beberapa pelarut organik tertentu harus ditetapkan tingkat
kemurniannya, karena memiliki grade yang berbeda antara kualitas proanalysis,
for chromatography atau for spectroscopy;
e) untuk kebutuhan kalibrasi, selain harus menggunakan jasa laboratorium kalibrasi
terakreditasi juga harus ditetapkan ruang lingkup kemampuan kalibrasinya sesuai
dengan yang dibutuhkan;
f) untuk pelaksanaan uji profisiensi, maka harus memilih minimal penyelenggara uji
profisiensi yang telah menerapkan SNI ISO 17043;
g) untuk kebutuhan jasa pelatihan, provider pelatihannya misalnya harus merupakan
lembaga pelatihan yang bisa memberikan sertifikat kompetensi personel yang
diakui;
h) untuk kebutuhan subkontrak pengujian atau kalibrasi, maka laboratorium
subkontraktornya dipersyaratkan merupakan laboratorium terakreditasi yang
memiliki ruang lingkup akreditasi sesuai dengan parameter pengujian atau
kalibrasi yang akan disubkontrakkan.
Output perencanaan dari laboratorium akan merupakan input bagi bagian
pengadaan untuk memprosesnya lebih lanjut sesuai mekanisme pengadaan mulai dari
pengumuman pengadaan, menyeleksi calon dan menetapkan pemasok, serta
mendokumentasikan seluruh proses pengadaan tersebut. Dalam konteks pengadaan
terkait produk dan jasa untuk kebutuhan laboratorium, unit pengadaan merupakan
bagian dari laboratorium, sehingga setiap tahapan proses terkait menginformasikan
spesifikasi dan komunikasi dengan calon pemasok atau pemasok, evaluasi atau
reevaluasi kinerja pemasok, dokumentasi, dan perekamannya dilakukan sesuai
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan laboratorium. Akan lebih baik jika ada
perwakilan laboratorium dalam tim pengadaan tersebut.
Laboratorium harus mengomunikasikan persyaratannya kepada penyedia
eksternal untuk :
- produk dan jasa yang akan diberikan
- kriteria keberterimaan
- kompetensi, termasuk kualifikasi personel yang dibutuhkan
- kegiatan yang dimaksudkan oleh laboratorium, atau pelanggannya, akan
dilakukan di tempat penyedia eksternal.
Evaluasi penyedia eksternal produk dan jasa dilakukan sebelum dan sesudah
pekerjaan dilakukan. Sebagai contoh adalah mengapa penyedia eksternal tersebut
digunakan lagi atau tidak, apa dasar pertimbangannya. Semua data mengenai
penyedia eksternal untuk produk dan jasa ini direkam.
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BAB 6
PERSYARATAN PROSES

M“

enurut SNI ISO 9000:2015, definisi proses (klausul 3.4.1) adalah:
himpunan kegiatan yang saling berhubungan atau berinterkasi yang
menggunakan masukan (input) untuk memberikan hasil yang
dimaksudkan.

”

Catatan:
 “
y g
”
(
),
,
y
bergantung pada konteks yang diacu;
 masukan untuk suatu proses umumnya merupakan keluaran dari proses lain dan
keluaran suatu proses umumnya masukan untuk proses yang lain;
 dua atau lebih proses yang saling berhubungan atau berinterkasi secara berurutan
dapat juga dipandang sebagai suatu proses;
 proses di dalam organisasi umumnya direncanakan dan dilakukan dalam kondisi
terkendali untuk memberikan nilai tambah;
 proses yang kesesuaian keluaran yang dihasilkannya tidak dapat divalidasi
g
g
“
”.
Sedangkan prosedur didefinisikan sebagai:

“

”

cara spesifik untuk melakukan kegiatan atau proses .










Beberapa manfaat pendekatan proses di antaranya:
fokus pada proses yang lebih penting ("berisiko tinggi") dan hasilnya;
meningkatkan pemahaman, penetapan dan integrasi proses yang saling
bergantung;
pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan peningkatan proses
yang sistematik dan sistem manajemen secara keseluruhan;
penggunaan sumber daya yang lebih baik dan akuntabilitas yang meningkat;
pencapaian kebijakan dan tujuan, hasil yang diharapkan dan keseluruhan kinerja
yang lebih konsisten;
pendekatan proses dapat memfasilitasi penerapan sistem manajemen;
meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi kebutuhannya;
meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi.

Pendekatan Berbasis Risiko (PBR) digunakan dalam seluruh pendekatan
proses untuk:
 menentukan bagaimana risiko (positif atau negatif) ditangani untuk meningkatkan
keluaran proses dan mencegah hasil yang tidak diinginkan;
 mengembangkan perencanaan dan pengendalian proses yang dibutuhkan
(berdasarkan risiko);
 meningkatkan efektivitas sistem manajemen;
 memelihara dan mengelola sistem yang secara inheren menangani risiko dan
mencapai tujuan.
Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengelola proses dan sistem adalah PDCA
seperti yang telah dipaparkan dalam subbab 3.1.2. PDCA beroperasi sebagai siklus
perbaikan terus-menerus, dengan pemikiran berbasis risiko pada setiap tahap.
Input terhadap proses pengujian atau kalibrasi di laboratorium diawali dari
adanya permintaan langsung, ataupun permintaan melalui tender dari pelanggan.
Permintaan atau tender yang disepakati akan diproses di laboratorium, sampai
diperoleh data yang dituangkan dalam laporan atau sertifikat hasil pengujian atau
kalibrasi yang merupakan output dari proses laboratorium.

6.1
Kaji Ulang
Permintaan,
Tender, dankegiatan
Kontraklaboratorium dan persyaratannya
Gambar
6.1 Alur
Input-Proses-Output
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6.1 Kaji Ulang Permintaan, Tender dan Kontrak
Definisi
a. Kaji ulang :
Kegiatan yang dilakukan untuk menentukan pemenuhan kesesuaian, kecukupan
dan keefektifan sumber daya laboratorium dalam mencapai kebutuhan dan
harapan pelanggan atau pihak yang berkepentingan.
b. Tender :
Pelanggan menawarkan pengujian atau kalibrasi kepada laboratoriumlaboratorium melalui proses lelang sehingga hanya laboratorium yang
memenangkan lelang saja yang berhak melakukan pengujian atau kalibrasi.
c. Kontrak :
Suatu perjanjian yang mengikat yang dibuat oleh laboratorium dengan pelanggan
mengenai kegiatan pengujian atau kalibrasi dalam jangka waktu tertentu dan tanpa
melalui proses tender.
Core business laboratorium adalah jasa pelayanan pengujian atau kalibrasi, baik
ke pelanggan internal maupun pihak eksternal, sehingga konsep pelayanan prima harus
dipahami dan diterapkan di laboratorium agar ekspektasi atau harapan pelanggan
terpenuhi dan pelanggan puas dengan pelayanan yang diberikan. Idealnya seluruh
kebutuhan pengujian atau kalibrasi bisa dilayani oleh laboratorium karena kebanyakan
pelanggan menginginkan one stop services. Oleh karena itu, seluruh laboratorium tanpa
memperhatikan kapasitas dan ruang lingkup kemampuan pelayanannya, harus
melakukan evaluasi diri (kaji ulang) kemampuan sebelum memutuskan menerima suatu
pekerjaan pengujian atau kalibrasi.
Inti dari kegiatan kaji ulang permintaan pengujian atau kalibrasi adalah
mengevaluasi kemampuan sumber daya dan proses laboratorium dalam memenuhi
persyaratan pengujian atau kalibrasi yang diinginkan pelanggan, yang mencakup (tidak
terbatas) pada: kemampuan atau ketersediaan personel, peralatan bahan dan
ketertelusuran, kesesuaian kondisi lingkungan laboratorium, metode pengujian,
kemungkinan penggunaan sumber daya eksternal (subkontrak), bahkan termasuk waktu
dan biaya pengujian atau kalibrasi. Output proses ini adalah keputusan pengujian atau
kalibrasi: a) diterima; atau b) ditolak; atau c) diterima sebagian dan disubkontrak
sebagian; atau d) diterima tetapi pengambilan contoh tidak dilakukan laboratorium; atau
e) keputusan lainnya sesuai kesepakatan dengan pelanggan.
Laboratorium harus memiliki prosedur untuk melakukan kaji ulang permintaan,
tender dan kontrak. Prosedur harus memastikan bahwa :
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a) persyaratan kaji ulang permintaan, tender dan kontrak ditetapkan,
didokumentasikan dan dipahami;
b) laboratorium memiliki kemampuan dan sumber daya untuk memenuhi persyaratan
tersebut;
c) apabila laboratorium menggunakan penyedia eksternal maka persyaratan klausul
6.6 (produk dan jasa yang disediakan secara eksternal) SNI ISO/IEC 17025:2017
diterapkan dan laboratorium memberitahu pelanggan tentang kegiatan spesifik
yang akan dilakukan oleh penyedia eksternal, dan mendapatkan persetujuan dari
pelanggan.
Tampak jelas bahwa kegiatan kaji ulang melibatkan pihak laboratorium dan
pelanggan, sehingga harus ada SOP atau prosedur agar komunikasi berjalan efektif
dan efisien. Harus ada diskusi yang efektif antara kedua belah pihak untuk memastikan
keinginan dan persyaratan pelanggan diungkapkan, sebaliknya kemampuan
laboratorium untuk memenuhi persyaratan tersebut juga diketahui, sehingga ada titik
temu dan kesepakatan bisa ditetapkan. Mengingat tingkat pengetahuan dan
pemahaman pelanggan terkait substansi pengujian atau kalibrasi berbeda-beda,
laboratorium harus menetapkan kriteria atau parameter kunci dan wajib disampaikan
kepada setiap pelanggan terkait pengujian atau kalibrasi yang diinginkannya. Berikut
adalah kriteria yang tertuang dalam SOP yang harus dikomunikasikan atau
didiskusikan oleh personel laboratorium ke pelanggan, saat pelaksanaan kaji ulang
permintaan pengujian atau kalibrasi:
1) penyampaian tawaran subkontrak jika sebagian pengujian atau kalibrasi tidak bisa
dilakukan sendiri, dan penyampaian kemungkinan subkontrak jika tiba-tiba terjadi
keadaan darurat atau ketidakmampuan sementara atas kontrak yang disepakati.
Personel laboratorium harus menyampaikan ke pelanggan terkait kebijakan
subkontrak ke laboratorium terakreditasi. Pelanggan harus diinformasikan bahwa
data hasil dari laboratorium subkontraktor akan diberikan identitas yang berbeda
dalam laporan atau sertifikat hasil;
2) diskusi terkait metode pengujian atau kalibrasi yang diinginkan pelanggan, dan
yang bisa dilakukan laboratorium yang mencakup penjelasan rekognisi metode
(standar internasional, nasional, atau metode yang dikembangkan sendiri),
kemutakhiran metode, kemampuan pengukuran metode dan status akreditasi
metode pengajuan atau kalibrasi. Laboratorium harus menyampaikan jika metode
pengujian atau kalibrasi yang akan digunakan belum tercakup dalam ruang
lingkup akreditasi dan konsekuensinya terhadap pemberian identitas dalam
laporan hasil, seperti halnya data dari laboratorium subkontraktor;
3) diskusi tentang sampling yang mencakup metode sampling, waktu dan akses ke
lokasi, atau pengecualian sampling dan konsekuensinya terhadap pemberian
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identitas dalam laporan hasil seperti halnya data dari lab subkontraktor dan data
yang menggunakan metode di luar ruang lingkup akreditasi;
4) diskusi menyangkut kemungkinan amandemen kontrak, jika kontrak yang
disepakati harus diamandemen karena suatu dan lain hal atau karena keadaan
force majeur;
5) diskusi dan kesepakatan terkait waktu penyelesaian pekerjaan (10 hari, satu bulan,
tiga bulan, dan seterusnya), tata cara penyampaian hasil pekerjaan (dikirim
langsung, melalui kurir, email, atau diambil langsung), tanggung jawab kontainer
sampel dan sisa sampel uji, termasuk biaya pekerjaan.
Seluruh diskusi terkait persyaratan dan kesepakatannya dituangkan dalam
rekaman kesepakatan kontrak yang ditanda tangani kedua belah pihak sebagai bukti
kesepakatan. Gambar 6.2 menyajikan contoh alur proses kegiatan kaji ulang
permintaan pengujian atau kalibrasi.

Gambar 6.2 Contoh alur proses kegiatan kaji ulang permintaan, tender dan kontrak
pengujian atau kalibrasi
Kegiatan laboratorium yang disediakan secara eksternal dapat terjadi apabila :
a) kondisi di mana laboratorium memiliki sumber daya dan kompetensi untuk
melakukan kegiatan tersebut namun karena alasan tak terduga, laboratorium tidak
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dapat melakukannya sebagian atau seluruhnya. Contoh: laboratorium tidak dapat
melakukan kegiatan pengujian mineral pada sampel dikarenakan teknisi
penanggung jawab instrument AAS sedang sakit dan tidak ada yang dapat
menggantikannya. Contoh lainnya adalah alat destruksi sampel dalam kondisi
rusak sehingga destruksi dilakukan oleh penyedia eksternal sedangkan pengujian
logam tetap dilakukan di laboratorium penerima sampel.
b) laboratorium tidak memiliki sumber daya atau kompetensi untuk melakukan
kegiatan tersebut.
Dalam pemenuhan kaji ulang permintaan ini, laboratorium menyediakan
metode atau prosedur yang tepat dan mampu memenuhi persyaratan pelanggan.
Laboratorium harus memberi tahu pelanggan jika metode yang diminta pelanggan
dianggap tidak sesuai atau kadaluarsa. Sebagai contoh, pelanggan meminta
laboratorium melakukan pengujian menggunakan SNI terterntu, SNI tersebut sudah
tidak berlaku dan diganti dengan SNI terbaru (Contoh, Gambar 6.3). Laboratorium harus
memastikan bahwa perubahaan metode tersebut mendapat persetujuan dari pelanggan
sebelum pengujian dilakukan. Setiap perbedaan antara permintaan atau tender dan
kontrak harus diselesaikan sebelum kegiatan dimulai. Setiap kontrak harus dapat
diterima baik oleh laboratorium maupun pelanggan.

Gambar 6.3 Contoh perubahan SNI Air minum dalam kemasan tahun 2006
menjadi SNI Air mineral tahun 2015
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Pelanggan diberitahu tentang penyimpangan apa pun dari kontrak.
Penyimpangan yang diminta pelanggan tidak boleh mempengaruhi integritas
laboratorium atau keabsahan hasilnya. Jika suatu kontrak diubah setelah pekerjaan
dimulai, peninjauan kontrak harus diulang dan tiap perubahan harus dikomunikasikan
kepada semua personel yang berhubungan dengan kontrak tersebut.
Laboratorium harus bekerja sama dengan pelanggan atau perwakilan mereka
untuk mengklarifikasi permintaan pelanggan dan untuk memantau kinerja laboratorium
terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Kerjasama tersebut dapat mencakup 1)
penyediaan akses ke area laboratorium yang relevan untuk menyaksikan kegiatan
laboratorium 2) penyiapan, pengemasan, dan pengiriman barang yang dibutuhkan oleh
pelanggan untuk keperluan verifikasi.
Rekaman kaji ulang, termasuk perubahan signifikan, harus dipelihara.
Rekaman diskusi dengan pelanggan tentang permintan pelanggan atau hasil kegiatan
laboratorium harus dipelihara dan disimpan.
Dalam melakukan kegiatan di laboratorium, terkadang pelanggan meminta
pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi atau standar untuk pengujian atau kalibrasi
(misalnya: lulus atau gagal, di dalam toleransi atau di luar toleransi), spesifikasi atau
standar dan aturan keputusan harus ditetapkan secara jelas. Jika tidak tercantum dalam
spesifikasi atau standar yang diminta, aturan keputusan yang dipilih harus
dikomunikasikan dan disetujui oleh pelanggan. (Panduan lebih lanjut tentang pernyataan
kesesuaian ada di Pedoman ISO / IEC 98-4).
Kaji ulang permintaan, tender dan kontrak dapat lebih disederhanakan apabila
dilakukan oleh pelanggan rutin atau pelanggan internal. Misalnya, pelanggan internal
laboratorium, berasal dari bagian produksi di industri pangan, di mana perusahaan
tersebut memiliki laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi. Adapun contoh
diagram alir kaji ulang permintaan, tender dan kontrak dalam dilihat pada Gambar 6.2.
Berikut ini contoh formulir kaji ulang permintaan, tender dan kontrak untuk
mengetahui kompetensi sumber daya laboratorium saat penerimaan sampel uji atau
peralatan ukur dari pelanggan.
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F.123/2018
KAJI ULANG PERMINTAAN, TENDER DAN KONTRAK
Nama pelanggan
Alamat lengkap
Tanggal sampel/alat ukur diterima di laboratorium
Tanggal prakiraan selesai pengujian atau kalibrasi

:
:
:
:

Parameter yang diuji
Kaji Ulang Kompetensi Sumber Daya Laboratorium
atau peralatan yang
Bahan QC
Kondisi
Metode Peralatan Personel
dikalibrasi
kimia /QA* Akomodasi

Kesimpulan

(*) Quality control/quality assurance
Catatan:

Kepala Seksi Administrasi,
(………………………….)

Kepala Seksi Bagian Pengujian,
(………………….……….)

Gambar 6.4 Contoh Formulir Kaji Ulang Permintaan, Tender dan Kontrak
6.2 Seleksi, Verifikasi dan Validasi Metode
Dalam melaksanakan mandat kegiatan laboratorium, salah satu faktor yang
memengaruhi hasil pengujian atau kalibrasi adalah seleksi, verifikasi dan validasi
metode. Center for Drug Evaluation and Research (CEDAR), U.S. Food and Drug
Administration (FDA) menyatakan empat komponen yang harus dipenuhi untuk
menghasilkan data pengujian bermutu yaitu: kualifikasi/kinerja peralatan yang sesuai,
validasi metode, uji kesesuaian sistem, dan pengendalian mutu.
Sebelum melakukan pengujian, laboratorium harus melakukan pemilihan
metode pengujian yang akan digunakan. Pemilihan metode pengujian didasarkan pada
banyak faktor sepeti biaya, peralatan, bahan kimia, sumber daya manusia, kondisi
akomodasi dan lingkungan. Setiap laboratorium dapat memutuskan sendiri metode
pengujian mana yang akan digunakan yang disesuaikan dengan kondisi dan
kemampuan laboratorium.
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Definisi
a. Verifikasi :
penyediaan bukti objektif bahwa barang tertentu memenuhi persyaratan yang
ditentukan
b. Validasi :
verifikasi bahwa persyaratan yang dinyatakan mencukupi untuk suatu penggunaan
tertentu. SNI ISO 9000:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 mendefinisikan validasi
sebagai proses konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan bukti objektif bahwa
persyaratan tertentu untuk maksud terpenuhi dipenuhi. Dalam melakukan pengujian
atau kalibrasi, laboratorium harus menggunakan metode yang tepat, sesuai maksud
pengujian atau kalibrasi.
Metode pengujian terdiri dari :
1) Metode resmi atau standar, yaitu metode standar yang diadopsi dari badan yang
berwenang seperti: SNI, AOAC, ASTM, AACC, ISO, AOCS, BAM dan
sebagainya
2) Metode yang berasal dari metode resmi atau standar yang mengalami modifikasi
dapat berupa modifikasi bahan kimia, peralatan atau prosedur yang digunakan.
Sebagai contoh: a) modifikasi volume reagent yang digunakan untuk analisis,
volumenya dikurangi jumlahnya dari yang tertulis dalam metode standar atau
resmi; b) instrument yang digunakan berbeda dengan metode resmi, misalnya
menggunakan HPLC namun detector yang digunakan berbeda; c) tahapan dalam
prosedur analisis dimodifikasi sehingga waktu analisis lebih cepat.
3) Metode yang berasal dari metode resmi atau standar yang digunakan di luar
kisaran peruntukannya atau diperluas penggunaannya dari rancangan semula.
Metode pengujian kadar nitrogen pupuk yang diperoleh dari metode resmi AOAC
digunakan oleh laboratorium untuk pengujian kadar nitrogen pada produk susu.
4) Metode tidak resmi yang berasal dari sumber lain seperti dari pemasok bahan
kimia, pemasok peralatan atau badan yang tidak berwenang. Pemasok bahan
kimia seperti pengujian dalam bentuk kit, biasanya memiliki prosedur pengujian
bagaimana menggunakan kit tersebut.
5)
‘in’ yaitu metode yang dirancang dan dikembangkan sendiri oleh
laboratorium untuk keperluannya. Hal ini dapat dimasukkan ke dalam kategori
pengembangan metode pengujian.

Persyaratan Proses | 79

6) Metode tidak resmi yang dimodifikasi untuk keperluan analisis atau pengujian
tertentu. Bukan hanya metode resmi atau standar yang dapat dimodifikasi,
metode tidak resmi pun dapat dimodifikasi disesuaikan dengan keinginan
laboratorium.
6.2.1 Verifikasi dan Validasi Metode
Metode yang diterbitkan baik dalam standar internasional, regional maupun nasional,
atau oleh organisasi teknis yang memiliki reputasi baik, atau dalam naskah atau jurnal
ilmiah yang relevan, atau yang ditentukan oleh produsen peralatan, direkomendasikan.
Metode yang dikembangkan atau dimodifikasi oleh laboratorium juga dapat digunakan.
"Metode" yang digunakan dalam dokumen ini dapat dianggap sama dengan istilah
"prosedur pengukuran" sebagaimana didefinisikan dalam Pedoman ISO/IEC 99.
Standar internasional, regional atau nasional atau spesifikasi lain yang diakui
yang memuat informasi yang cukup dan ringkas tentang pelaksanaan kegiatan
laboratorium tidak perlu dilengkapi atau ditulis ulang sebagai prosedur internal jika
standar ini ditulis sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh personel pelaksana
di laboratorium. Metode standar internasional yang ditulis dalam bahasa Inggris
diperbolehkan diterjemahkan dan ditulis kembali guna memudahkan dalam
pemahaman metode pengujian tersebut.
Mungkin diperlukan memberikan dokumentasi tambahan untuk langkahlangkah opsional dalam metode atau rincian tambahan. Sebagai contoh, dalam metode
resmi ataupun tidak resmi mungkin belum dituliskan tahapan prosedur standardisasi
pelarut, laboratorium dapat menambahkan tahap tersebut dalam instruksi kerjanya.
Metode pengujian atau kalibrasi mulai dari sampling, handling sampel selama
transportasi dan penyimpanan, metode penentuan ketidakpastian, serta metode
statistika untuk analisis data.
Metode yang digunakan bisa metode standar, metode standar yang
dimodifikasi, metode tidak standar, atau metode yang dikembangkan sendiri. Metode
manapun yang dipilih, maka harus sesuai, mutakhir, dan mendapat persetujuan dari
pelanggan. Jika laboratorium bersepakat dengan pelanggan menggunakan metode
standar maka harus dipastikan metode yang dipilih tersebut telah diverifikasi terlebih
dahulu untuk membuktikan bahwa laboratorium mampu mengoperasikan metode
dengan benar, dengan memastikan bahwa laboratorium mampu mencapai unjuk kerja
yang dipersyaratkan dalam metode tersebut. Sementara itu, jika disepakati
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menggunakan metode tidak standar, metode standar yang dimodifikasi atau metode
yang dikembangkan sendiri, maka harus divalidasi terlebih dahulu. Direkomendasikan
menggunakan metode yang dipublikasikan dalam standar internasional, regional,
nasional, standar negara asing, atau yang diterbitkan oleh organisasi teknis yang
memiliki reputasi, atau dalam jurnal atau tulisan ilmiah, atau metode dari pembuat
peralatan (IEC, ISO, SNI, ASTM, JIS, AOAC, APHA, Euramet, BAM, dan lain
sebagainya). Metode yang diadopsi dari manual alat, jurnal ilmiah, atau kombinasi dari
beberapa metode merupakan contoh metode yang harus divalidasi terlebih dahulu
sebelum digunakan.
Apabila laboratorium sudah memutuskan pemilihan metode pengujian yang
digunakan, maka tahap berikutnya adalah melakukan tahapan validasi ataukah
verifikasi metode pengujian. Hal ini sangat tergantung pada pemilihan metode
pengujian, apabila laboratorium memilih metode resmi yang digunakan, maka yang
perlu dilakukan adalah verifikasi metode pengujian. Sebaliknya apabila menggunakan
metode tidak resmi maka laboratorium harus melakukan validasi metode pengujian.
Tahapan validasi metode, parameter yang digunakan lebih banyak dibandingkan
dengan verifikasi metode.
Laboratorium harus memverifikasi bahwa laboratorium dapat melakukan
metode dengan benar sebelum menetapkannya dengan memastikan bahwa metode itu
dapat mencapai kinerja yang dipersyaratkan. Rekaman verifikasi harus diberi nomor
identitas dokumen dan disimpan. Jika metode direvisi oleh badan yang menerbitkannya,
verifikasi harus diulang sejauh diperlukan.
Jika diperlukan pengembangan metode, hal ini harus merupakan kegiatan
terencana dan harus diberikan kepada personel yang kompeten yang dilengkapi
dengan sumber daya yang memadai. Seiring dengan proses pengembangan metode,
peninjauan berkala dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan pelanggan masih
terpenuhi. Setiap modifikasi pada rencana pengembangan harus disetujui dan
disahkan.
Semua metode, prosedur dan dokumentasi pendukung, seperti instruksi,
standar, manual dan data acuan yang relevan dengan kegiatan laboratorium, harus
dijaga mutakhir dan tersedia bagi personel. Dokumen terkait bidang teknisi harus
tersedia khususnya untuk personel teknis, jangan sampai dokumen teknis hanya
disimpan oleh personel bagian pengendalian dokumen. Laboratorium harus
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memastikan penggunaan metode versi paling mutakhir yang berlaku, kecuali jika tidak
sesuai atau tidak mungkin dilakukan. Jika perlu, penerapan metode harus dilengkapi
dengan rincian tambahan untuk memastikan penerapan yang konsisten.
Laboratorium harus menggunakan metode dan prosedur yang tepat untuk
semua kegiatan labortorium dan, jika sudah sesuai, maka perlu dilakukan evaluasi
ketidakpastian pengukuran serta dapat menggunakan teknik statistik untuk analisis
datanya.
Jika pelanggan tidak menentukan metode yang akan digunakan, laboratorium
harus memilih metode yang tepat dan memberi tahu pelanggan tentang metode yang
dipilih.
Penyimpangan dari metode untuk semua kegiatan laboratorium hanya boleh
terjadi jika penyimpangan itu telah didokumentasikan, dibenarkan secara teknis,
disahkan, dan diterima oleh pelanggan. Penerimaan penyimpangan oleh pelanggan
dapat disepakati terlebih dahulu dalam kontrak.
Semua tata cara pengujian atau kalibrasi termasuk pengukurannya dengan alat
yang ditetapkan harus tersedia (bisa diakses) oleh personel yang mengerjakan, jika
ketidaktersediaannya dapat merusak hasil pengujian atau kalibrasi. Jika personel
pengujian atau kalibrasi dapat memahami dan menggunakan metode otentiknya, maka
metode tersebut tidak perlu ditulis ulang.
Tata cara pengujian atau kalibrasi, sering disebut sebagai prosedur pengujian
atau kalibrasi, adalah dokumen yang berisi rincian informasi dan urutan cara
melakukan pengujian atau kalibrasi, yang biasanya terdiri dari: identitas metode, lingkup
penerapan metode dan informasi efek interferer, uraian jenis barang yang diuji atau
dikalibrasi, paramater yang diuji atau besaran yang dikalibrasi dan rentang kemampuan
pengukurannya, bahan dan peralatan yang dibutuhkan, persyaratan kondisi lingkungan
pengujian atau kalibrasi, urutan pengerjaan, cara pengolahan hasil pengujian atau
kalibrasi, dan cara menghitung ketidakpastian hasil pengujian atau kalibrasi.
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Gambar 6.5 Contoh metode resmi (kiri) dan tidak resmi (kanan)
6.2.2 Validasi Metode
Laboratorium harus memvalidasi metode pengujian butir 2 sampai dengan 6 di halaman
73 di atas yang terdiri dari metode resmi yang dimodifikasi, metode standar yang
digunakan di luar lingkup yang dimaksudkan atau di luar peruntukkannya atau
dimodifikasi, metode tidak resmi yang berasal dari sumber lain, metode in-house dan
metode tidak resmi yang dimodifikasi oleh laboratorium.
Jika diperlukan pengembangan metode, hal ini harus merupakan kegiatan
terencana dan harus diberikan kepada personel yang kompeten yang dilengkapi
dengan sumber daya yang memadai. Seiring dengan proses pengembangan metode,
peninjauan berkala dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan pelanggan masih
terpenuhi. Setiap modifikasi pada rencana pengembangan harus disetujui dan
disahkan.
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Validasi metode dapat mencakup prosedur pengambilan contoh, penanganan
dan pengangkutan barang yang diuji atau dikalibrasi. Teknik untuk validasi metode
dapat berupa salah satu dari, atau kombinasi dari:
a) kalibrasi atau evaluasi bias dan presisi menggunakan standar acuan atau bahan
acuan;
b) asesmen sistematik faktor-faktor yang mempengaruhi hasil;
c) pengujian ketahanan metode melalui variasi parameter terkendali, seperti suhu
inkubator, volume yang dikeluarkan;
d) perbandingan hasil yang dicapai dengan metode lain yang sudah divalidasi;
e) perbandingan intralaboratorium;
f) evaluasi ketidakpastian pengukuran hasil berdasarkan pemahaman prinsip
teoritik;
g) metode dan pengalaman praktis tentang kinerja pengambilan contoh atau
metode uji.
Jika perubahan dilakukan terhadap metode yang divalidasi, pengaruh
perubahan tersebut harus ditentukan dan jika terbukti mempengaruhi validasi asli,
validasi metode baru harus dilakukan. Karakteristik kinerja metode yang divalidasi harus
sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan konsisten dengan persyaratan yang
ditetapkan.
Tabel 6.1 Keuntungan dan kerugian penggunaan metode standar
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Keuntungan

Kerugian

a) diterima secara nasional atau internasional
b) telah divalidasi oleh lembaga yang kredibel
yang menerbitkannya, sehingga dapat
meminimalkan risiko atau masalah yang tidak
diharapkan
c) tersedia data presisi dan bias metode yang
dihasilkan dari uji banding intralaboratorium
d) direvisi ulang dan dimutakhirkan secara
berkala berdasarkan umpan balik pengguna
e) hasil pengujian atau kalibrasi dapat
dibandingkan dengan laboratorium lain
f) Meminimalkan pelatihan ulang terhadap
personel yang pindah dari satu laboratorium ke
laboratorium lain
g) hanya perlu dilakukan verifikasi atau validasi
terbatas oleh laboratorium yang menerapkan.

a) tahapan terkadang terlalu komplek
sehingga membutuhkan waktu yang
cukup lama
b) biaya mahal untuk tujuan rutin
pengujian atau kalibrasi
c) pemutakhiran metode umumnya
minimal 5 tahun sekali sehingga tidak
mewakili teknologi yang berkembang
saat ini
d) proses kaji ulang yang lambat dari
organisasi yang menerbitkan metode
standar
e) terkadang sumber daya manusia tidak
tersedia atau yang ada belum
kompeten menerapkan metode
standar.
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Tabel 6.2 Keuntungan dan kerugian penggunaan metode non-standar terpublikasi
Keuntungan

Kerugian

a) mencerminkan perkembangan teknologi
saat ini, contoh; metode rapid test atau
test kit
b) merefleksikan kebutuhan laboratorium
atas persyaratan pelanggan
c) tahapan pengujian sederhana dan waktu
pengujian yang singkat.

a) dikembangkan berdasarkan penelitian
namun tidak divalidasi melalui uji
banding intralaboratorium
b) jarang ada data presisi dan bias metode
c) sebagian tahapan prosedur sengaja
dihilangkan
d) perlu pengembangan lebih lanjut atau
modifikasi untuk memenuhi kebutuhan
laboratorium pengujian atau laboratorium
kalibrasi yang menerapkannya
e) sering tidak diterima secara luas baik
secara nasional maupun internasional.

Tabel 6.3 Keuntungan dan kerugian penggunaan metode yang dikembangkan
oleh laboratorium
Keuntungan

Kerugian

a) dikembangkan untuk memenuhi
kebutuhan laboratorium pengujian atau
laboratorium
kalibrasi
dengan
menggunakan sumber daya yang
tersedia
b) dikembangkan untuk suatu tujuan
khusus
berdasarkan
kebutuhan
pelanggan
c) lebih murah dan lebih cepat
d) mudah dikaji ulang dan dimutakhirkan.

a) kecil kemungkinan diterima secara
nasional atau internasional
b) jarang ada data presisi dan bias
metode
c) tidak dimungkinan untuk diterapkan
pada tujuan lain
d) adanya masalah yang tersembunyi
disebabkan dasar teori yang sering
tidak dipahami secara penuh.

Ruang lingkup dan parameter analitik validasi bervariasi tergantung sifat
pengujian atau kalibrasi, tujuan validasi, level analat yang diukur, dan acuan yang
digunakan, biasanya terdiri dari, namun tidak terbatas pada parameter analitik:
ketelitian, ketertiruan (antar personel, intralaboratorium), ketepatan, sensitivitas, temu
balik, kelinearan, batas pengukuran, kemampuan rentang ukur, selektivitas dan
spesifitas, kehandalan dari pengaruh eksternal dan interferer, dan ketidakpastian
pengukuran. Semakin rendah kadar analit yag diuji, semakin tinggi tingkat kesulitan

Persyaratan Proses | 85

pengujian, presisi dan akurasi yang baik semakin sulit dicapai, sehingga toleransi batas
keberterimaan data semakin besar. Dalam uji kualitatif, parameter kritis yang harus
dievaluasi adalah selektivitas dan spesifitas, sedangkan untuk uji kuantitatif pada tingkat
level analat yang besar (misalnya uji kadar protein dalam daging) maka LoD dan LoQ
tidak perlu ditentukan. Tabel. 6.4, 6.5, 6.6, dan 6.7 berikut menyajikan contoh dari
beberapa pustaka acuan terkait parameter analitik yang dievaluasi dan batas
keberterimaannya yang bisa digunakan dalam pelaksanaan dan evaluasi data validasi.
Tabel 6.4 Paramater analatik validasi menurut Eurachem (2014)

Tabel 6.5 Paramater analitik validasi menurut AOAC
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Tabel 6.6 Batas keberterimaan ketelitian hasil pengukuran menurut Horwitz

Tabel 6.7 Batas keberterimaan akurasi metode menurut AOAC

Kegiatan verifikasi atau validasi metode harus dilakukan secara terencana,
memperhitungkan ketersediaan sumber daya seperti bahan dan peralatan, dan harus
ditugaskan kepada personel yang kompeten. Validasi metode harus dipandang dan
dikelola sebagai suatu riset laboratorium untuk menghasilkan data ilmiah yang dapat
dipublikasi dalam jurnal ilmiah, bahkan dapat didorong untuk direkognisi menjadi suatu
metode standar nasional atau internasional. Reverifikasi atau revalidasi harus dilakukan
jika metode mengalami pemutakhiran atau perubahan. Data validasi tidak bisa
diinduksi, memberlakukan data validasi metode uji satu komoditi atau produk terhadap
matrik komoditi atau produk lain yang sejenis (apalagi tidak sejenis) berbasis asumsi,

Persyaratan Proses | 87

tidak sesuai dengan filosofi validasi, kecuali ditetapkan lain. Berikut adalah tahapan
yang harus dilakukan dalam validasi atau verifikasi metode:
a. Tahap Perencanaan
- Tetapkan metode yang akan dikembangkan atau divalidasi
- Tunjuk personel penanggung jawab
- Identifikasi dan penuhi kebutuhan sumber daya
- Identifikasi kriteria persyaratan pelanggan atau regulator terkait unjuk kerja
metode
- Tetapkan lingkup validasi (single-multi laboratory validation), dan parameter
analitik yang akan diuji serta kriteria batas keberterimaan data. Parameter analitik
yang divalidasi dan batas keberterimaannya antar metode bisa berbeda
bergantung metode uji, kompleksitas matrik, level analat, dan acuan yang
digunakan.
“
”
g
-ukuran parameter analitis pekerjaan
“
”.
b. Tahap Pelaksanaan
- Kumpulkan data primer atau objektif di laboratorium
- Lakukan asesmen sistematik terhadap kondisi yang mempengaruhi hasil
pengukuran.
c. Pengolahan dan evaluasi data
Evaluasi toleransi penyimpangan, ketidakpastian, sesuai prosedur baku statistika,
ambil keputusan hasil internal yang diperoleh, dan/atau lakukan komparasi hasil
dengan metode lain yang telah divalidasi atau dikomparasi dengan data laboratorium
lain. Contoh berikut menjelaskan penggunaan protokol statistika anova dan
persamaan Horwitz dalam pengolahan dan evaluasi data parameter analitik presisi.
Tampak nilai P dan nilai koefisien varian Horwitz merupakan ukuran untuk
memutuskan keberterimaan presisi dari kelompok data yang diolah.
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Gambar 6.6 Contoh pengolahan dan evaluasi data parameter analisis presisi
menggunakan Statistika Anova dan Persamaan Horwitz
Contoh berikut menjelaskan cara penggunaan protokol statistika dalam penetapan
LoD dari kurva standar.

Sumber: James N Miller & Jane C Miller. 2010, Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry.

Gambar 6.7 Contoh penetapan LoD dari kurva standar
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d. Tahap pelaporan atau perekaman hasil validasi
Urutan format laporan misalnya terdiri dari:
 Tujuan, berisi penjelasan singkat apa yang dilakukan dalam verifikasi atau
validasi dan menjelaskan lingkup metode, komoditi, dan parameternya;
 Ringkasan, berisi deskripsi umum tentang metode, identifikasi jenis metode dan
acuan validasi, aplikasi metode uji dan protokol validasi;
 Sumber daya, mengidentifikasi bagian yang menggunakan metode ini,
peralatan, bahan, dan instruksi khusus untuk penanganan, stabillitas, dan
penyimpanan setiap bahan;
 Proses dan hail validasi, menjelaskan parameter analitik yang divalidasi
(spesifitas, selektivitas, linearitas, batas deteksi, dan seterusnya), cara
pengerjaan, dan rekaman data yang diperoleh, deviasi metode, serta pengolahan
dan keberterimaannya;
 Kesimpulan, dan pengesahan, merupakan pernyataan validitas metode
dengan rincian kesesuaiannya terhadap tujuan penggunaan, bahwa metode
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan atau relevan dengan persyaratan
pelanggan. Pernyataan ini ditandatangani oleh personel berwenang sebagai
bukti pengesahan hasil verifikasi atau validasi. Kuantifikasi setiap parameter
analitik pada proses validasi akan menyimpulkan kelayakan peruntukkan metode
tersebut yang harus diinformasikan kepada pelanggan untuk memperoleh
persetujuan. Bisa jadi salah satu parameter hasil validasi tidak sesuai dengan
tuntutan regulasi. Misalnya limit deteksi metode uji suatu logam berat dengan
AAS nyala yang divalidasi hasilnya lebih besar dari batas minimum regulasi
keberadaan logam berat yang diijinkan, maka hasil validasi tersebut tidak bisa
memenuhi tuntutan regulasi.
 Lampiran, berisi seluruh data primer yang diperoleh selama proses verifikasi
atau validasi, dan dokumen utuh metode final dengan ukuran-ukuran parameter
analitik atau tahapan pengujian yang ditetapkan, sesuai hasil yang diperoleh.
Laboratorium harus menyimpan rekaman validasi berikut:
1) prosedur validasi yang digunakan;
2) spesifikasi persyaratan;
3) penentuan karakteristik kinerja metode;
4) hasil yang diperoleh; dan
5) pernyataan tentang keabsahan metode.
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6.3 Pengambilan Contoh
Tidak semua laboratorium melakukan kegiatan pengambilan contoh di lapangan.
Kegiatan sampling bersifat opsional. Beberapa laboratorium hanya menerima contoh dari
pelanggan. Mereka datang ke laboratorium untuk menyerahkan contoh yang akan diuji.
Pengambilan contoh di lapangan seperti yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan,
yang mengambil contoh berupa air sungai atau air laut untuk dianalisis kandungan logam
beratnya. Contoh lainnya adalah laboratorium yang dimiliki oleh perkebunan yang
mengambil contoh berupa tanah untuk di uji kadar logam, nitrogen atau contoh daun
untuk diuji kadar nitrogennya.
Jika laboratorium pengujian atau kalibrasi tidak melakukan sampling dalam
implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017, maka keputusan (ketetapan) ini dinyatakan saja
dalam kebijakan laboratorium, sehingga persyaratan tentang sampling tidak perlu
dipenuhi. Konsekuensinya, laboratorium harus menyatakan dalam sertifikat atau laporan
hasil pengujian atau kalibrasinya bahwa pengambilan sampel atau barang tidak
dilakukan oleh laboratorium, hasil pengujian atau kalibrasi hanya berlaku untuk barang
yang diterima di laboratorium, kemungkinan penyimpangan sampel atau barang pada
saat pengambilan atau pada transportasi bukan menjadi tanggung jawab laboratorium.
Namun demikian, pada pengujian tertentu seperti pengujian kualitas udara ambien atau
emisi, bahkan parameter pH, konduktivitas air harus dilakukan on site analysis, sehingga
pengambilan sampel tidak bisa dikecualikan.
Jika laboratorium melakukan sampling, maka harus mempunyai program dan cara
pengambilan sampel yang harus tersedia di lokasi saat sampling. Pengambilan contoh
tersebut harus mewakili populasi contoh sehingga data hasil pengujian contoh tersebut
dapat dipertanggung jawabkan. Apabila contoh yang diambil tidak mewakili populasi,
maka penarikan kesimpulan dari hasil pengujian contoh bisa keliru dan berdampak pada
mungkin kebijakan yang diambil menjadi salah. Program pengambilan sampel, cara
pengambilan sampel dan perekaman sampling harus mencakup:
a) volume pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga fasilitas transportasi,
akomodasi, peralatan, pengemasan, preservatif agent, dan jumlah personel
disiapkan sesuai dengan kebutuhan;
b) cara dan teknik statistika harus dituangkan dalam instruksi kerja sampling untuk
memperoleh jumlah sampel yang representatif;
c) pada sampling parameter lingkungan (air, udara), lokasi sampling termasuk
koordinat GPS, kedalaman dan ketinggian titik sampling harus ditetapkan;
d) kondisi lingkungan selama proses sampling seperti cuaca, intensitas, debit, dan
arah angin harus direkam dalam log book sampling;
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e) jika terjadi penyimpangan atas instruksi kerja sampling yang disebabkan oleh
keterbatasan sumber daya, atau karena permintaan pelanggan, harus direkam
dalam log book sampling, dan harus dikomunikasikan kepada personel
laboratorium untuk dijadikan pertimbangan dalam melakukan evaluasi hasil
pengujian atau kalibrasi.
Metode pengambilan sampling (contoh) harus memperhatikan faktor-faktor yang
harus dikendalikan untuk memastikan keabsahan hasil pengujian atau kalibrasi
selanjutnya. Rencana dan metode pengambilan contoh harus tersedia di lokasi
pengambilan contoh. Rencana pengambilan contoh harus, jika layak, berdasarkan
metode statistik yang sesuai.
Metode pengambilan contoh harus menguraikan:
a) pemilihan contoh atau lokasi;
b) rencana pengambilan contoh; dan
c) persiapan dan perlakuan contoh dari zat, bahan atau produk untuk menghasilkan
contoh yang dibutuhkan untuk pengujian atau kalibrasi selanjutnya.
Saat diterima di laboratorium, penanganan lebih lanjut mungkin diperlukan
seperti yang ditentukan pada subbab 6.4 buku ini (penanganan barang yang diuji atau
dikalibrasi).
Laboratorium harus menyimpan rekaman data pengambilan contoh yang
merupakan bagian dari pengujian atau kalibrasi yang dilakukan. Rekaman ini harus
mencakup, jika relevan:
1) acuan metode pengambilan contoh yang digunakan;
2) tanggal dan waktu pengambilan contoh;
3) data untuk mengidentifikasi dan menjelaskan contoh (misalnya nomor, jumlah,
nama);
4) identifikasi personel yang melakukan pengambilan contoh;
5) identifikasi peralatan yang digunakan;
6) kondisi lingkungan atau transportasi;
7) diagram atau cara lain yang setara untuk mengidentifikasi lokasi pengambilan
contoh, jika sesuai; dan
8) penyimpangan, penambahan atau pengecualian dari metode dan rencana
pengambilan contoh.
Salah satu contoh dalam kasus pengambilan contoh di lapangan adalah
pengujian mikrobiologi dalam produk pangan catering. Mikroba sangat cepat
berkembang biak sehingga perlu penanganan khusus baik ketika melakukan
pengambilan contoh maupun ketika transportasi menuju ke laboratorium. Apabila kedua
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hal tersebut tidak dilakukan dengan benar, maka seolah-olah data pengujian jumlah
mikroba sangat tinggi sehingga penarikan kesimpulan menjadi salah.
Tabel 6.8 Contoh formulir pengambilan sampel
PERENCANAAN PENGAMBILAN SAMPEL

F.321/2018

Administrasi Pengambilan Sampel
:
Tanggal/waktu pengambilan sampel
:
Nama ketua
:
Nama anggota
:
Tujuan pengambilan sampel
: □ tersedia □ tidak Surat permintaan pelanggan
:
Surat tugas
:
Akomodasi tim pengambil sampel

Nama Pelanggan
Personel Penghubung
Alamat Pelanggan
Biaya
Asuransi
Tiket perjalanan
Pengiriman peralatan, jika perlu
Jenis sampel yang diambil
Parameter yang diuji

Informasi Sampel
Jumlah sampel yang diambil
Pengawet yang diperlukan

:
:

: ....... /………
:
:
:
:
:
:
:
:

Metode Pengambilan Sampel
Acuan metode
:
Frekuensi
Lokasi
:
Waktu
Titik ordinat (GPS), jika perlu
:
Metode pengambilan sampel
Peta/sketsa lokasi dan/atau titik pengambilan sampel, (bila dibutuhkan lampirkan)

:
:
:

Peralatan Pengambil Sampel
Peralatan pendukung:

Peralatan utama:

Peralatan pengukuran parameter lapangan:

Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja:

Kalibrasi/pemeriksaan unjuk kerja:

Dekontaminasi peralatan, bila perlu:

Jenis:

Wadah Sampel
Dekontaminasi:

Ukuran:

Identifikasi sampel
Pengemasan sampel
Penyegelan wadah sampel
Penyimpanan sampel di lab.

:
:
:
:

Pengamanan Sampel
Tindakan pencegahan selama transportasi ke
laboratorium
Tindakan perbaikan selama transportasi ke
laboratorium, jika ada ketidaksesuaian

Dibuat oleh Penyelia Pengambil Sampel
………………, ………………………….
(…..................………………………….)

Jumlah:

Diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Seksi Pengujian
…………….., ……………………………...
(………………………………….............)
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6.4 Penanganan Barang yang Diuji atau Dikalibrasi
Untuk penanganan barang yang diuji atau dikalibrasi, laboratorium memiliki prosedur
untuk pengangkutan, penerimaan, penanganan, perlindungan, penyimpanan, dan
pembuangan atau pengembalian barang yang diuji atau dikalibrasi, termasuk semua
persyaratan yang diperlukan untuk melindungi integritas barang yang diuji atau
dikalibrasi, dan untuk melindungi kepentingan laboratorium dan pelanggan.
Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menghindari penurunan nilai,
kontaminasi, kehilangan atau kerusakan barang selama penanganan, pengangkutan,
penyimpanan (masa tunggu), dan persiapan untuk pengujian atau kalibrasi. Petunjuk
penanganan yang disertakan dengan barang harus diikuti.
Jika Laboratorium harus memiliki sistem untuk identifikasi barang yang diuji
atau dikalibrasi yang tidak ambigu. Identifikasi harus dipertahankan selama barang
tersebut berada di bawah tanggung jawab laboratorium. Sistem harus memastikan
bahwa barang tidak menimbulkan kerancuan secara fisik atau ketika dirujuk pada
rekaman atau dokumen lainnya. Sistem harus, jika sesuai, mengakomodasi subbagian
dari barang atau kelompok barang dan pengalihan barang.
Setelah barang yang diuji atau dikalibrasi diterima, penyimpangan dari kondisi
yang ditentukan harus direkam. Jika ada keraguan tentang kesesuaian barang, atau jika
barang tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan, laboratorium harus berkonsultasi
dengan pelanggan untuk mendapatkan instruksi lebih lanjut sebelum melanjutkan dan
harus merekam hasil konsultasi ini. Jika pelanggan meminta barang yang akan diuji
atau dikalibrasi dan memberitahu penyimpangan dari kondisi tertentu, laboratorium
harus menyertakan disclaimer dalam laporan yang menunjukkan bagian dari hasil yang
mungkin terpengaruh oleh penyimpangan tersebut.
Sampel uji atau barang yang dikalibrasi harus ditangani dengan benar untuk
menghindari kerusakan atau penyimpangan sejak sampling, proses transportasi,
penyimpanan selama kegiatan pengujian atau kalibrasi berlangsung, bahkan termasuk
pasca pengujian bagi arsip sampel, sampai ada kepastian tidak ada komplain (batas
komplain telah terlewati). Untuk memenuhi hal tersebut, laboratorium harus
menetapkan prosedur mulai dari pengiriman, penerimaan, penyimpanan selama
pengujian atau kalibrasi, pengembalian dan/atau pemusnahan sampel/barang yang
diuji atau dikalibrasi. Prosedur yang dibuat harus mencakup:
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a)

b)
c)

d)

e)

f)

Persyaratan kemasan selama transportasi. Beberapa jenis sampel uji yang
mudah rusak perlu perlindungan dengan penggunaan dry ice, cool box, pereaksi
pengawet seperti asam kuat, dan batas holding time penyimpanan yang harus
diikuti. Ada jenis sampel yang harus dianalisis segera seperti parameter
mikrobiologi air, tetapi ada pula yang dapat bertahan sampai beberapa hari atau
beberapa bulan setelah diawetkan.
Penyiapan arsip sampel untuk mengantisipasi ketidaksesuaian hasil yang
mengharuskan pengujian ulang.
Pemeriksaan visual kondisi sampel pada saat diterima di laboratorium, jumlah
sampel, jenis kemasan, wujud sampel, termasuk abnormalitasnya harus direkam.
Jika timbul keraguan terhadap kondisi sampel, sampel diduga rusak, jumlah
sampel tidak cukup, atau hal lainnya yang dapat berpengaruh terhadap
keabsahan pengujian, laboratorium harus mengomunikasikannya kepada
pelanggan untuk memperoleh instruksi, kesepakatan meneruskan atau
membatalkan pengujian.
Identifikasi sampel untuk memudahkan penelusuran dan menghindari tertukar
dengan sampel sejenis. Label sampel harus mampu bertahan selama sampel
berada di laboratorium sampai dimusnahkan atau dikembalikan ke pelanggan.
Suhu, kelembapan, tekanan, getaran, atau cahaya selama penyimpanan sampel
harus dipenuhi apabila dipersyaratkan, dan bukti kesesuaian terhadap kondisi
lingkungan tersebut selama periode penyimpanan sampel harus dapat
ditunjukkan.
Periode pemusnahan, ditetapkan berbasis waktu atau volume barang, cara
pemusnahan, dan rekaman bukti pemusnahan. Periode pemusnahan sampel
sisa dan arsip sampel harus memperhitungkan dan sesuai dengan batas waktu
komplain yang diberikan kepada pelanggan. Meskipun tidak termasuk dalam
persyaratan ISO/IEC 17025:2017, ada aturan yang harus diikuti dalam
melakukan pemusnahan sisa sampel kategori B3 (limbah bahan berbahaya dan
beracun), seperti insenerasi, atau diserahkan ke perusahaan pengolah dan
pemusnah limbah berizin.

Jika barang perlu disimpan atau dikondisikan dalam kondisi lingkungan
tertentu, kondisi ini harus dijaga, dipantau dan dicatat.
Berikut ini, contoh formullir permohonan pengujian atau kalibrasi yang dapat
digunakan sebagai bukti kesepakatan antara laboratorium dengan pelanggan yang
harus dipelihara.
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Tabel 6.9 Contoh formulir permohonan pengujian atau kalibrasi
F.122/2018
PERMOHONAN PENGUJIAN ATAU KALIBRASI
No: …………………….
Nama Pelanggan:

Alamat:

Nama personel penghubung:

No.Telp/Faks/e-mail:

Tanggal diterima sampel/alat ukur di
laboratorium:

Tanggal perkiraan selesai
pengujian atau kalibrasi:

No. identifikasi Jenis sampel/
No
Sampel/alat ukur
alat ukur

Metode
Pengujian atau
kalibrasi

Parameter

No.surat pelanggan (bila ada):
Jika perlu, pengambilan sampel
dilakukan oleh:
□ Pelanggan □ Laboratorium
Sampel uji
Jenis
Volume Pengawet
wadah

1
2
3
Jika dibutuhkan, sebutkan parameter pengujian atau kalibrasi yang disubkontrakkan dan nomor identifikasi
akreditasi laboratorium subkontraktor:
Kondisi sampel/alat ukur saat diterima di laboratorium termasuk abnormalitas atau penyimpangan dari kondisi
normal, jika ada:

Jumlah sampel
Harga

Rp.

Ppn 10%
Total
Uang muka
Sisa

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Paraf pelanggan:

Paraf petugas
penerima sampel:

6.5 Rekaman Teknis
Rekaman merupakan bukti otentik bahwa suatu pekerjaan telah dilakukan.
Laboratorium harus memastikan bahwa rekaman teknis untuk setiap aktivitas
laboratorium memuat hasil, laporan dan informasi yang cukup untuk memfasilitasi, jika
mungkin, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran dan
ketidakpastian pengukuran terkait dan memungkinkan pengulangan kegiatan
laboratorium dalam kondisi yang sedekat mungkin dengan yang aslinya. Rekaman
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teknis meliputi tanggal dan identitas personel yang bertanggung jawab atas setiap
kegiatan laboratorium serta atas data dan hasil pengujian dan pemeriksaan.
Pengamatan, data dan perhitungan asli harus direkam pada saat dibuat dan harus
dapat diidentifikasi kaitannya dengan tugas tertentu.
Jika Laboratorium harus memastikan bahwa perubahan terhadap rekaman
teknis dapat ditelusur ke versi sebelumnya atau ke pengamatan asli. Baik data asli
maupun yang telah diubah beserta arsipnya harus disimpan, termasuk tanggal
perubahan, indikasi aspek yang berubah dan personel yang bertanggung jawab atas
perubahan tersebut.
Rekaman teknis bisa dimulai dari data mentah hasil pengujian oleh analis. Data
tersebut biasanya direkam dalam bentuk log book pengujian. Hasil pengujian ini akan
diverifikasi oleh supervisor analis sebelum diserahkan dan diverifkasi lagi oleh kepala
bagian teknis untuk selanjutnya dibuatkan sertifikasi hasil pengujian. Semua rekaman
teknis ini harus mampu telusur untuk memastikan bahwa data yang dituangkan dalam
sertifikat hasil pengujian tersebut tidak berubah dengan data asli hasil pengujian.
Laboratorium diberi keleluasaan menggunakan dan memilih media untuk
merekam kegiatannya, bisa dalam bentuk tertulis (hardcopy) sebagaimana umumnya
dipahami, dalam buku kerja (log book kegiatan), elektronik, digital, video, gambar atau
lainnya. Laboratorium lazim menggunakan form, format baku atau formulir sebagai
media untuk merekam, namun seringkali ruang (kolom dan baris) yang disediakan tidak
digunakan secara efektif. Sebaiknya laboratorium membuat simulasi penerapan terlebih
dahulu terhadap draft formulir sebelum formulir tersebut dibakukan, agar ukuran,
volume (kolom, baris), dan ruang yang disediakan sesuai dengan kebutuhan
penerapannya untuk merekam kegiatan. Beberapa hal penting yang harus dipenuhi
terkait formulir atau rekaman teknis:
a) harus objektif, dan otentik: Hasil pekerjaan ditulis atau direkam secara objektif,
jujur, apa adanya, ada identitas personel yang membuat rekaman, bila sesuai ada
kolom verifikasi dan/atau pengesahan dari personel penanggung jawab atau yang
berwenang;
b) jelas, sederhana, tapi informatif, sehingga mudah dibaca dan ditelusuri ke
pekerjaan asalnya jika suatu saat dibutuhkan. Bila terjadi kesalahan dalam
perekaman, setiap kesalahan dicoret, tidak dihapus, dibuat tidak kelihatan atau
dihilangkan, dan nilai yang benar ditambahkan di sisinya. Semua perbaikan pada
rekaman yang demikian harus ditandatangani atau diparaf oleh personel yang
melakukan koreksi;
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c)
d)

menginformasikan volume pekerjaan dan kualitas hasil pekerjaan; dan
rekaman hasil kegiatan laboratorium harus dikendalikan (identifikasi,
pengumpulan, pemberian indeks, pengaksesan, pengarsipan, penyimpanan,
pemeliharaan dan pemusnahan rekaman). Bagi rekaman yang disimpan secara
elektronik atau digital, tindakan yang sepadan harus dilakukan untuk mencegah
hilang atau berubahnya data asli, ada cara untuk mengendalikan termasuk
perlindungan keamanan dari perubahan dan kerahasiaannya dari akses oleh pihak
yang tidak berwenang (misalnya dengan menggunakan password, dan
seterusnya). Rekaman harus disimpan dan dipelihara sedemikian rupa agar
mudah didapat bila diperlukan dalam fasilitas yang memberikan lingkungan yang
sesuai untuk mencegah terjadinya kerusakan atau deteriorasi.
Tabel 6.10 Rekaman teknis kegiatan laboratorium yang harus dipelihara
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Rekaman Teknis Kegiatan Laboratorium

 Program kalibrasi peralatan
 Label kalibrasi peralatan
 Jadual pengecekan antara
 Laporan hasil pengecekan antara
 Inventarisasi dan penggunaan bahan acuan
 Rencana pengambilan barang yang diuji/
dikalibrasi
 Berita acara dan rekaman data pengambilan
barang yang diuji/dikalibrasi
 Permohonan pengujian atau kalibrasi
 Rangkaian pengamanan barang yang
diuji/dikalibrasi
 Laporan pemusnahan sisa sampel uji
 Pengendalian mutu hasil uji atau kalibrasi
 Pendaftaran uji banding intralaboratorium
 Investigasi hasil uji banding intralaboratorium
Riwayat peralatan
yang tidak memuaskan atau peringatan
Log book penggunaan peralatan
 Laporan hasil pengujian atau kalibrasi
Laporan kerusakan peralatan dan tindakan  Tanda terima penyerahan laporan hasil
perbaikan
pengujian atau kalibrasi
 Rekaman penyampaian hasil pengujian/
Peralatan ruang lingkup akreditasi
kalibrasi melalui transmisi elektronik
Kaji ulang permintaan, tender dan kontrak
Commissioning peralatan laboratorium
Kartu kendali penggunaan bahan kimia
Identifikasi peralatan laboratorium
Memo pelaksanaan uji kompetensi analis
Memo laporan rekapitulasi hasil uji
kompetensi analis
Pemantauan kondisi akomodasi dan
lingkungan
Daftar pemilihan metode uji atau kalibrasi
Laporan hasil validasi atau verifikasi
metode pengujian atau kalibrasi
Perhitungan estimasi ketidakpastian
Rencana perawatan peralatan
Laporan perawatan peralatan
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6.6 Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran
6.6.1 Umum
Pengukuran bertujuan menentukan nilai besaran ukur. Hasil pengukuran hanyalah
suatu estimasi atau pendekatan dari nilai besaran ukur tersebut, dan karena itu hasil
pengukuran akan lengkap hanya jika disertai dengan pernyataan ketidakpastian dari
estimasi dimaksud. Ketidakpastian pengukuran adalah “
-negatif yang
mengkarakterisasi sebaran nilai-nilai besaran yang dikenakan pada besaran ukur,
y g g
” (VI : 2012, 2.2B). Penjabaran pengertian
ketidakpastian pengukuran dan beberapa pendekatan untuk mengevaluasinya
diuraikan di subbab 9.2.
Laboratorium secara umum harus mengidentifikasi kontribusi terhadap
ketidakpastian pengukuran. Ketika mengevaluasi ketidakpastian pengukuran, semua
kontribusi yang signifikan, termasuk yang timbul dari pengambilan sampel, harus
diperhitungkan dengan menggunakan metode analisis yang tepat. Untuk informasi lebih
jauh, standar ini merekomendasikan rujukan pada ISO/IEC Guide 98-3 (sering disingkat
ISO GUM), ISO 21748 dan seri ISO 5725. Bagi laboratorium yang diakreditasi oleh KAN
diberikan pedoman KAN-G-01 (KAN Guide on The Evaluation and Expression of
Uncertainty in Measurement) yang memuat metode evaluasi ketidakpastian pengukuran
sesuai dengan ISO GUM.
Dalam prakteknya, terdapat banyak kemungkinan sumber-sumber yang
berkontribusi pada ketidakpastian pengukuran, di antaranya:
- definisi besaran ukur yang tidak lengkap
- realisasi yang tidak sempurna dari definisi besaran ukur
- pengambilan contoh - contoh yang diukur mungkin tidak mewakili besaran ukur
- pengetahuan yang tidak memadai tentang pengaruh kondisi lingkungan pada
proses pengukuran atau pengukuran kondisi lingkungan yang tidak sempurna
- bias personel dalam membaca alat analog
- resolusi alat
- nilai yang ditetapkan untuk standar pengukuran dan bahan acuan
- nilai konstanta dan parameter lain yang diperoleh dari sumber eksternal dan
digunakan dalam algoritma reduksi data
- pendekatan dan asumsi yang tergabung dalam metode pengukuran dan
prosedur
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-

variasi dalam pengamatan berulang dari beasran ukur dalam kondisi yang
tampak identik
selain sumber-sumber ketidakpastian umum, dalam pengujian mungkin ada
sumber-sumber spesifik, misalnya:
 tidak representatifnya pengambilan contoh
 Ketidakhomogenan contoh
 kontaminasi selama pengambilan dan penyiapan contoh
 kemurnian pereaksi dan pelarut.

6.6.2 Persyaratan bagi Laboratorum Kalibrasi
Laboratorium yang melakukan kalibrasi, termasuk untuk peralatannya sendiri, harus
mengevaluasi ketidakpastian pengukuran untuk semua kalibrasi.
Langkah-langkah untuk mengevaluasi dan melaporkan ketidakpastian hasil
pengukuran, sebagaimana dikemukakan juga dalam KAN-G-01, dapat diringkas
sebagai berikut:
1) Membuat model pengukuran
Nyatakan secara matematis hubungan antara besaran ukur Y dan besaran
masukan Xi yang Y bergantung padanya,
Y f(X1, X2, ..., XN).

2)

3)

4)
5)
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Fungsi f harus mengandung setiap besaran, termasuk semua koreksi dan faktor
koreksi, yang berkontribusi signifikan pada ketidakpastian hasil pengukuran.
Melakukan estimasi besaran masukan
Tentukan xi, yakni nilai estimasi besaran masukan Xi, baik berdasarkan analisis
statistik serangkaian pengamatan atau dengan cara lain.
Melakukan evaluasi ketidakpastian baku
Lakukan evaluasi ketidakpastian baku u(xi) dari setiap estimasi masukan xi. Untuk
estimasi masukan yang diperoleh dari analisis statistik serangkaian pengamatan,
ketidakpastian baku dievaluasi sebagai tipe A. Untuk estimasi masukan yang
diperoleh dengan cara lain, ketidakpastian baku u(xi) dievaluasi sebagai tipe B.
Mengevaluasi kovariansi
Lakukan evaluasi kovariansi untuk estimasi masukan apa pun yang berkorelasi.
Menghitung hasil pengukuran
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6)

7)

Hitung hasil pengukuran, yaitu estimasi y dari besaran ukur Y, dari hubungan
fungsional f menggunakan estimasi xi untuk besaran masukan Xi yang diperoleh
pada langkah 2.
Menentukan ketidakpastian baku gabungan
Tentukan ketidakpastian baku gabungan uc(y) dari hasil pengukuran y serta
ketidakpastian baku dan kovariansi terkait dengan estimasi masukan.
Menentukan ketidakpastian diperluas
Jika perlu untuk memberikan ketidakpastian yang diperluas U, yang tujuannya
adalah untuk memberikan interval y −U ke y + U yang dapat diharapkan untuk
mencakup sebagian besar distribusi nilai yang dapat secara wajar dikaitkan
dengan besaran ukur Y, kalikan ketidakpastian baku gabungan uc(y) dengan faktor

8)

cakupan k, biasanya dalam rentang 2 hingga 3, untuk memperoleh U  kuc(y).
Pilih k berdasarkan tingkat kepercayaan yang diperlukan dari interval tersebut.
Melaporkan hasil pengukuran dan ketidakpastiannya
Laporkan hasil pengukuran y bersama dengan ketidakpastian baku gabungan
uc(y) atau ketidakpastian yang diperluas U. Jelaskan cara memperoleh y dan uc(y).

6.6.3 Persyaratan bagi Laboratorum Pengujian
Laboratorium yang melakukan pengujian harus mengevaluasi ketidakpastian
pengukuran. Bila metode uji tidak memungkinkan evaluasi ketidakpastian pengukuran
yang ketat, estimasi harus dilakukan berdasarkan pemahaman prinsip-prinsip teoritis
atau pengalaman praktis dari kinerja metode tersebut.
Karakteristik kinerja metode sangat penting dalam mengestimasi
ketidakpastian hasil pengukuran. Kelayakan metode uji untuk penggunaan yang
dimaksudkan dapat diperiksa melalui validasinya. Informasi yang diperoleh dapat
digunakan untuk memperkirakan ketidakpastian pengukuran. Validasi biasanya dapat
menentukan beberapa atau semua parameter berikut:
 presisi;
 penyimpangan dari nilai sebenarnya atau bias;
 linearitas kurva kalibrasi;
 batas kuantifikasi (LOQ);
 ketahanan (rubustness) terhadap perubahan dalam paramerer tertentu.
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Keketatan dan metode yang digunakan untuk mengestimasi ketidakpastian
ditentukan oleh laboratorium. Untuk itu, laboratorium sebaiknya:
 mempertimbangkan persyaratan dan keterbatasan metode pengujian dan
kebutuhan untuk mematuhi "praktik yang baik" di sektor pengujian tertentu;
 memastikan bahwa persyaratan pelanggan dipahami;
 menggunakan metode, termasuk metode untuk mengestimasi ketidakpastian, yang
memenuhi kebutuhan pelanggan;
 mempertimbangkan sempitnya batas dalam aturan keputusan untuk pernyataan
kesesuaian dengan spesifikasi;
 mempertimbangkan efektivitas biaya dari pendekatan yang diadopsi.
Dua catatan untuk klausul 7.6.3 SNI ISO/IEC 17025:2017 memberikan
kemudahan terkait dengan evaluasi ketidakpastian pengukuran, yaitu bahwa:
1) dalam hal metode uji yang telah diakui menetapkan batasan nilai sumber utama
ketidakpastian pengukuran dan bentuk penyajian hasil yang dihitung,
laboratorium dianggap telah memenuhi Pasal 7.6.3 dengan mengikuti metode uji
itu dan petunjuk pelaporannya.
2) untuk metode tertentu yang ketidakpastian pengukuran hasilnya telah ditetapkan
dan diverifikasi, tidak diperlukan evaluasi ketidakpastian pengukuran untuk setiap
hasil jika laboratorium dapat menunjukkan bahwa faktor-faktor berpengaruh kritis
yang diidentifikasi terkendali.
6.7 Pemastian Keabsahan Hasil
Diperolehnya data hasil pengujian atau kalibrasi yang absah, bermutu (akurat dan teliti)
merupakan tujuan utama ditetapkannya standar ISO/IEC 17025. Selain data yang
bermutu, hal yang sama pentingnya adalah bagaimana cara laboratorium memelihara
konsistensi keabsahan mutu data yang dihasilkan dari waktu ke waktu, sehingga harus
ada sistem penjaminan keabsahan mutu. Penjaminan mutu (QA) adalah kegiatan
terencana yang didesain untuk memastikan pengendalian mutu dilaksanakan secara
baik, sedangkan pengendalian mutu (QC) adalah kegiatan terencana yang didesain
untuk memastikan produk yang bermutu terpenuhi. Agar sistem penjaminan mutu bisa
dilakukan secara kontinyu, laboratorium harus menetapkan prosedur penjaminan
keabsahan hasil pengukuran melalui proses pengendalian mutu yang harus diikuti oleh
seluruh personel di bagian yang terlibat dalam kegiatan penjaminan mutu.
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Salah satu parameter kompetensi laboratorium adalah dengan melihat
pemastian keabsahan hasil. Laboratorium harus memiliki prosedur untuk memantau
keabsahan hasil. Data yang dihasilkan harus direkam sedemikian rupa sehingga
kecenderungan dapat dideteksi dan, jika memungkinkan, teknik statistik harus
diterapkan untuk mengkaji hasilnya. Pemantauan ini harus direncanakan dan dikaji
ulang dan harus mencakup, jika sesuai, namun tidak terbatas pada:
a) penggunaan bahan acuan atau bahan kendali mutu;
b) penggunaan instrumentasi alternatif yang telah dikalibrasi untuk memberikan hasil
yang tertelusur;
c) pemeriksaan fungsional alat ukur dan alat uji;
d) penggunaan standar cek atau standar kerja dengan diagram kendali, jika ada;
e) pemeriksaan antara alat ukur;
f) replikasi tes atau kalibrasi dengan menggunakan metode yang sama atau berbeda;
g) pengujian ulang atau rekalibrasi barang yang masih ada;
h) korelasi hasil untuk karakteristik yang berbeda dari suatu barang;
i) kaji ulang hasil yang dilaporkan;
j) perbandingan intra-laboratorium atau uji banding antar personel laboratorium;
k) pengujian blind sample.
Penggunaan bahan acuan atau Certified Reference Material (CRM) dapat
digunakan untuk pemastian keabsahan hasil pengujian atau kalibrasi. Apabila tidak ada
CRM, laboratorium dapat menggunakan control sampel yang disiapkan sendiri oleh
laboratorium dengan ketentuan contoh yang digunakan harus homogen dan stabil
selama digunakan sebagai control sampel. Uji homogenitas dan stabilitas menjadi
penting untuk dilakukan sebelum control sampel digunakan.
Yang baru dari SNI ISO/IEC 17025:2017 adalah laboratorium diminta untuk
melakukan uji banding antar personel laboratorium dan blind sampel. Uji banding
personel dapat dilakukan dengan menggunakan sampel yang sama namun dilakukan
oleh beberapa orang analis. Jika hanya dilakukan oleh 2 analis, maka uji statistikanya
dapat menggunakan uji-t, sedangkan jika lebih dari 2 analis dapat menggunakan uji
statistik ANOVA.
Laboratorium harus memantau kinerjanya melalui perbandingan dengan hasil
laboratorium lain, jika tersedia dan sesuai. Pemantauan ini harus direncanakan dan
dikaji ulang dan harus mencakup, namun tidak terbatas pada salah satu atau kedua hal
berikut:
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1) partisipasi dalam uji profisiensi (UP). Apabila ada tawaran dari pihak ketiga, dalam
hal ini PUP, laboratorium harus berpartisipasi dalam UP. Penyelenggara Uji
Profisiensi (PUP) yang kompeten adalah PUP yang sudah memenuhi persyaratan
ISO / IEC 17043 atau PUP yang sudah terkreditasi oleh KAN.
2) partisipasi dalam perbandingan intralaboratorium selain UP. Apabila tidak ada
tawaran UP dari pihak ketiga, maka laboratorium diminta untuk melakukan uji
banding intralaboratorium sesuai dengan Pedoman KAN-P-06 KAN Policy on
Proficency Testing. Menurut ketentuan tersebut, uji banding intralaboratorium
minimal 3 laboratorium termasuk di dalamnya adalah laboratorium yang
mengadakan uji banding intralaboratorium. Uji statistik ANOVA dapat dilakukan
untuk membandingkan hasil pengujian antar 3 laboratorium tersebut.
Data kegiatan pemantauan harus dianalisis, digunakan untuk mengendalikan
dan memperbaiki kegiatan. Jika hasil analisis data dari kegiatan pemantauan ditemukan
berada di luar kriteria yang telah ditentukan, tindakan yang tepat harus dilakukan untuk
mencegah hasil yang salah dilaporkan.
Laboratorium harus merancang program pengendalian mutu eksternal dan
pengendalian mutu internal secara periodik sesuai kalender sistem mutu yang
ditetapkan. Cara paling sahih melaksanakan pengendalian mutu adalah melalui
pengendalian mutu eksternal dengan uji profisiensi atau uji banding intralaboratorium.
Dengan cara tersebut robustness dan ruggedness metode sebagai salah satu indikator
utama kompetensi laboratorium bisa dibuktikan. Namun, saat ini laboratorium belum
bisa melakukan uji profisiensi atau uji banding terhadap seluruh ruang lingkup
parameter pengujian atau kalibrasi karena masih terbatasnya provider uji profisiensi
yang kompeten (skema akreditasi ISO/IEC 17043), dan terbatasnya laboratorium
partner uji banding yang memiliki ruang lingkup pengujian atau kalibrasi yang sama.
Sehubungan hal tersebut, pengendalian mutu internal menjadi keniscayaan yang harus
dilakukan oleh laboratorium. Berikut adalah jenis pengendalian mutu internal yang bisa
dilakukan namun tidak terbatas pada: penggunaan bahan acuan bersertifikat/standar
acuan (CRM), dan/atau bahan lain yang karaketeristiknya telah diketahui, pengujian
atau kalibrasi ulang secara reguler terhadap replika sampel/artifak, merekam dan
memonitor hasil yang diperoleh dari sampel/artifak yang sama dari pelanggan atau
pemasok.
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Prosedur sistem penjaminan keabsahan mutu yang ditetapkan setidaknya
harus mengatur tentang:
a) penetapan program pengendalian mutu yang diberlakukan terhadap seluruh ruang
lingkup pengujian atau kalibrasi, yang mencakup frekuensi pelaksanaan
pengendalian mutu, jenis pengendalian mutu yang diterapkan untuk setiap ruang
lingkup, dan personel yang ditugaskan melaksanakan program. Untuk
memudahkan, program pemantauan atau pengendalian mutu sebaiknya dibuat
dalam bentuk tabel;
b) jenis pengendalian mutu yang dipilih untuk setiap ruang lingkup sangat bergantung
kepada ketersediaan sumber daya. Paling baik adalah dilakukan pengendalian
mutu eksternal dan pengendalian mutu internal. Namun dengan keterbatasan
provider uji profisiensi, dan kemampuan laboratorium mitra, hal ini sering tidak
bisa dipenuhi. Pada keadaan tersebut maka pengendalian mutu internal menjadi
penting. Jenis atau parameter pengendalian mutu internal di laboratorium bisa
berbeda dibandingkan produk manufaktur karena produk manufaktur biasanya
diarahkan memiliki karaketistik yang sama, dapat dibandingkan/dirujuk ke standar
atau acuan tertentu yang ditetapkan, sehingga sampel QC dapat diambil langsung
dari jalur produksi, sedangkan karakteristik sampel pengujian atau kalibrasi di
laboratorium bisa setiap hari berbeda, karakteristiknya ditetapkan oleh pelanggan,
sehingga sampel QC yang digunakan juga harus berbeda.
c) perekaman dan pengolahan data hasil pengendalian mutu untuk setiap ruang
lingkup pengujian atau kalibrasi. Pengolahan data sebaiknya menggunakan teknik
statistika dan perangkat lunak pengolah data yang valid agar hasilnya bisa
dianalisis dan dievaluasi. Pengolahan data dibuat secara akumulatif (time series)
sejalan dengan bertambahnya jumlah data yang diperoleh sehingga
kecenderungan atau pola data bisa dipetakan. Jika diperoleh data di luar level
kendali mutu yang ditetapkan (misalnya nilai x > nilai rata-rata + 3SD), maka
laboratorium harus menghentikan pengujian dan pelayanan terkait parameter
tersebut, dan segera melakukan analisis penyebab ketidaksesuaian dan tindakan
perbaikan. Gambar 6.8 berikut menyajikan hasil pengolahan data pengendalian
mutu dalam bentuk kurva kendali (control chart).
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Sumber: Koch M, Gluschke M: Chontrol Charts, Quality Assurance in Analytical ChemistryTraining and Teaching, 2nd Ed, Springer Verlag, Berlin 2010

Gambar 6.8 Contoh hasil pengolahan data pengendalian mutu dalam bentuk
kurva kendali
Dua garis kendali di atas dan di bawah nilai target pengukuran dalam gambar 6.8
merupakan batas peringatan atas (Upper Control Limit / UWL) dan bawah (Lower Contol
Limit / LWL) sedangkan dua garis kendali di atas UWL dan dibawah LWL merupakan
batas tindakan atas (Upper Action Limit) dan batas tindakan bawah (Lower Action Limit
/ LAL). Sebagaimana tampak dalam simulasi, meskipun pengukuran ke-4 menghasilkan
data yang sesuai kendali (belum masuk batas UWL), namun tanda peringatan kehatihatian diberikan karena pengukuran tersebut menghasilkan data yang lebih tinggi dari
nilai target, berbeda dengan hasil 3 pengukuran awal yang semuanya berada di bawah
nilai target yang ditetapkan. Pengukuran ke-6 dan seterusnya juga menghasilkan data
yang masih dalam batas kendali, namun laboratorium harus menghentikan kegiatan
pengujian atau kalibrasi karena data pengukuran memperlihatkan kecenderungan yang
terus menurun, mengisyaratkan ada kesalahan sistematik pengukuran yang harus
diidentifikasi penyebabnya, ditindaklanjuti dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum
laboratorium melanjutkan kegiatan pengukuran.
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Gambar 6.9 Contoh data untuk kegiatan uji banding intralaboratorium dan
antarlaboratorium
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Tabel 6.11 Identifikasi tahapan kritis metode pengujian

1

2

3

4

Persyaratan Metode Pengujian Sesuai
SNI 6989.4: 2009
“ r U F
Ar& L
S r S tr
tr
Sr
At ”
Ruang iingkup metode pengujian Fe total dan terlarut dalam air
dan air limbah secara SSA pada kadar Fe 0,3 mg/L - 10 mg/L
pada = 248,3 nm
Catatan: a) besi terlarut adalah besi dalam air yang dapat
lolos melalui saringan membran pori 0,45 m
b) besi total adalah besi yang terlarut dan
tersuspensi dalam air setelah dilakukan destruksi
(HNO3 dan pemanasan)
Persyaratan air bebas mineral dan larutan pengencer:
a) air bebas mineral yang digunakan < 2 S/cm
b) larutan pengencer yang digunakan merupakan asam nitrat
pekat ditambahkan ke dalam air bebas mineral hingga pH
≤2
Perlakuan awal sampel uji di lapangan:
Wadah : botol plastik (polipropilen, PP) atau botol gelas
a) untuk logam terlarut, saring dengan saringan membrane
berpori 0,45 m dan tambahkan HNO3 hingga pH<2
b) untuk logam total, asamkan dengan HNO3 hingga pH< 2
Lama Penyimpanan : 6 bulan
Kondisi Penyimpanan : suhu ruang
Kurva kalibrasi dibuat dengan 1 (satu) blanko dan minimal 3
(tiga) kadar larutan kerja yang berbeda secara proporsional
pada rentang pengukuran, dimana kadar deret larutan kerja
terendah = LoQ metode (0,3 mg/L)

5 Operasikan AAS dan optimasikan sesuai dengan petunjuk
penggunaan alat untuk pengukuran besi. Salah satu cara
optimasi AAS dengan uji sensitifitas
6 Penerapan pengendalian mutu:
a) gunakan bahan kimia pro analisis (pa);
b) gunakan alat gelas bebas kontaminasi;
c) gunakan alat ukur yang terkalibrasi;
d) dikerjakan oleh analis yang kompeten;
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Pengendalian
1. Bedakan tahapan pengujian
logam berat besi (Fe) total
dengan terlarut
2. Kesesuaian jenis kertas saring

Penuhi persyaratan:
1. kalibrasi
konduktimeter
2. gunakan HNO3 pekat, p.a
Penuhi persyaratan:
1. botol bebas
kontaminan
2. gunakan HNO3 pekat, p.a
3. volume HNO3 ≤ 0,5% dari volume
sampel uji
Penuhi persyaratan:
1. r ≥ 0,995
2. Pnilai ≤ 0,05
3. intersep ≤ MDL*
4. %RLCS = 100% ± 5%
(LCS = laboratory control
standard)
Penuhi persyaratan

Penuhi persyaratan pengendalian
mutu

Persyaratan Metode Pengujian Sesuai
SNI 6989.4: 2009
“ r U F
A r & Limbah Secara Spektrofometri
Sr
At ”
e) koefisien korelasi regresi linier (r) ≥ 0,995 dengan intersep
(a) ≤ batas deteksi metode (MDL)*;
f) lakukan analisis blanko dengan frekuensi 5% - 10% per
batch (satu seri pengukuran) atau minimal 1 kali untuk
jumlah sampel uji < 10 sebagai kontrol kontaminasi;
g) lakukan analisis duplo dengan frekuensi 5% - 10% per
batch atau minimal 1 kali untuk jumlah sampel uji < 10
sebagai kontrol ketelitian analisis. Jika %RPD > 10% maka
dilakukan pengukuran selanjutnya hingga diperoleh nilai
%RPD ≤ 10%;
h) lakukan kontrol akurasi dengan spike matrix atau salah
satu standar kerja dengan frekuensi 5% - 10% per batch
atau minimal 1 kali untuk 1 batch. Kisaran persen temu
balik untuk spike matrix adalah 85% - 115% dan untuk
standar kerja 90% – 110%.
7 Buat bagan kendali (control chart) untuk akurasi dan presisi
analisis

Pengendalian

Penuhi persyaratan

Catatan:
|a| ≤ MDL, jika sumbu x (absis) adalah respon instrumen (misal, absorbansi) dan sumbu
y (ordinat) merupakan kadar deret larutan kerja dari kurva kalibrasi yang terbentuk. Bila
sebaliknya, maka persyaratan tersebut menjadi |a/b| ≤ MDL, dimana (a) adalah intersep
dan (b) adalah kemiringan (slope).
6.8 Pelaporan Hasil
6.8.1 Pelaporan Hasil Pengujian atau Kalibrasi
Laboratorium termasuk lembaga penilai kesesuaian yang memberikan pelayanan jasa
pengujian atau kalibrasi, outputnya adalah data hasil uji atau hasil kalibrasi. Pelaporan
hasil pengujian atau kalibrasi menjadi penting untuk diperhatikan, karena terkadang
terjadi kesalahan dalam pemindahaan data asli ke sertifikasi hasil pengujian atau
kalibrasi. Pelaporan hasil harus dikaji ulang dan disahkan sebelum diterbitkan.
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Hasil pengujian atau kalibrasi diberikan secara akurat, jelas, tidak ambigu dan
objektif, biasanya dalam suatu laporan (misalnya laporan pengujian atau sertifikat
kalibrasi atau laporan pengambilan contoh), dan harus memuat informasi yang:
a) disetujui pelanggan;
b) diperlukan untuk interpretasi hasil;
c) dibutuhkan oleh metode yang digunakan.
Semua laporan disimpan sebagai rekaman teknis. Jika disepakati dengan pelanggan,
hasil dapat dilaporkan sederhana.
Laboratorium harus memahami, bahwa laporan hasil pengujian atau kalibrasi,
bukan hanya untuk kepentingan pelanggan semata, tapi akan diperlukan oleh pihak
pemangku kepentingan lain termasuk regulator, seperti BPOM sebagai persyaratan
dalam pendaftaran merek produk makanan, obat atau kosmetik, dinas perindustrian,
dinas perdagangan, dinas lingkungan hidup terkait ketaatan perusahaan dalam
melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) / Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UPL), dan seterusnya. Oleh karena itu laporan pengujian atau kalibrasi
harus dikemas dan disajikan sedemikian rupa sehingga semua informasi yang
diperlukan pelanggan dan pemangku kepentingan lain tercakup, data hasil pengujian
atau kalibrasi disajikan secara akurat, objektif, jelas, dan tidak membingungkan. Untuk
memenuhi hal tersebut, suatu laporan hasil pengujian atau kalibrasi harus memuat tapi
tidak terbatas pada hal berikut:
a.
b.
c.
d.

Judul laporan;
Nama dan alamat laboratorium;
Nama dan alamat pelanggan;
Lokasi sampling atau pengujian atau kalibrasi, waktu penerimaan, dan waktu
pelaksanaan sampling atau pengujian atau kalibrasi dilaksanakan;
e. Identifikasi unik dari laporan misalnya nomor seri, dan nomor halaman dari
halaman keseluruhan laporan;
f. Data hasil pengujian atau kalibrasi dengan satuannya (bila ada), identitas metode
pengujian atau kalibrasi, dan identitas metode sampling yang dilakukan. Bagi hasil
uji yang berada di bawah batas kemampuan ukur metode, dilaporkan < nilai
batasnya, bukan di
“ ”(
),
batas deteksinya dituliskan sebagai keterangan;
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g. Uraian dari, kondisi dari, identitas yang tidak meragukan dari barang yang diuji atau
dikalibrasi;
h. Pengesahan laporan: tanda tangan, nama dan jabatan penandatangan, stempel
institusi (bila perlu);
i. Pernyataan bahwa hasil pengujian atau kalibrasi hanya berlaku untuk barang yang
diuji atau dikalibrasi;
j. Interpretasi hasil terhadap acuan atau regulasi (bila relevan), misalnya dengan
memberikan highlight warna bagi hasil pengukuran yang tidaksesuai regulasi;
k. Evaluasi terhadap penyimpangan, penambahan, pengurangan, pengecualian,
kondisi lingkungan dari persyaratan metode selama melakukan pengujian atau
kalibrasi (bila relevan);
l. Hasil estimasi ketidakpastian pengukuran;
m. Bukti ketertelusuran pengukuran (bagi laboratorium kalibrasi);
n. Ada identitas yang membedakan antara:
- hasil pengujian atau kalibrasi dari laboratorium subkontraktor dengan hasil
pengujian atau kalibrasi dari laboratorium sendiri,
- hasil pengujian atau kalibrasi dalam ruang lingkup akreditasi dengan hasil
pengujian atau kalibrasi di luar ruang lingkup akreditasi,
- hasil pengujian atau kalibrasi di mana sampling dicakup laboratorium dengan
sampling tidak dicakup laboratorium.
Isi laporan tersebut berlaku juga bagi laboratorium subkontraktor yang melaporkan hasil
pengujian atau kalibrasinya ke laboratorium pemberik kontrak.
Bila laporan hasil pengujian atau kalibrasi diamandemen, maka amandemen
laporan hanya diberikan dalam bentuk dokumen susulan yang harus menjelaskan
ketertelusurannya terhadap laporan awal misalnya dengan menambahkan pernyataan
”
pengujian atau kalibrasi nomor ......”. B
lukan mengganti
laporan secara utuh, maka harus ada penjelasan dan ketertelusuran terhadap laporan
y g g
,
y
g
y
” g
diterbitakannya laporan ini, maka laporan nomor seri...... dinyatakan tidak berlaku g ”.
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6.8.2 Persyaratan Umum Laporan (Pengujian, Kalibrasi atau Pengambilan
Sampel)
Laporan harus memuat informasi berikut, (kecuali ada alasan tidak melakukannya) :
a) judul (misalnya "Laporan Uji", "Sertifikat Kalibrasi" atau "Laporan Pengambilan
Contoh");
b) nama dan alamat laboratorium;
c) lokasi kegiatan, termasuk bila dilakukan di fasilitas pelanggan, tempat yang jauh
dari fasilitas permanen laboratorium atau fasilitas sementara atau bergerak;
d) identifikasi unik semua bagian dari laporan dan identifikasi akhir laporan;
e) nama dan informasi kontak pelanggan;
f) identifikasi metode yang digunakan;
g) deskripsi, identifikasi yang tidak ambigu, dan bila diperlukan, kondisi barang;
h) tanggal penerimaan barang yang diuji atau dikalibrasi, dan tanggal pengambilan
contoh;
i) tanggal pelaksanaan kegiatan laboratorium;
j) tanggal penerbitan laporan;
k) acuan dari rencana dan metode pengambilan contoh oleh laboratorium atau badan
lain yang relevan;
l) pernyataan bahwa hasil hanya berkenaan dengan barang yang diuji, dikalibrasi
atau dijadikan contoh;
m) hasil dengan, jika sesuai, satuan ukurannya;
n) penambahan, penyimpangan, atau pengecualian dari metode;
o) identifikasi personel yang mengesahkan laporan; dan
p) identifikasi yang jelas jika hasil berasal dari penyedia eksternal.
6.8.3 Persyaratan Khusus untuk Laporan Pengujian
Laporan pengujian harus, jika diperlukan untuk interpretasi hasil pengujian, memuat halhal berikut:
a. info kondisi pengujian tertentu, misalnya kondisi lingkungan;
b. jika relevan, pernyataan kesesuaian dengan persyaratan (spesifikasi);
c. jika ada, ketidakpastian pengukuran yang disajikan dengan satuan yang sama
dengan besaran ukur atau secara relatif (misalnya persentase) bila: relevan dengan
keabsahan atau pemakaian hasil pengujian, pelanggan memintanya, atau
ketidakpastian pengukuran mempengaruhi kesesuaian dengan batas spesifikasi bila
sesuai, pendapat dan interpretasi; dan
d. informasi tambahan yang mungkin diperlukan oleh metode, pihak yang berwenang,
pelanggan, atau kelompok pelanggan tertentu.
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Bila laboratorium bertanggung jawab atas pengambilan contoh, laporan pengujian harus
memenuhi persyaratan di subbab 6.8.5 jika diperlukan untuk menafsirkan hasil
pengujian.
6.8.4 Persyaratan khusus untuk sertifikat kalibrasi
Selain persyaratan dalam 6.8.2, sertifikat kalibrasi harus memuat:
a) ketidakpastian pengukuran dengan satuan yang sama dengan besaran ukur atau
secara relatif (misalnya. persen);
Catatan: Menurut ISO / IEC 99, hasil pengukuran umumnya dinyatakan sebagai
nilai tunggal besaran yang diukur termasuk satuan ukuran dan ketidakpastian
pengukurannya.
b) kondisi (mialnya lingkungan) kalibrasi yang berpengaruh pada hasil pengukuran;
c) pernyataan yang mengidentifikasi ketertelusuran metrologi (lihat Lampiran A);
d) hasil sebelum dan sesudah adjustment atau perbaikan, jika ada;
e) bila relevan, pernyataan kesesuaian dengan persyaratan (spesifikasi);
f) bila sesuai, pendapat dan interpretasi;
g) Apabila laboratorium bertanggung jawab atas pengambilan contoh, sertifikat
kalibrasi harus memenuhi persyaratan dalam 6.8.5 jika diperlukan untuk
menafsirkan hasil kalibrasi;
h) Sertifikat kalibrasi atau label kalibrasi tidak boleh mengandung rekomendasi interval
kalibrasi, kecuali jika disetujui pelanggan.
6.8.5 Pelaporan pengambilan contoh - persyaratan khusus
Bila laboratorium bertanggung jawab atas pengambilan contoh, selain persyaratan
dalam 6.8.2, laporan harus mencakup hal-hal berikut, jika diperlukan untuk menafsirkan
hasil:
a. tanggal pengambilan contoh;
b. identifikasi unik dari barang atau bahan contoh (termasuk nama pabrikan, model dan
nomor seri, yang sesuai);
c. lokasi pengambilan contoh, termasuk diagram, sketsa atau foto;
d. acuan rencana dan metode pengambilan contoh;
e. rincian kondisi lingkungan selama pengambilan contoh yang mempengaruhi
interpretasi hasil;
f. informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi ketidakpastian pengukuran untuk
pengujian atau kalibrasi selanjutnya.

Persyaratan Proses | 113

6.8.6 Pelaporan Pernyataan Kesesuaian
Bila pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi atau standar diberikan, laboratorium
harus:
1) mendokumentasikan aturan keputusan yang digunakan, dengan
mempertimbangkan tingkat risiko (misalnya menerima yang salah dan menolak
yang salah dan asumsi statistik) yang terkait dengan peraturan keputusan yang
diberlakukan; dan
2) menerapkan aturan keputusan yang ditentukan oleh pelanggan, regulasi atau
dokumen normatif, pertimbangan tingkat risiko lebih lanjut tidak diperlukan.
Laboratorium harus melaporkan pernyataan kesesuaian, yang dengan jelas
mengidentifikasi:
a) pernyataan kesesuaian yang berlaku;
b) spesifikasi, standar atau bagian mana yang terpenuhi atau tidak terpenuhi;
c) aturan keputusan diterapkan (kecuali jika melekat pada spesifikasi atau standar yang
diminta).
6.8.7 Pelaporan Pendapat dan Interpretasi
Bila pendapat dan interpretasi diungkapkan, laboratorium harus memastikan bahwa
hanya personel yang berwenang untuk itu saja yang menyatakannya. Laboratorium
harus mendokumentasikan dasar dari pendapat dan interpretasi tersebut.
Pendapat dan interpretasi yang diungkapkan dalam laporan harus didasarkan
pada hasil yang diperoleh dari barang yang diuji atau dikalibrasi dan harus diidentifikasi
dengan jelas. Bila pendapat dan interpretasi dikomunikasikan langsung melalui dialog
dengan pelanggan, rekaman dialog harus dipertahankan.
6.8.8 Amandemen terhadap Laporan
Jika laporan yang diterbitkan perlu diubah, diamandemen, atau diterbitkan kembali,
setiap perubahan informasi harus diidentifikasi secara jelas dan, jika sesuai, alasan
perubahan tersebut dicantumkan dalam laporan.
Amandemen terhadap laporan setelah diterbitkan hanya dibuat dalam bentuk
,
, y g
y
“
terhadap Laporan, nomor seri …….. (atau yang dinyatakan lain)", atau bentuk penulisan
yang setara.
Jika perlu menerbitkan laporan baru yang lengkap, laporan ini harus diidentifikasi
secara unik dan harus berisi acuan pada laporan asli yang digantikannya.
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LABORATORIUM PENGUJIAN XYZ
Jl. Pengujian No. 1 Jakarta Pusat, 17025
No.Telp. 021-1234567, Hp. 08121127767 e-mail: admin@infolabling.com
CONTOH LAPORAN PENGUJIAN
Nomor: ……………………….
1. Informasi Pelanggan
1.1 Nama perusahaan
1.2 Alamat, No.telp/email
1.3 Personel penghubung

:
:

Jabatan :

2. Informasi Sampel
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

No. identifikasi laboratorium
Uraian/matrik sampel
Kondisi saat diterima
Tanggal diterima
Tanggal pengujian
Tujuan pengujian

:
:
:
:
:
:

3. Informasi pengambilan sampel (bila pengambilan sampel bagian dari pengujian)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Tanggal & waktu pengambilan sampel :
Lokasi pengambilan sampel
:
Titik pengambilan sampel
: (diagram/sketsa/koordinat/foto, terlampir)
Acuan rencana dan prosedur pengambilan sampel :
jika dibutuhkan, rincian kondisi lingkungan selama pengambilan sampel yang dapat
mempengaruhi hasil pengujian, yaitu:
□ suhu air ( 0C) :
□ pH :
□ daya hantar listrik ( S/cm) :
0
□ suhu udara ( C) :
□ DO (mg/L) :
□ tekanan udara (mmHg) :
□ salinitas (PSU) :
□ arah angin :
□ kelembapan (%RH) :
□ kecepatan angin :
□ cuaca : mendung/setelah gerimis/setelah hujan/cerah

4. Informasi Hasil Pengujian
No

Parameter Uji

Satuan

Hasil

Ketidakpastian

Acuan Metode

Catatan : 1. Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji;
2. Laporan pengujian tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari lab.
3. Ketidakpastian dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2.

..........................., ...........................
Kepala Seksi Pengujian
(...........................................)
Halaman 1 dari 1

Gambar 6.10 Contoh Laporan Pengujian
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6.9 Pengaduan
Laboratorium harus memiliki proses terdokumentasi untuk menerima, mengevaluasi
dan membuat keputusan tentang pengaduan. Uraian proses penanganan pengaduan
harus tersedia bagi pihak yang berkepentingan berdasarkan permintaan. Setelah
menerima keluhan, laboratorium mengkonfirmasi apakah keluhan tersebut berkaitan
dengan kegiatan laboratorium dan, jika demikian, laboratorium harus mengatasinya.
Laboratorium bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses
penanganan pengaduan.
Proses penanganan pengaduan harus mencakup paling tidak unsur dan
metode berikut ini:
a. deskripsi proses untuk menerima, memvalidasi, menyelidiki keluhan, dan
memutuskan tindakan yang harus diambil untuk meresponnya;
b. penelusuran dan perekaman keluhan, termasuk tindakan yang diambil untuk
mengatasinya;
c. pemastian bahwa tindakan yang tepat diambil.
Laboratorium yang menerima pengaduan bertanggung jawab untuk
mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi
pengaduan. Bila memungkinkan, laboratorium harus memberitahukan diterimanya
pengaduan, dan memberikan laporan kemajuan dan hasilnya kepada pelapor.
Hasil yang akan dikomunikasikan kepada pengadu harus dilakukan oleh, atau
ditinjau dan disetujui oleh, individu yang tidak terlibat dalam kegiatan yang
bersangkutan. Ini dapat dilakukan oleh personel eksternal. Bila memungkinkan,
laboratorium harus memberikan memberitahukan secara resmi akhir penanganan
pengaduan kepada pengadu.
Contoh formulir penanganan pengaduan yang harus dipelihara oleh
laboratorium ditujukkan sebagaimana di bawah ini:
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Penanganan Pengaduan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nama pelanggan
:
Alamat lengkap
:
Nama personel yang mengadu :
Jabatan :
Tanggal pengaduan
:
Pengaduan melalui
: datang ke laboratorium/telepon/fak/e-mail/kirim surat*
Personel laboratorium yang menerima pengaduan
:
No. laporan pengujian atau kalibrasi sebagai dasar
:
pengaduan

Materi pengaduan

Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Administrasi
………., ………..

(………………..)
Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Pengujian / Kalibrasi
…………., ………..
(………………..)
Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Pengendalian Mutu
……….., ………..
(………………..)
Catatan : * coret yang tidak perlu
Mengetahui
Kepala Laboratorium,
(…………….……………..)

Gambar 6.11 Contoh lembar penanganan pengaduan
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6.10 Pekerjaan yang Tidak Sesuai
Laboratorium harus memiliki prosedur yang harus dilaksanakan bila ada kegiatan
laboratorium atau hasilnya yang tidak sesuai dengan prosedur laboratorium atau
persyaratan yang disepakati pelanggan. Prosedur harus memastikan bahwa:
a) tanggung jawab dan wewenang untuk pengelolaan pekerjaan yang tidak sesuai
ditetapkan;
b) tindakan (termasuk menghentikan atau mengulangi pekerjaan dan menahan laporan,
jika perlu) didasarkan pada tingkat risiko yang ditetapkan oleh laboratorium;
c) evaluasi signifikansi pekerjaan yang tidak sesuai, termasuk analisis dampak terhadap
hasil sebelumnya;
d) keputusan tentang keberterimaan pekerjaaan yang tidak sesuai diambil;
e) bila diperlukan, pelanggan diberitahu dan pekerjaan ditarik kembali;
f) tanggung jawab untuk otorisasi dimulainya kembali pekerjaan ditetapkan.
Laboratorium harus menyimpan catatan pekerjaan dan tindakan yang tidak sesuai. Jika
evaluasi menunjukkan bahwa pekerjaan yang tidak sesuai dapat terjadi lagi, atau ada
keraguan tentang kesesuaian pengoperasian laboratorium dengan sistem manajemennya
sendiri, laboratorium harus menerapkan tindakan korektif. Tabel 6.12 di bawah ini
merupakan contoh penyebab pekerjaan pengujian dan/atau kalibrasi yang tidak sesuai serta
tindakan pengendalian yang harus dilakukan.
Tabel 6.12 Pengelolaan pekerjaan pengujian dan/atau kalibrasi yang tidak sesuai
Penyebab
Penanganan barang
yang diuji / dikalibrasi
Peralatan
Bahan habis pakai
Metode pengujian
dan/atau kalibrasi
Kondisi akomodasi dan
Lingkungan
Penyeliaan
Pengendalian mutu
Laporan pengujian /
sertifikat kalibrasi
Rekaman

118

Tindakan Pengelolaan
periksa penanganan barang yang diuji / dikalibrasi berdasarkan metode pengujian
dan/atau kalibrasi, sistem manajemen mutu serta persyaratan pelanggan
periksa status kalibrasi dan/atau hasil uji kinerja terakhir, jika hasil diluar batas
keberterimaan, lakukan perbaikan peralatan, uji kinerja ulang dan/atau rekalibrasi
segera ganti bahan kimia, bahan acuan bersertifikat dan bahan habis pakai
kedaluwarsa termasuk karena kontaminasi, deteriorasi atau kerusakan
periksa kesesuaian penggunaan dan hasil validasi atau verifikasi metode, jika
perlu gunakan metode lain yang memenuhi persyaratan
periksa kesesuaian kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian atau kalibrasi
dengan pemenuhan persyaratan metode pengujian dan/atau kalibrasi
tingkatkan efektivitas penyeliaan dan lakukan peningkatan kapasitas analis
dan/atau petugas kalibrasi
bila hasil diluar batas keberterimaan presisi, akurasi, linearitas dan/atau control
chart, lakukan pengujian ulang atau rekalibrasi, bila memungkinkan
periksa ulang, verifikasi dan validasi data serta pelaporan hasil termasuk periksa
kesesuaian persyaratan pelanggan
lakukan verifikasi rekaman dan koreksi bila terjadi kesalahan

| Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017

6.11 Pengendalian Data dan Manajemen Informasi
Laboratorium harus memiliki akses terhadap data dan informasi yang dibutuhkan untuk
melakukan kegiatan. Sistem manajemen informasi laboratorium untuk pengumpulan,
pengolahan, pencatatan, pelaporan, penyimpanan atau pengambilan data harus
divalidasi sebelum digunakan. Tiap perubahan, termasuk konfigurasi perangkat lunak
laboratorium atau modifikasi perangkat lunak off-the-shelf komersial, harus disahkan,
didokumentasikan dan divalidasi sebelum diimplementasikan.
Catatan:
a. Sistem manajemen informasi laboratorium mencakup pengelolaan data dan
informasi yang terdapat dalam sistem terkomputerisasi dan tidak terkomputerisasi;
b. Perangkat lunak off-the-shelf komersial yang digunakan secara umum dalam
jangkauan aplikasinya dapat dianggap telah cukup divalidasi;
c. Sistem manajemen informasi laboratorium harus:
1) dilindungi dari akses yang tidak sah;
2) dilindungi terhadap gangguan dan kehilangan;
3) dioperasikan di lingkungan yang sesuai dengan spesifikasi penyedia atau
laboratorium atau, dalam kasus sistem yang tidak terkomputerisasi,
menyediakan kondisi yang melindungi keakuratan rekaman dan transkripsi
manual;
4) dipelihara dengan cara yang menjamin integritas data dan informasi;
5) mencakup perekaman kegagalan sistem dan tindakan korektif yang cepat;
6) bila sistem manajemen informasi dikelola dan dipelihara di luar lokasi atau
melalui penyedia eksternal, laboratorium harus memastikan bahwa
penyedia atau operator sistem mematuhi semua persyaratan dalam
dokumen ini;
7) laboratorium harus memastikan bahwa instruksi, manual dan data acuan
yang relevan tersedia bagi personel;
8) perhitungan dan transfer data harus diperiksa secara tepat dan sistematik.
Rekaman data yang harus dipelihara oleh personel laboratorium atas kegiatan
pengujian dan/atau kalibrasi, adalah seperti dalam tabel 6.13 berikut:
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Tabel 6.13 Rekaman data yang harus dipelihara oleh personel laboratorium
dalam kegaitan pengujian dan/atau kalibrasi
No Personel laboratorium
1 Kepala Seksi Administrasi
2
3
4
5
6
7
8
9

Data yang harus dipelihara
Kontrak dengan pelanggan, kaji ulang secara
administrasi
Kepala Seksi Pengujian / Kaji ulang secara teknis, validasi data dan
Kalibrasi
penandatanganan laporan hasil
Penyelia sampling
Perencanaan sampling dan penyeliaan ke
petugas sampling
Petugas sampling
Persiapan dan pelaksanaan sampling
Petugas administrasi
Penerimaan dan penyimpanan sampel,
pengetikan dan penyerahan laporan hasil
Analis laboratorium
Preparasi dan analisis atau kalibrasi
Penyelia Laboratorium
Verifikasi data
Manajer Mutu
Audit internal
Manajer Puncak
Kaji ulang manajemen

Catatan: seluruh personel berpartisipasi dalam tindakan perbaikan untuk penyelesaian
pengaduan, jika ada.
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BAB 7
PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN
7.1 Prinsip Manajemen Mutu

K

eberhasilan organisasi laboratorium dapat dicapai melalui implementasi dan
pemeliharaan sistem manajemen yang didesain untuk selalu terus menerus
memperbaiki keefektifan dan efisiensi kinerjanya sambil mempertimbangkan
kebutuhan pelanggan dan pihak berkepentingan. Berdasarkan SNI ISO 9000:2015,
prinsip manajemen mutu yang dapat digunakan oleh organisasi ke arah perbaikan
kinerja, adalah:
1) Fokus pelanggan
Sukses berkelanjutan dicapai ketika laboratorium mampu memelihara
kepercayaan pelanggan dan pihak berkepentingan. Setiap aspek interaksi dengan
pelanggan memberikan peluang untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggan.
Memahami kebutuhan saat ini dan yang akan datang dari pelanggan serta
memenuhi persyaratan dan berusaha melebihi harapan pelanggan atau pihak
berkepentingan dapat berkontribusi pada sukses berkelanjutan laboratorium.
Manfaat utama menerapkan fokus pelanggan, di antaranya:
meningkatnya nilai pelanggan;
meningkatnya kepuasan pelanggan;
memperbaiki loyalitas pelanggan;
meningkatnya bisnis berulang;
meningkatnya reputasi laboratorium;
memperluas basis pelanggan;
meningkatnya pendapatan dan pangsa pasar.
Tindakan yang dilakukan untuk mencapai manfaat tersebut, mencakup antara lain:
a) mengenali pelanggan langsung atau tidak langsung sebagai penerima nilai
dari laboratorium;
b) memahami kebutuhan dan harapan saat ini dan yang akan datang dari
pelanggan;

c) menghubungkan sasaran laboratorium dengan kebutuhan dan harapan
d)
e)

f)
g)

h)

pelanggan;
mengomunikasikan kebutuhan dan harapan pelanggan ke seluruh personel
laboratorium;
merencanakan, mendesain, mengembangkan, menghasilkan, menyampaikan,
dan mendukung jasa laboratorium serta mutu data hasil pengujian dan/atau
kalibrasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan;
mengukur dan memantau kepuasan pelanggan serta mengambil tindakan
yang sesuai;
menentukan dan mengambil tindakan terhadap kebutuhan dan harapan yang
sesuai pihak berkepentingan yang relevan serta dapat mempengaruhi
kepuasan pelanggan;
memelihara secara aktif hubungan dengan pelanggan untuk mencapai sukses
berkelanjutan.

2) Kepemimpinan
Pembentukan kesatuan tujuan dan arah serta keterikatan personel
memungkinkan organisasi laboratorium menyelaraskan strategi, kebijakan, dan
sumber daya untuk mencapai sasarannya. Sehubungan dengan hal tersebut, para
manajer menetapkan kesatuan tujuan dan arah serta menciptakan kondisi di mana
personel dilibatkan dalam mencapai sasaran laboratorium.
Beberapa manfaat utama yang potensial dalam kepemimpinan, adalah:
a) meningkatnya keefektifan dan efisiensi dalam mencapai sasaran laboratorium;
b) koordinasi yang lebih baik dari proses bisnis laboratorium;
c) meningkatnya komunikasi antar tingkatan dan fungsi organisasi laboratorium;
d) membangun serta meningkatkan kapabilitas organisasi laboratorium
termasuk personelnya untuk menghasilkan hasil yang diharapkan.
Tindakan yang dilakukan dalam kepemimpinan meliputi, antara lain:
a) mengomunikasikan kebijakan dan sasaran, strategi, dan proses bisnis
laboratorium ke seluruh personel di semua tingkatan organisasi;
b) menciptakan dan mendukung nilai, keadilan, dan etika, untuk perilaku di
seluruh tingkatan organisasi laboratorium;
c) membangun budaya saling percaya dan integritas;
d) menggalakkan komitmen di seluruh tingkatan organisasi laboratorium;
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e) memastikan pimpinan di seluruh tingkatan, para manajer dan penyelia,
merupakan contoh positif untuk personel laboratorium;
f) melengkapi personel dengan sumber daya, pelatihan, dan kewenangan
yang diperlukan untuk bertindak secara bertanggung jawab;
g) menginspirasikan, menggalakkan, dan mengenali kontribusi dari setiap
personel laboratorium.
3) Keterlibatan personel
Kompetensi, pemberdayaan dan keterlibatan personel pada semua tingkatan
organisasi sangat penting guna meningkatkan kapabilitas organisasi dalam
menciptakan dan menyampaikan nilai. Agar dapat mengelola organisasi
laboratorium secara efektif dan efisien, sangatlah penting menghargai dan
melibatkan seluruh personel di semua tingkatan organisasi. Pengakuan,
pemberdayaan, serta peningkatan kompetensi akan memfasilitasi keterlibatan
personel dalam pencapaian sasaran laboratorium.
Beberapa manfaat utama keterlibatan personel, adalah:
a) meningkatnya pemahaman serta penerapan kebijakan dan sasaran
laboratorium oleh seluruh personel dan meningkatnya motivasi untuk
pencapaiannya;
b) melibatkan seluruh personel dalam kegiatan peningkatan berkelanjutan;
c) meningkatnya pengembangan personel, inisiatif, dan kreatifitas;
d) meningkatnya kepuasan personel;
e) meningkatnya kepercayaan dan kolaborasi di seluruh tingkatan organisasi
laboratorium;
f) meningkatnya perhatian untuk berbagi nilai dan budaya di seluruh tingkatan
organisasi laboratorium.
Tindakan yang dilakukan untuk keterlibatan personel, termasuk:
a) mengomunikasikan ke seluruh personel untuk mendorong pemahaman
pentingnya kontribusi individual mereka;
b) mendorong kolaborasi di seluruh tingkatan organisasi laboratorium;
c) memfasilitasi diskusi terbuka serta saling berbagi pengetahuan dan
pengalaman;
d) memberdayakan personel untuk menentukan hambatan kinerja serta
mengambil inisiatif tanpa rasa takut;
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e) mengenali dan mengakui akan kontribusi, pembelajaran, dan peningkatan
dari personel;
f) memberi kesempatan evaluasi mandiri kinerja terhadap sasaran personel;
g) melakukan survei penilaian kepuasan personel, mengomunikasikan
hasilnya, dan mengambil tindakan yang sesuai.
4) Pendekatan proses
Sehubungan dengan sistem manajemen terdiri dari proses yang saling terkait,
maka memahami hasil penerapan sistem memungkinkan organisasi laboratorium
mengoptimalkan sistem dan kinerjanya. Hasil yang konsisten dapat diperkirakan
tercapai lebih efektif dan efisien bila kegiatan dipahami dan dikelola sebagai
proses saling terkait yang berfungsi sebagai sistem koheren.
Beberapa manfaat utama yang potensial melalui pendekatan proses, adalah:
a) meningkatkan kemampuan agar fokus pada proses inti dan peluang untuk
peningkatan;
b) hasil yang konsisten dan dapat diprediksi melalui sistem yang prosesnya
diselaraskan;
c) mengoptimalkan kinerja melalui manajemen proses yang efektif,
penggunaan sumber daya yang efisien, serta pengurangan hambatan lintas
fungsi;
d) memberi kesempatan organisasi laboratorium untuk dapat meyakinkan
pihak berkepentingan akan konsistensi, keefektifan dan efisiensi.
Tindakan yang dilakukan, meliputi:
a) menetapkan sasaran dari sistem dan proses yang perlu untuk
pencapaiannya;
b) menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk
mengelola proses;
c) memahami kemampuan organisasi laboratorium dan menentukan hambatan
sumber daya sebelum melakukannya;
d) menetapkan saling ketergantungan proses dan menganalisa dampak
modifikasi untuk proses individual, pada sistem secara keseluruhan;
e) mengelola berbagai proses dan saling keterkaitannya sebagai sistem untuk
mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien;
f) memastikan ketersediaan informasi yang perlu untuk mengoperasikan dan
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g)

memperbaiki proses, serta untuk memantau, menganalisa, dan
mengevaluasi kinerja keseluruhan sistem;
mengelola risiko yang dapat mempengaruhi keluaran proses dan hasil
keseluruhan sistem manajemen mutu.

Manajemen laboratorium hendaknya menetapkan organisasi yang berorientasi pada
pelanggan dengan menetapkan sistem dan proses yang dapat dipahami dengan
jelas, dikelola serta diperbaiki baik keefektifan maupun efisiensinya. Selain itu,
manajemen harus memastikan operasi dan kendali proses yang efektif dan efisien
serta sarana dan data yang dipakai untuk menentukan kinerja organisasi yang
memuaskan. Sebagai contoh, kegiatan untuk menetapkan organisasi laboratorium
yang berorientasi pada pelanggan mencakup, antara lain:
a) penentuan dan penggalakan proses yang mengarah ke perbaikan kinerja
organisasi;
b) penghimpunan serta penggunaan data dan informasi proses secara
berkesinambungan;
c) pengarahan kemajuan menuju perbaikan berkesinambungan; dan
d) penggunaan metode yang sesuai untuk mengevaluasi perbaikan proses seperti
audit internal dan kaji ulang manajemen.
Sistem manajemen laboratorium akan efektif dan efisien jika diterapkan melalui
pendekatan proses yaitu kegiatan, atau sejumlah kegiatan apapun, yang memakai
sumber daya untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Karena itu, organisasi
laboratorium harus mengetahui dan mengelola banyak proses yang saling berkaitan
dan berinteraksi. Sering kali, keluaran dari satu proses akan langsung menjadi
masukan ke proses berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, organisasi harus:
a) mengetahui proses yang diperlukan untuk sistem manajemen dan aplikasinya
di seluruh organisasi laboratorium;
b) menetapkan urutan dan interaksi proses - proses tersebut;
c) menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa
baik operasi maupun kendali proses - proses tersebut efektif;
d) memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk
mendukung operasi dan pemantauan proses - proses tersebut; dan
e) memantau, mengukur dan menganalisis proses - proses tersebut; serta
f) mengimplementasikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang
direncanakan dan perbaikan berkesinambungan dari proses - proses tersebut.
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Proses - proses tersebut harus dikelola oleh laboratorium sesuai dengan standar
SNI ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017. Bila laboratorium memilih untuk
menyerahkan kepada pihak lain, proses apapun yang mempengaruhi kesesuaian
sertifikat kalibrasi atau laporan hasil pengujian, maka laboratorium harus
memastikan adanya kendali pada proses tersebut. Kendali pada proses yang
diserahkan kepada pihak lain harus ditunjukkan dalam sistem manajemen. Prosesproses yang diperlukan untuk sistem manajemen hendaknya mencakup proses
untuk kegiatan manajemen, penyediaan sumber daya, pengukuran dan realisasi
sertifikat kalibrasi atau laporan hasil pengujian.
Keunggulan pendekatan proses adalah kendali terus menerus yang diberikannya
pada hubungan antara proses-proses secara individu yang ada dalam sistem proses
maupun kombinasi dan interaksi di antara proses-proses tersebut. Bila dipakai
dalam sistem manajemen, pendekatan seperti ini menekankan pentingnya:
a) pemahaman dan pemenuhan persyaratan;
b) kebutuhan untuk mempertimbangkan proses dalam pengertian nilai tambah;
c) perolehan hasil kinerja dan keefektifan proses; dan
d) perbaikan berkesinambungan dari proses berdasarkan pengukuran yang
objektif.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pihak yang berkepentingan memainkan
peran berarti dalam menetapkan persyaratan sebagai masukan. Pemantauan
kepuasan pelanggan dan pihak berkepentingan menghendaki evaluasi informasi
berkaitan dengan persepsi pihak berkepentingan apakah laboratorium telah
memenuhi persyaratan mereka.
5) Peningkatan
Organisasi laboratorium yang sukses memiliki fokus berkelanjutan pada
peningkatan. Peningkatan penting bagi organisasi untuk memelihara tingkat
kinerja saat ini, dan untuk bereaksi terhadap perubahan kondisi internal dan
eksternal, serta menciptakan peluang baru.
Beberapa manfaat utama prinsip peningkatan, meliputi:
a) meningkatnya kinerja proses, kapabilitas organisasi, serta kepuasan pelanggan;
b) meningkatnya fokus investigasi dan menentukan akar penyebab diikuti tindakan
pencegahan, dan tindakan perbaikan;
c) meningkatnya kemampuan mengantisipasi dan bereaksi pada resiko serta
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peluang internal dan eksternal;
d) mendorong pertimbangan peningkatan baik secara bertahap maupun terobosan;
e) meningkatnya penggunaan pembelajaran untuk peningkatan;
f) meningkatnya dorongan untuk berinovasi.
Tindakan yang dapat diambil, meliputi:
1) mempromosikan penetapan peningkatan sasaran di seluruh tingkatan
organisasi;
2) mendidik dan melatih personel di seluruh tingkatan organisasi tentang
bagaimana memakai peralatan atau instrumentasi serta metode pengujian
dan/atau kalibrasi untuk mencapai peningkatan sasaran;
3) memastikan personel berkompeten untuk mempromosikan serta
menyelesaikan sasaran peningkatan berkelanjutan dengan sukses;
4) membangun dan menyebarkan proses untuk menerapkan kegiatan
peningkatan di seluruh organisasi;
5) menelusuri, meninjau, serta mengaudit perencanaan, penerapan,
penyelesaian, dan hasil kegiatan peningkatan;
6) mengintegrasikan pertimbangan peningkatan ke dalam pengembangan baru
atau modifikasi proses terkait jasa laboratorium serta mutu data hasil pengujian
dan/atau kalibrasi;
7) mengenali dan mengakui peningkatan berkelanjutan.
6) Pengambilan keputusan berdasarkan bukti
Fakta, bukti, dan analisis data dapat menyebabkan objektivitas dan keyakinan yang
lebih besar dalam membuat suatu keputusan. Sehubungan dengan hal tersebut,
apapun keputusan yang dibuat oleh laboratorium didasarkan pada analisis dan
evaluasi data serta informasi yang tersedia sehingga lebih memungkinkan untuk
hasil yang diharapkan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang
kompleks dan melibatkan berbagai sumber masukan. Karena itu, merupakan hal
penting untuk memahami hubungan sebab dan akibat serta potensi konsekuensi
yang tidak diharapkan.
Beberapa manfaat utama dalam pengambilan keputusan berdasarkan bukti, antara lain:
a) meningkatkan proses untuk mengambil keputusan;
b) meningkatkan penilaian kinerja proses dan kemampuan pencapaian sasaran;
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c) meningkatkan keefektifan dan efisiensi operasional;
d) meningkatkan kemampuan meninjau, mendebat, dan merubah opini serta
e)

keputusan;
meningkatkan kemampuan mempertunjukkan keefektifan keputusan yang
diambil.

Tindakan yang dilakukan, antara lain:
1) menentukan, mengukur, dan meninjau indikator kunci guna menunjukkan
kinerja organisasi laboratorium;
2) membuat semua data yang dibutuhkan tersedia bagi personel yang relevan;
3) memastikan data dan informasi akurasinya mencukupi, dipercaya, dan aman;
4) menganalisis, mengevaluasi data dan informasi menggunakan metode yang
tepat;
5) memastikan personel yang kompeten untuk menganalisis dan mengevaluasi
data sebagaimana diperlukan;
6) membuat keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan bukti yang
diseimbangkan dengan pengalaman serta intuisi.
7) Manajemen relasi
Dalam rangka mengoptimalkan dampak pihak berkepentingan yang mempengaruhi
kinerja organisasi laboratorium dan untuk mencapai sukses berkelanjutan, maka
laboratorium harus mengelola hubungan dengan pihak berkepentingan tersebut,
seperti pelanggan, regulator, atau penyedia jasa dan perbekalan.
Beberapa manfaat utama prinsip manajemen relasi, adalah:
a) meningkatnya kinerja organisasi laboratorium dan pihak berkepentingan
yang relevan dengan menanggapi peluang dan hambatan yang terkait
dengan masing - masing pihak berkepentingan;
b) pemahaman bersama di antara pihak berkepentingan akan kebijakan dan
sasaran serta nilai laboratorium;
c) meningkatnya kapabilitas menciptakan nilai bagi pihak berkepentingan
dengan berbagi sumber daya dan kompetensi, serta mengelola risiko
berkaitan dengan mutu;
d) mengelola dengan baik rantai pasokan yang menyediakan aliran jasa
laboratorium yang stabil.
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Tindakan yang dilakukan terkait manajemen relasi, mencakup:
1) mengelola hubungan yang baik antara pihak berkepentingan dengan
laboratorium;
2) menentukan dan membuat prioritas relasi dengan pihak berkepentingan yang
perlu untuk dikelola;
3) membangun relasi yang dapat menyeimbangkan perolehan jangka pendek
dengan pertimbangan jangka panjang;
4) mengumpulkan dan membagi informasi, keahlian, serta sumber daya ke
pihak berkepentingan relevan;
5) mengukur kinerja dan memberikan umpan balik ke pihak berkepentingan
relevan, sebagaimana diperlukan, untuk mendorong inisiatif peningkatan;
6) menetapkan kegiatan kerjasama pengembangan dan peningkatan bersama
dengan pihak berkepentingan;
7) mendorong dan mengakui peningkatan dan pencapaian yang dilakukan oleh
pihak berkepentingan.
7.2 Pilihan
Umum
Laboratorium harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara
sistem manajemen yang mampu mendukung dan menunjukkan pencapaian konsisten
persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan memastikan mutu hasil laboratorium. Selain
memenuhi persyaratan klausul 4 sampai 7, laboratorium harus menerapkan sistem
manajemen sesuai dengan Opsi A atau Opsi B. Laboratorium bisa memilih opsi mana
yang diambil, disesuaikan dengan kondisi laboratorium. Opsi manapun yang diambil,
sistem manajemen yang dibangun, ditetapkan, dan diterapkan di laboratorium harus
menekankan pada pendekatan berbasis proses, pemikiran berbasis risiko serta
peluang, dan bertindak untuk meminimalkan atau menghilangkan risiko dan
memanfaatkan peluang yang ada agar tujuan organisasi laboratorium tercapai.
Kegiatan laboratorium merupakan rangkaian proses atau tahapan terkait satu
sama lain yang saling mempengaruhi, sehingga setiap tahapan tidak bisa terlepas satu
dengan lainnya, harus menjadi satu kesatuan sebagai suatu sistem. Output dari satu
tahapan kegiatan pengujian atau kalibrasi akan menjadi input bagi tahapan kegiatan
pengujian atau kalibrasi berikutnya. Proses Plan-Do-Check-Action (PDCA) diterapkan
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sebagai suatu siklus sinambung di setiap tahapan kegiatan sehingga senantiasa
terbuka peluang untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkelanjutan
(continual improvement).
Pilihan A
Persyaratan minimal dalam penerapan sistem manajemen laboratorium
berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 adalah keharusan dalam memenuhi hal berikut:
1) Dokumentasi sistem manajemen (klausul 8.2)
2) Pengendalian dokumen sistem manajemen (klausul butir 8.3)
3) Pengendalian rekaman (klausul butir 8.4)
4) Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang (klausul butir 8.5)
5) Perbaikan (klausul butir 8.6)
6) Tindakan korektif (klausul butir 8.7)
7) Audit internal (klausul butir 8.8)
8) Kaji ulang manajemen (klausul butir 8.9).
Pilihan B
Laboratorium yang telah menetapkan dan memelihara sistem manajemen yang
mengacu atau sesuai dengan persyaratan SNI ISO 9001:2015, dan yang mampu
mendukung dan menunjukkan pemenuhan persyaratan klausul 4 sampai 7 SNI ISO/IEC
17025:2017 secara konsisten, juga memenuhi setidaknya maksud dari persyaratan
sistem manajemen dalam klausul 8.2 sampai 8.9 SNI ISO/IEC 17025:2017
(sebagaimana dinyatakan pada pilihan A). Dengan demikian, jika suatu laboratorium
menjadi bagian dalam implementasi SNI ISO 9001:2015 dari organisasi induknya dan
telah memperoleh sertifikat SNI ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi Sistem
Manajemen (LSSM) terakreditasi, maka dinyatakan telah memenuhi persyaratan sistem
manajemen ini.
Manfaat praktisnya adalah saat menyusun dokumen kebijakan (termasuk
dokumen turunannya), laboratorium tidak perlu mengubah format dokumen kebijakan
pengelolaan laboratorium dalam mengintegrasikan klausul 8.2 sampai 8.9 SNI ISO/IEC
17025:2017 ke dalam format persyaratan SNI ISO 9001:2015. Laboratorium dapat
menyisipkan persyaratan klausul 4 sampai 7, dan 8.2 sampai 8.9 SNI ISO/IEC
17025:2017, atau menambahkan klausul tersebut ke dalam dokumen kebijakan SNI
ISO 9001:2015 yang telah ada. Untuk memudahkan menunjukkan hasil integrasi dan
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terakomodasinya setiap klausul tersebut, laboratorium dapat membuat acuan silang
nominal cakupan isi dokumen dalam bentuk tabel, dan disimpan misalnya sebagai
lampiran dari dokumen kebijakan pengelolaan laboratorium.
Tabel 7.1 menyajikan contoh acuan silang nominal hasil integrasi sebagian
klausul persyaratan SNI ISO/IEC 17025: 2017 ke dalam klausul persyaratan SNI ISO
9001: 2015. Bab ini tidak membahas cara integrasi sistem manajemen dan dokumentasi
SNI ISO/IEC 17025:2017 ke dalam SNI ISO 9001:2015 (pilihan B), tetapi selanjutnya
membahas terkait persyaratan sistem manajemen pilihan A.
Tabel 7.1 Daftar Acuan Silang Nominal Kesesuaian Panduan Mutu suatu
Laboratorium sesuai ISO 9001:2015 terhadap ISO/IEC 17025:2017
PM Eksisting Laboratorium
Klausul
....dst...

Keterangan
........................dst.............

7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3

Dukungan
Sumber daya
Umum
Personel
Infrastruktur

7.1.4

Lingkungan untuk
pengoperasian proses
Pemantauan dan
pengukuran sumber daya

7.1.5;
7.1.5.1

7.1.5.2
....dst...

Ketertelusuran
pengukuran
........................dst.............

Butir Klausul ISO/IEC 17015: 2017 yang
dicakup
Klausul
Keterangan
.........dst............ .................................dst..........
...........................................
6
6.1
6.2.1 sd 6.2.6
6.3.1 sd 6.3.5

Persyaratan sumber daya
Umum
Personel
Fasilitas
dan
Kondisi
Lingkungan
6.3.1 sd 6.3.5
Fasilitas
dan
Kondisi
Lingkungan
6.4.1 sd 6.4.13; Peralatan
6.6 7.5; 8.4
Produk dan jasa yang dipasok
pihak eksternal
Rekaman teknis
Pengendalian rekaman
6.5
Ketertelusuran pengukuran
.........dst............

.................................dst..........
...........................................
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7.3 Dokumentasi Sistem Manajemen
Dokumentasi adalah proses kegiatan yang mencakup: menata dan mengolah,
menyimpan, mencari kembali, mendistribusikan, mengumpulkan, memutakhirkan, dan
memusnahkan informasi. Sehingga dokumentasi sistem manajemen adalah proses
menata dan mengolah, menyimpan, mencari kembali, mendistribusikan,
mengumpulkan, memutakhirkan, dan memusnahkan informasi terkait sistem
manajemen. Dokumen sistem manajemen adalah:

“

Suatu dokumen atau seri dokumen sederhana yang berisi pernyataan tentang
kebijakan dan tujuan mutu serta menjelaskan tentang langkah praktis yang digunakan
dalam menerapkan dan memantau kesesuaian kegiatan operasional laboratorium
dengan kebijakan dan tujuan mutu yang telah ditetapkan.

”

Dokumentasi sistem manajemen merupakan salah satu syarat mutlak bagi
laboratorium untuk dapat diakreditasi, digunakan sebagai acuan yang pasti untuk
menjaga konsistensi mutu data hasil pengujian atau kalibrasi, untuk mencegah
terjadinya multi interpretasi terhadap penerapan prosedur, metode, instruksi kerja dan
untuk mencegah adanya tumpang tindih tanggung jawab, wewenang dan uraian kerja
personel laboratorium.
Tujuan dokumentasi sistem manajemen
“
menumbuhkan kepercayaan bagi pihak pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya
bahwa laboratorium konsisten dalam menghasilkan data uji dan/atau
”.
Setiap personel laboratorium harus: merasa memiliki, memahami, menerapkan
dan memelihara dokumen sistem mutu yang telah ditetapkan laboratorium. Setiap
g
y g
“
”
“
”.
atau bagian dalam laboratorium (organisasi dan
manajemen, sumber daya, dan pengendalian) harus diorganisasir secara terpadu,
sehingga tidak terjadi tumpang-tindih tugas atau wewenang antar personel laboratorium
dan terjalin kerja sama yang baik antar personel (lihat klausul 5 SNI ISO/IEC
17025:2017, atau Sub Bab 4.2 dan 4.3 buku ini).
Informasi terdokumentasi merupakan informasi dalam bentuk media
penyimpanan yang dipersyaratkan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh organisasi,
dapat dalam format dan media apa saja dan dari sumber apa pun, baik sumber internal
maupun eksternal. Setiap informasi yang diperlukan untuk mendukung efektivitas
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implementasi sistem, atau yang dipersyaratkan standar harus dikendalikan untuk
dijadikan acuan dalam penerapan sistem, atau sebagai bukti objektif pelaksanaan
kegiatan, serta dimanfaatkan sebagai alat ukur efektivitas implementasi sistem.
Informasi terdokumentasi internal dapat berupa:
a) sistem manajemen termasuk proses terkaitnya,
b) informasi yang dibuat dalam rangka beroperasinya organisasi, seperti kebijakan
pengelolaan laboratorium dalam bentuk panduan mutu atau apa pun namanya,
SOP atau instruksi kerja,
c) rekaman atau bukti hasil yang dicapai dalam implementasi sistem, seperti laporan
hasil pengujian atau kalibrasi.
Sedangkan informasi terdokumentasi eksternal dapat berupa:
a) akte notaris yang merupakan bukti legal keberadaan laboratorium,
b) standar metode pengujian atau kalibrasi, misalnya dari terbitan SNI, American
Standard Testing and Material (ASTM), International Electrotechnical Commission
(IEC), US Pharmacope dan lainnya,
c) kumpulan peraturan pemerintah terkait baku mutu produk, seperti Permenkes
tentang baku mutu air minum, dan sebagainya.
Manajemen laboratorium harus menetapkan, mendokumentasikan, dan
memelihara kebijakan dan tujuan untuk pemenuhan maksud SNI ISO/IEC 17025:2017,
dan harus memastikan bahwa kebijakan dan tujuan diakui dan diterapkan di semua
tingkat organisasi laboratorium. Kebijakan dan tujuan harus memperhatikan
kompetensi, ketidakberpihakan dan pengoperasian laboratorium yang konsisten.
Implementasi terkait 2 hal tersebut adalah harus ada dokumen yang berisi
kumpulan pernyataan kebijakan dan tujuan dari manajemen laboratorium yang isinya
mencakup seluruh elemen persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017. Dokumen tersebut
y
“
g
,” atau “
Pengelolaan Laboratorium,” atau “
”,
apa pun namanya
yang diterbitkan di bawah kewenangan manajemen laboratorium (pemimpin
manajemen laboratorium) sehingga memiliki kekuatan dan pengakuan. Dalam dokumen
tersebut harus dipastikan seluruh elemen persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017
tercakup. Hal ini harus dipenuhi mengingat status SNI ISO ISO/IEC 17025:2017 adalah
standar yang berisi elemen persyaratan yang sifatnya harus dipenuhi, kalau kurang
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y
17025:2017.

“

” laboratorium terhadap SNI ISO ISO/IEC

Namun demikian, laboratorium juga harus memperhatikan bahwa dari seluruh
elemen persyaratan yang sifatnya wajib tersebut, ada beberapa elemen yang
”
”y
sampling dan subkontrak. Jika laboratorium memilih
tidak melakukan sampling dan tidak mensubkontrakan pengujian atau kalibrasi maka
cukup dengan menuliskan pernyataan terkait hal tersebut dalam dokumen “
g
” atau “
g
” atau
“
”,
apa pun namanya, tentunya dengan konsekuensi
sebagaimana telah disampaikan pada subbab 4.4 tentang ruang lingkup atau cakupan
implementasi sistem.
y

“

g
” atau
“
g
” atau “
”,
atau apa pun namanya, laboratorium tidak asal memindahkan narasi kalimat dari SNI
ISO/IEC 17025:2017 ke dokumen laboratorium tersebut. Setidaknya harus dilakukan
perubahan, penyesuaian narasi kalimat. Struktur kalimat dalam elemen persyaratan SNI
ISO/IEC 17025:2017 adalah kalimat perintah, berisi persyaratan yang harus dipenuhi
laboratorium, yang kemudian harus diubah menjadi narasi kalimat pernyataan sebagai
komitmen atau janji laboratorium terkait hal yang dipersyaratkan dalam elemen standar
terkait.
“

g
” atau
“
g
”
“
”
hanya merupakan kumpulan pernyataan kebijakan umum (pokok) dari manajemen
laboratorium terkait komitmen untuk berkesesuaian dan memenuhi seluruh elemen
persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017. Untuk memastikan komitmen dan kebijakan
tersebut dapat diterapkan dalam praktik laboratorium sehari-hari oleh seluruh personel
terkait, perlu disusun dokumen turunan yang menjelaskan langkah-langkah atau cara
melaksanakan kebijakan manajemen laboratorium tersebut. Jika dalam melaksanakan
salah satu kebijakan manajemen laboratorium diperlukan keterlibatan beberapa pihak
(bagian), dan dipandang perlu mengatur mereka untuk memastikan koordinasi di
antaranya, maka perlu dibuat prosedur kerja (SOP). Sementara itu jika satu pihak atau
personel dalam melaksanakan prosedur tersebut memerlukan rincian detil dan spesifik
cara pengerjaan, maka perlu dibuat Instruksi Kerja (IK). Tidak ada ketentuan yang
Sesuai namanya,
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mengharuskan satu kebijakan didukung satu SOP dan satu IK, kecuali dipersyaratkan
oleh standar. Subbab 4.6 tentang dokumentasi prosedur kegiatan laboratorium, telah
merinci jumlah prosedur yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan
manajemen laboratorium agar berkesesuaian dengan SNI ISO/IEC 17025:2017.
Gambar piramida berikut menggambarkan hierarkhi dokumen sistem
manajemen, nampak masih relevan diterapkan dalam dokumentasi SNI ISO/IEC
17025:2017.

Gambar 7.1 Hierarki dokumentasi sistem manajemen
Setelah sistem manajemen laboratorium ditetapkan dan didokumentasikan,
harus dipastikan sistem tersebut diimplementasikan dalam praktik laboratoroum seharihari oleh seluruh personel. Bukti implementasi tersebut dituangkan dalam formulir yang
merupakan rekaman objektif atas hasil kegiatan yang telah dilakukan setiap personel
sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam
sistem manajemen laboratorium. Dalam implementasi tersebut, semua dokumentasi,
proses, sistem, rekaman, yang terkait dengan pemenuhan persyaratan SNI ISO/IEC
17025:2017 harus dicakup dalam, dirujuk dari, atau dikaitkan dengan sistem
manajemen yang telah ditetapkan oleh manajemen laboratorium. Semua personel yang
terlibat dalam kegiatan laboratorium diberi akses ke bagian-bagian dokumentasi sistem
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manajemen dan informasi terkait yang dapat diterapkan untuk tanggung jawab mereka
agar mampu bekerja sesuai ketetapan sistem manajemen. Manajemen laboratorium
harus mengawal, memberikan bukti komitmen terhadap pengembangan dan
implementasi sistem manajemen dan untuk terus meningkatkan efektivitasnya.
Salah satu bukti komitmen manajemen laboratorium terkait hal ini adalah
dengan melakukan sosialisasi dan evaluasi secara periodik melalui pertemuan terjadwal
dengan seluruh personel laboratorium, termasuk dalam kegiatan kaji ulang manajemen
(lihat sub bab 7.10). Manajemen laboratorium harus memiliki leadership dan mengambil
peran menjadi pimpinan dalam mengimplementasikan kebijakan dan tujuan sistem
manajemen yang telah ditetapkannya. Selanjutnya, manajemen laboratorium harus
memiliki kapasitas mumpuni dalam melakukan evaluasi efektivitas capaian
implementasi, berbasis masukan dan fakta. Setiap umpan balik dari pemangku
kepentingan, ketidaksesuaian yang terjadi selama implementasi sistem seperti temuan
audit internal atau audit eksternal (assesmen/surveilen), status outlier hasil
pengendalian mutu internal, uji banding atau uji profisiensi merupakan input berharga
yang harus dimanfaatkan menjadi peluang dan tantangan bagi manajemen laboratorium
dalam melakukan perbaikan/peningkatan yang berkelanjutan.
7.4 Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen
Seluruh dokumen laboratorium (internal dan eksternal) yang berkaitan dengan
pemenuhan persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 harus dikendalikan. Dokumen
tersebut dapat berupa pernyataan kebijakan (“
g
”
atau “
g
”
“
”),
(
),
(I ),
,
,
tabel kalibrasi, grafik, buku teks, poster, pemberitahuan, memorandum, gambar,
rencana, dan lain-lain, bisa dalam bentuk hard copy atau digital.
Dalam mengendalikan dokumen tersebut, laboratorium harus memastikan
bahwa:
 dokumen disetujui oleh personel yang berwenang
 dokumen dikaji ulang secara berkala, dan diperbaharui seperlunya
 perubahan dan status revisi dokumen terkini diidentifikasi
 versi yang relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat-tempat
penggunaan dan, jika perlu, distribusinya dikendalikan
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 dokumen diidentifikasi secara unik
 penggunaan dokumen usang yang tidak disengaja dicegah, dan identifikasi yang
sesuai diterapkan jika dokumen tersebut disimpan untuk suatu tujuan.
Mengendalikan dokumen bukan berarti merahasiakan dokumen. Dokumen
yang sifatnya rahasia memang harus dikendalikan, tidak boleh didistribusi ke pihak
manapun yang tidak berhak. Laboratorium bisa saja menetapkan status rahasia
“
g
” atau
“
g
”
“
”,
dan menetapkan hanya didistribusi di lingkungan internal laboratorium dan ke KAN
untuk keperluan persyaratan akreditasi. Tetapi, menetapkan status rahasia untuk
seluruh dokumen laboratorium merupakan pilihan keputusan yang berlebihan dalam
pengendalian dokumen. Prosedur komplain atau pengaduan, prosedur penyediaan
produk dan jasa justru merupakan dokumen laboratorium yang harus diketahui dan
dinformasikan ke publik (pelanggan, dan calon vendor atau calon supplier). Instruksi
kerja pengujian atau kalibrasi yang dibuat sendiri atau diadopsi dari standar nasional
atau internasional seperti SNI atau IEC, atau diadopsi dari terbitan organisasi profesi
bereputasi seperti Association of Analytical Communities (AOAC), sesungguhnya
merupakan dokumen publik yang tidak perlu dirahasiakan.
Pengendalian dokumen laboratorium adalah mengatur agar dokumen yang
didistribusi ke area atau bagian yang memerlukan, merupakan dokumen resmi, memiliki
identitas, dan riwayat, serta senantiasa mutakhir. Jika karena suatu alasan dokumen
laboratorium didistribusi ke pihak luar (kecuali ke KAN terkait akreditasi), dan
laboratorium tidak ingin mengendalikan salinan dokumen yang didistribusi tersebut,
“ I
I”
y
dengan stempel basah, atau dengan memeberikan watermark “ I
I”
dalam copy file elektronik yang didistribusi tersebut. Cara lain adalah dengan
menuliskan footer, atau catatan kaki bagi dokumen publik yang di upload dalam website.
Gambar berikut merupakan cara yang dilakukan KAN dalam mengendalikan dokumen
publiknya. Stempel / watermark
” I
I” “
”,
kewajiban memutakhirkan salinan dokumen yang telah diberikan ke pihak luar atau
dokumen yang telah diunduh tersebut, jika suatu waktu master dokumen tersebut
mengalami revisi atau pemutakhiran.
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Gambar 7.2 Contoh implementasi pengendalian dokumen di BSN
7.5 Pengendalian Rekaman
Laboratorium harus membuat dan menyimpan rekaman yang dapat dibaca untuk
menunjukkan pemenuhan persyaratan terhadap SNI ISO/IEC 17025:2017.
Laboratorium harus menerapkan pengendalian yang diperlukan untuk identifikasi,
penyimpanan, perlindungan, back-up, arsip, pengambilan, waktu retensi, dan
pemusnahan rekaman. Laboratorium harus menyimpan rekaman untuk periode yang
konsisten dengan kewajiban kontraktualnya. Akses terhadap rekaman ini harus
konsisten dengan komitmen kerahasiaan, dan rekaman harus tersedia.
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Elemen persyaratan klausul 8.4 SNI ISO/IEC 17025:2017 ini terkait juga
dengan elemen persyaratan di klausul 7.5 tentang rekaman teknis. Jika rekaman teknis
lebih menekankan pada hasil kegiatan pengukuran yang menghasilkan data teknis
seperti data di setiap tahapan pengujian atau kalibrasi termasuk ketidakpastian dan
perhitungan atau pengolahan data. Untuk hasil kegiatan lain, seperti hasil audit internal,
atau keluhan pelanggan kita bisa menyebutnya sebagai rekaman. Rekaman, termasuk
rekaman mutu dan teknis harus dikendalikan, dan dipastikan ketertelusurannya ke
pekerjaan asalnya. Perlu dibuat tata cara pemberian indeks atau identitas rekaman,
pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan dan pemusnahan rekaman. Kondisi
penyimpanan harus ditetapkan sehingga rekaman mudah didapat, terhindar dari
kerusakan dan tidak hilang selama masa penyimpanan. Rekaman juga harus terjaga
keamanan dan kerahasiaannya dari akses oleh pihak yang tidak berwenang. Bila
rekaman disimpan secara elektronik, laboratorium harus memiliki cara untuk
mengendalikan termasuk perlindungan keamanan dari perubahan dan kerahasiaannya
dari akses oleh pihak yang tidak berwenang. Laboratorium harus menyimpan rekaman
sampai ke data asli untuk masa tertentu jika suatu saat diperlukan untuk kebutuhan
penelusuran dalam audit.
Formulir merupakan media yang umum digunakan untuk merekam hasil
kegiatan, tetapi tidak berarti semua rekaman kegiatan harus dituangkan dalam formulir.
Buku log, tabel, video, gambar, electronic file bisa juga digunakan sebagai media untuk
membuat rekaman.
7.6 Tindakan untuk Mengatasi Risiko dan Memanfaatkan Peluang
Laboratorium harus mempertimbangkan risiko dan peluang terkait dengan kegiatan
laboratorium agar:
 memberikan kepastian bahwa sistem manajemen mencapai hasil yang
diharapkan
 meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan dan sasaran laboratorium
 mencegah, atau mengurangi, dampak yang tidak diinginkan dan potensi
kegagalan dalam kegiatan laboratorium
 mencapai perbaikan/peningkatan.
Laboratorium juga harus merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko dan
memanfaatkan peluang, serta bagaimana mengintegrasikan dan menerapkan tindakan
ini ke dalam sistem manajemen. Tindakan apa pun yang diambil terhadap setiap risiko
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terkait harus proporsional dengan pengaruhnya pada keabsahan hasil pengujian atau
kalibrasi laboratorium, dan harus dilakukan evaluasi atas efektivitas tindakan yang
diambil tersebut.
Dalam SNI ISO/IEC 17025:2017, klausul 8.5 ini merupakan persyaratan baru,
yang sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru, karena pada SNI ISO/IEC 17025:2008,
persyaratan ini dicakup pada klausul butir 4.12 tentang tindakan pencegahan. Tidak ada
persyaratan untuk metode formal untuk manajemen risiko atau proses manajemen
risiko yang terdokumentasi. SNI ISO/IEC 17025:2017 tidak menyatakan cara
menentukan dan menganalisis risiko. Laboratorium tidak diharuskan melakukan analisis
risiko misalnya sesuai dengan ISO 31000. Laboratorium dapat memutuskan apakah
akan mengembangkan metodologi manajemen risiko yang lebih luas daripada yang
diminta oleh dokumen ini, misalkan melalui penerapan panduan atau standar lainnya.
Tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang harus proporsional dengan
dampak potensial pada keabsahan hasil laboratorium. Klausul 8.5 sesungguhnya erat
terkait dengan klausul persyaratan umum butir 4.1.4 mengenai keharusan laboratorium
melakukan identifikasi risiko ketidakberpihakan secara berkelanjutan sebagaimana
telah dijelaskan dan diberikan contoh pada Bab 3.
Berdasarkan SNI ISO 9000:2015, risiko adalah dampak dari ketidakpastian, di
mana dampak adalah suatu penyimpangan negatif atau positif dari yang diinginkan
sedangkan ketidakpastian adalah keadaan dari kekurangan informasi walaupun parsial,
yang berkaitan dengan pemahaman atau pengetahuan akan sesuatu kejadian,
konseksuensi, atau kemungkinan. Risiko dapat juga dinyatakan sebagai kombinasi
istilah dari konsekuensi suatu peristiwa dan kemungkinan terjadinya. Risikonya
biasanya dipahami sebagai hal yang negative sedangkan peluang kadang terlihat
sebagai sisi positif dari risiko.
Klausul ini mensyaratkan laboratorium melakukan tindakan untuk
meminimalkan pengaruh negatif dan menghilangkan penyebab yang potensial atau
situasi yang tidak dikehendaki pada setiap kegiatan laboratorium. Laboratorium harus
mengidentifikasi peluang-peluang dan menganalisis risiko baik risiko karena mengambil
peluang ataupun risiko bila tidak mengambil peluang yang ada.
Catatan:
1. Opsi untuk mengatasi risiko dapat mencakup mengidentifikasi dan menghindari
ancaman, mengambil risiko untuk mendapatkan peluang, menghilangkan sumber
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risiko, mengubah kemungkinan atau konsekuensi, berbagi risiko, atau
mempertahankan risiko dengan keputusan yang tepat.
2. Peluang dapat menyebabkan perluasan ruang lingkup kegiatan laboratorium,
penanganan pelanggan baru, penggunaan teknologi baru dan kemungkinan lainnya
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Analisis risiko dapat dilakukan dengan cara: 1) risk management tools atau
2) pendekatan yang tidak terlalu formal yang mempertimbangkan frekuensi
terjadinya suatu risiko, tingginya (severity) risiko dan kategori risiko. Berdasarkan
cara ke-2, analisis diawali dengan melakukan identifikasi risiko/potensi risiko di setiap
kegiatan. Laboratorium harus memahami dan peka bahwa risiko/potensi risiko bisa
terjadi di setiap tahapan proses pengujian atau kalibrasi, sehingga identifikasi risiko
harus dilakukan di setiap tahapan proses tersebut. Risiko tidak hanya terkait tidak
terpenuhinya ketidakberpihakkan dan kerahasiaan, tetapi banyak faktor risiko teknis
yang akan berdampak pada kesalahan hasil pengujian atau kalibrasi. Setiap personel
laboratorium harus memiliki kemampuan melakukan identifikasi faktor risiko tersebut
sesuai peran dan tanggung jawabnya di laboratorium, sebagaimana ditetapkan dalam
tugas, tanggung jawab wewenang personel (subbab 4.3). Setelah risiko diidentifikasi,
selanjutnya dilakukan pembobotan atau pemeringkatan berdasarkan peluang frekuensi
terjadi dan tingkat dampak yang akan ditimbulkannya. Kombinasi antara frekuensi dan
tingkat dampak dinyatakan sebagai kategori risiko. Kategori risiko bisa terkait
(berdampak) terhadap mutu, finansial, reputasi laboratorium organisasi organisasi induk
laoratorium, infrastruktur, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, dan/atau
lainnya. Setelah risiko didentifikasi, diperingkat dan dikategorisasi, laboratorium bisa
menetapkan apakah risiko tersebut diterima, atau ditolak/tidak bisa diterima dan
laboratorium harus melakukan tindakan pencegahan untuk mengatasinya. Dalam
melakukan tindakan pencegahan, laboratorium harus memilih jenis tindakan yang
relevan dengan substansi dampak risiko, menetapkan personel yang ditugaskan
melakukan tindakan tersebut, dan personel yang memantau efektivitas tindakan
pencegahan. Untuk pengelompokkan dan kategorisasi risiko dapat dilihat sebagaimana
telah disampaikan pada Subbab 3.1.3
Salah satu cara mengidentifikasi atau memetakan profil risiko teknis pada
poses pengujian dapat dimulai dari penelusuran diagram alir pelaksanaan suatu
pengujian yang terdapat pada IK metode. Contoh berikut menyajikan proses risk
assesment pengujian E. coli dalam air atau air limbah di laboratorium mikrobiologi.
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Gambar 7.3 Diagram alir pengujian E. coli pada air atau air limbah
Berdasarkan alur-urutan pengujiannya, risk assesment terhadap pegujian tersebut
hasilnya disajikan pada Tabel 7.2 berikut.
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Tabel 7.2 Asesmen risiko pengujian E. coli dalam air atau air limbah, serta Tindakan Pencegahan untuk Mengatasinya
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Urutan kegiatan identifikasi, kategorisasi, dan menetapkan diterima, ditolak,
atau tidak bisa diterima, melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisasi atau
menghilangkan risiko, dan melakukan pemantauan atas efektivitas tindakan
sebagaimana dicontohkan di atas, sesungguhnya merupakan contoh bukti
implementasi siklus proses PDCA dalam hal pengujian E. coli. Evaluasi terhadap hasil
pemantauan efektivitas tindakan yang telah dilakukan sebagai akhir dari siklus pertama,
akan merupakan input bagi perencanaan untuk melaksanakan siklus PDCA berikutnya.
Penerapan berulang siklus ini akan menghasilkan suatu peningkatan yang terus
menerus sebagai bukti efektivitas implementasi sistem manajemen, yang dapat
diterapkan untuk kegiatan-kegiatan laboratorium yang lainnya.
Selain risiko yang sudah banyak dibahas di atas, laboratorium juga perlu untuk
dapat memanfaatkan atau menangkap peluang yang ada. Sebagai contoh, berdasarkan
hasil tinjauan manajemen, pelanggan laboratorium mengalami peningkatan yang cukup
tajam pada salah satu metode pengujian yang belum terakreditasi oleh KAN. Hal ini
dapat menjadi peluang untuk mengembangan metode tersebut melalui kegiatan validasi
metode dan dapat diajukan untuk penambahan ruang lingkup yang terakreditasi. Dari
kasus ini, peluang lainnya adalah peningkatan kepercayaan pelanggan terhadap
laboratorium. Risiko yang dihadapi oleh laboratorium adalah metode belum divalidasi
dan risiko lainnya adalah menurunkan kepercayaan pelanggan.
Adapun contoh risiko lain yang dihadapi oleh laboratorium adalah laboratorium
menerima sampel dengan metode pengujian yang berbeda. Risikonya adalah metode
tersebut belum pernah dilakukan dan belum diverifikasi/divalidasi. Namun ini bisa
dijadikan sebagai peluang karena kompetensi laboratorium akan bertambah dengan
melakukan verifikasi/validasi terhadap metode tersebut.
Risiko dan peluang yang lainnya adalah penambahan peralatan pengujian yang
tidak sesuai dengan kebutuhan laboratorium. Hal ini dapat memberikan peluang kepada
laboratorium untuk mengembangkan metode pengujian sesuai dengan peralatan
pengujian yang datang ke laboratorium tersebut.
Dalam era globalisasi ini, kebijakan pemerintah biasanya mengikuti aturan
global dalam menetapkan standar kualitas produk. Bagi laboratorium yang tidak bisa
beradapatasi terhadap perubahan kebijakan tersebut maka tidak bisa masuk ke dalam
pasar global. untuk dapat terus beradaptasi sehingga bisa memasuki pasar global.
Salah satunya adalah, beberapa kontaminan produk pangan memiliki Batas Maksimum
Regulasi (BMR), biasanya perubahan yang terjadi adalah kebijakan terhadap nilai BMR
semakin rendah sehingga memerlukan instrumen pengujian yang lebih sensitif.
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7.7 Peningkatan
Dalam organisasi laboratorium, peningkatan merupakan hal yang penting karena dapat
digunakan untuk memelihara kinerja dan untuk bereaksi terhadap perubahan kondisi
internal dan eksternal serta dapat mencipatkan peluang baru. Laboratorium harus
mengidentifikasi dan memilih peluang untuk peningkatan dan melaksanakan tindakan
yang diperlukan untuk merealisasikan peluang tersebut. Peluang untuk peningkatan
dapat diidentifikasi dan diperoleh dari setiap aktivitas kegiatan laboratorium, seperti dari
kaji ulang prosedur operasional, penggunaan kebijakan, tujuan keseluruhan, hasil audit
internal dan eksternal, tindakan perbaikan atas suatu ketidaksesuaian, kaji ulang
manajemen, saran dari personel, asesmen risiko, analisis data, hasil uji profisiensi, dan
lainnya.
Peluang peningkatan juga dapat diperoleh dari umpan balik, baik positif
maupun negatif dari pelanggan, sehingga laboratorium harus mencari dan berupaya
memperoleh hal tersebut, misalnya melalui survei kepuasan pelanggan, dari catatan
komunikasi dan kaji ulang laporan dengan pelanggan, atau lainnya. Data objektif yang
diperoleh harus dianalisis dan digunakan untuk meningkatkan sistem manajemen,
aktivitas laboratorium dan layanan pelanggan. Pendekatan model input-proses-output
dan proses PDCA di setiap kegiatan laboratorium, jika diimplementasikan sungguhsungguh akan merupakan alat yang efektif untuk tercapainya peningkatan
berkelanjutan, karena peluang dan kesempatan untuk melakukan hal tersebut
senantiasa tercipta dari implementasi proses PDCA.
7.8 Tindakan Korektif
Prinsip perbaikan berkesinambungan adalah memulai dengan rencana yang SMART
(specific, measurable, achievable, realistic dan time-oriented) kemudian dilaksanakan
sesegera mungkin, dimonitor dan diperiksa secara berkala apakah apa yang
dilaksanakan itu sesuai dengan rencana, jika tidak maka segera dilakukan tindakan
perbaikan. Tindakan perbaikan adalah kunci keberhasilan atau kegagalan suatu
program peningkatan berkesinambungan.
Dalam sistem manajemen mutu SNI ISO 9001, tindakan perbaikan
dikelompokan menjadi 3 tingkatan yaitu:
1) Koreksi, yaitu tindakan hanya untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang
ditemukan
2) Tindakan korektif, yaitu tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian
yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki
3) Tindakan pencegahan (preventif), yaitu tindakan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.
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Ketepatan penilaian atas ketidaksesuaian yang terjadi dan tingkatan tindakan
perbaikan yang diambil akan menentukan efektivitas perbaikan yang dilakukan.
Berbagai metode yang umum diterapkan dalam melakukan penilaian itu, antara lain:
brainstorming, why-why diagram, fishbone diagram, dan lain sebagainya.
1)

2)

3)
4)
5)
6)

Jika terjadi ketidaksesuaian, laboratirum harus:
bereaksi dan, jika dapat dilakukan:
mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya dan mengatasi
konsekuensinya;
mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian, agar tidak terulang atau terjadi di tempat lain, dengan cara:
 mengkaji ulang dan menganalisis ketidaksesuaian;
 menentukan penyebab ketidaksesuaian;
 menentukan apakah ketidaksesuaian serupa ada, atau berpotensi terjadi;
melakukan tindakan yang diperlukan
mengkaji ulang keefektifan tindakan korektif yang diambil;
memperbaharui risiko dan peluang yang ditetapkan selama perencanaan jika
diperlukan,
membuat perubahan pada sistem manajemen, jika diperlukan.

Tindakan korektif yang dilakukan harus sesuai dengan dampak
ketidaksesuaian yang dihadapi. Sebagaimana dipersyaratkan pada Subbab 7.4,
laboratorium harus menyimpan rekaman sebagai bukti dari:
- sifat ketidaksesuaian, penyebab dan tindakan selanjutnya yang diambil; dan
- hasil tindakan korektif.
7.9 Audit Internal
Permasalahan yang biasanya terjadi di laboratorium adalah pelaksanaan audit internal
hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan dalam menghadapi kegiatan akreditasi
atau surveilen dari KAN sehingga berdampak kurang mendalamnya pelaksanaan audit
internal ini. Akibatnya adalah kebermanfaatan kegiatan audit internal kurang dapat
dirasakan oleh laboratorium. Permasalahan lain terkait audit internal adalah auditor
merupakan personel laboratorium yang memiliki kedekatan dan hubungan emosional
dengan personel laboratorium sehingga pelaksanaannya menjadi kurang serius.
Manajemen laboratorium harus segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit
internal dan memberikan pemahaman terhadap personel laboratorium mengenai
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pentingnya kegiatan ini untuk tujuan mengidentifikasi peluang perbaikan sebanyak
mungkin guna meningkatkan kinerja sistem manajemen di laboratorium.
Laboratorium harus melakukan audit internal pada interval yang direncanakan
untuk memberikan informasi apakah sistem manajemennya:
- sesuai dengan persyaratan laboratorium sendiri untuk sistem manajemen, termasuk
kegiatan laboratorium, dan persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017;
- diimplementasikan secara efektif dan dipelihara.






Laboratorium juga harus:
merencanakan, menetapkan, melaksanakan dan memelihara program audit
termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan
pelaporan, yang harus mempertimbangkan pentingnya kegiatan laboratorium,
perubahan yang mempengaruhi laboratorium, dan hasil audit sebelumnya;
menentukan kriteria dan cakupan audit;
memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan;
menerapkan koreksi dan tindakan korektif yang sesuai tanpa penundaan yang tidak
perlu;
menyimpan rekaman sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit.

Rencana audit internal harus disusun sedemikan rupa dengan memperhatikan
jadwal kaji ulang manajemen. Harus ada tenggat waktu yang cukup antara audit internal
dengan kaji ulang manajemen terkait kecukupan waktu untuk melakukan tindakan
perbaikan temuan audit, sehingga hasil audit dapat dilaporkan secara utuh dalam kaji
ulang manajemen.
Menurut SNI ISO 9001:2015, auditor adalah personel yang melakukan audit
internal, yang harus memastikan objektivitas dan ketidakberpihakannya. Laboratorium
harus memastikan bahwa auditornya kompeten dan diberi pelatihan yang sesuai untuk
melakukan audit internal. Laboratorium harus mengevaluasi kinerja auditor secara
periodik untuk memantau dan memastikan kompetensinya dalam melakukan kegiatan
audit internal.
Pelaksanaan audit internal dilakukan terhadap semua elemen persyaratan SNI
ISO/IEC 17025:2017 mulai dari dokumentasi sampai implementasinya.
Ketidaksesuaian yang ditemukan selama proses audit internal harus ditindaklanjuti oleh
auditi dan dicek kembali tindakan perbaikannya oleh auditor sampai tindakan perbaikan
tersebut dinyatakan efektif menyelesaikan ketidaksesuaian dan dinyatakan memenuhi
oleh auditor. Jika pada audit ditemukan ketidaksesuaian serius dan berdampak
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langsung pada kompetensi laboratorium, maka laboratorium harus menghentikan
sementara kegiatan pengujian atau kalibrasi terkait temuan tersebut sampai akar
masalah ketidaksesuaian diselesaikan.
Laboratorium harus membuat laporan pelaksanaan dan hasil audit internal.
Seluruh risalah audit, mulai dari undangan pelaksanaan, daftar hadir, surat penunjukkan
auditor, jadwal audit, daftar periksa audit, temuan ketidaksesuaian, rekap
ketidaksesuaian dan tindakan perbaikannya serta kesimpulan kegiatan audit internal
harus dilaporkan ke manajemen laboratorium untuk digunakan sebagai rekomendasi
peningkatan dan/atau untuk kegiatan audit internal berikutnya. Laboratorium bisa
menggunakan SNI ISO 19011 sebagai acuan atau panduan untuk melakukan audit
internal.
7.10 Kaji Ulang Manajemen
Kegiatan kaji ulang manajemen merupakan kegiatan yang penting dan dapat dijadikan
sebagai barometer dalam mengukur kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem
manajemen di laboratorium. Manajemen laboratorium harus mengkaji ulang sistem
manajemennya pada interval yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian,
kecukupan dan efektivitas yang berkelanjutan, termasuk kebijakan dan tujuan yang
terkait dengan pemenuhan SNI ISO/IEC 17025:2017. Kegiatan kaji ulang manajemen
merupakan momentum untuk mengukur tingkat capaian implementasi sistem berdasar
program yang ditetapkan di awal kalender sistem manajemen. Hal yang lazim jika
beberapa program dinyatakan telah tercapai, sedang program lainnya belum terpenuhi,
atau baru terpenuhi sebagian. Apa pun hasil atau kesimpulan kegiatan kaji ulang, baik
atau buruknya kinerja laboratorium sepanjang kalender sistem manajemen yang
dievaluasi, itulah fakta objektif kinerja sistem manajemen, yang harus dijadikan sebagai
baseline dan rekomendasi untuk improvement pada program kalender sistem
manajemen mutu periode ke depan (berikutnya).
Masukan untuk kaji ulang manajemen harus direkam dan harus mencakup
informasi yang berkaitan dengan hal berikut:
- perubahan internal dan eksternal yang relevan dengan laboratorium;
- pemenuhan tujuan;
- kesesuaian kebijakan dan prosedur;
- status tindakan dari kaji ulang manajemen sebelumnya;
- hasil audit internal terbaru;
- tindakan perbaikan;
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- asesmen oleh badan eksternal;
- perubahan dalam volume dan jenis pekerjaan atau dalam rentang kegiatan
laboratorium;
- umpan balik pelanggan dan personel;
- pengaduan;
- efektivitas peningkatan yang diimplementasikan;
- kecukupan sumber daya;
- hasil identifikasi risiko;
- hasil dari pemastian keabsahan hasil; dan
- faktor lain yang relevan, seperti pemantauan kegiatan dan pelatihan.
Keluaran dari kaji ulang manajemen harus merekam semua keputusan dan
tindakan terkait, sekurang-kurangnya:
 efektivitas sistem manajemen dan prosesnya;
 peningkatan kegiatan laboratorium terkait dengan pemenuhan persyaratan SNI
ISO/IEC 17025:2017;
 penyediaan sumber daya yang dibutuhkan;
 kebutuhan untuk perubahan.
Dikarenakan banyak sekali hal yang akan dibahas pada pelaksanaan kaji ulang
manajemen, maka laboratorium sebaiknya menyiapkan agenda rapat kaji ulang
manajemen. Hal yang harus dipersiapkan adalah surat undangan, daftar hadir, bahan
kaji ulang manajemen, notulen pelaksanaan kaji ulang managemen. Sebagaimana
pada kegiatan audit internal, laboratorium juga harus membuat laporan atas hasil kaji
ulang manajemen yang telah dilakukan. Setiap keputusan yang diambil terkait topik atau
materi yang dibahas dan tindakan yang dilakukan harus dicakup dalam laporan hasil
kaji ulang manajemen.

150

| Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017

BAB 8
CONTOH KETIDAKSESUAIAN
DALAM PENERAPAN SNI ISO/IEC 17025:2017
No

Acuan Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian

Klausul 4 – Persyaratan Umum
1 4.1 Ketidakberpihakan
Laboratorium pengujian telah mengidentifikasi risiko terhadap
ketidakberpihakan karena tekanan finansial yang mungkin
ada dari pelanggan kepada personel pelaksana pengujian.
Setelah dianalisis, risiko ini dinilai serius. Kemudian
laboratorium mengambil tindakan pencegahan dengan
meminta semua personel menandatangani pakta integritas
untuk selalu bertindak objektif dan menghindari benturan
kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, serta membuat
mekanisme yang tidak memungkinkan identitas pelanggan
diketahui oleh personel pengujian sejak disampaikannya
permintaan pengujian dari pelanggan sampai diserahkannya
laporan hasil pengujian oleh laboratorium. Akan tetapi, setelah
itu laboratorium tidak melakukan evaluasi keseluruhan
pelaksanaan pengujian sehingga tidak diketahui efektivitas
tindakan pencegahan itu dan tidak ada tindakan korektif yang
diambil apabila risiko tersebut terjadi yang memungkinkan
proses identifikasi dan mitigasi risiko diulang secara
berkelanjutan. (4.1.4)
2 4.2 Kerahasiaan
Sejumlah konsumen produk pangan olahan menyampaikan
pengaduan kepada laboratorium yang melakukan pengujian
mutu produk pangan olahan tersebut. Laboratorium kemudian
meneruskan pengaduan ini beserta identitas pengadu kepada
pelanggannya yang merupakan produsen pembuat produk
pangan olahan tersebut. (4.2.3)
Klausul 5 – Persyaratan Struktural
3 5.3
Laboratorium
kalibrasi
telah menyatakan
dan
mendokumentasikan ruang lingkup kegiatannya yang sesuai
dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 yang mencakup kalibrasi
peralatan ukur tegangan DC (VDC), arus DC (IDC), resistansi

No

4

Acuan Ketidaksesuaian

5.5.

Uraian Ketidaksesuaian
DC (RDC), tegangan AC (VAC) dan arus AC (IAC).
Laboratorium menerima permintaan kalibrasi multimeter
digital dari pelanggan untuk besaran VDC, IDC, RDC, VAC
dan IAC yang sesuai dengan ruang lingkup kemampuan
laboratorium, dan suhu dengan sensor platinum resistance
thermometer yang di luar ruang lingkup tersebut. Kalibrasi
multimeter dilakukan seluruhnya oleh laboratorium kecuali
kalibrasi suhu yang disubkontrakkan kepada laboratorium
kalibrasi lain yang diakreditasi untuk itu setelah mendapat
persetujuan pelanggan. Seluruh hasil kalibrasi, termasuk
kalibrasi suhu dari subkontraktor diberikan kepada pelanggan
dalam bentuk sertifikat kalibrasi dari laboratorium yang
diklaimnya sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017. (5.3)
Sebuah laboratorium merupakan bagian dari suatu organisasi
induk, namun struktur organisasi dan manajemen
laboratorium yang ditetapkan tidak menunjukkan alur
pelaporan atau pertanggung jawaban kegiatannya kepada
organisasi induk. (5.5)

Klausul 6 – Persyaratan Sumber Daya
5 6.2 Personel
a. Laboratorium belum memiliki bukti bahwa personel baru
atas nama Eri Kurnia memiliki kompetensi untuk
melakukan kegiatan laboratorium yang menjadi tanggung
jawabnya (6.2.3)
b. Laboratorium belum memberikan penugasan kepada
personel untuk melakukan kegiatan pengembangan,
modifikasi, verifikasi dan validasi metode (6.2.6)
6 6.3 Fasilitas dan Kondisi
a. Laboratorium belum melakukan monitor, kontrol dan
Lingkungan
merekam pengecekan terhadap suhu refrigerator tempat
penyimpanan standar karoten, standar tokoferol dan
standar vitamin B kompleks dimana hal tersebut sangat
berpengaruh terhadap hasil pengujian (6.3.3)
b. Kondisi ruang pengujian yaitu suhu dan kelembapan
direkam setiap hari, namun rekaman tersebut terakhir
dilakukan adalah 1 bulan yang lalu
7 6.4 Peralatan
a. Pengujian kadar air dilakukan dengan menggunakan
timbangan 2 digit, belum sesuai dengan yang tertulis di
dalam instruksi kerja laboratorium yaitu timbangan analitik
dengan 4 digit desimal (6.4.5)
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Acuan Ketidaksesuaian

8

6.5 Ketertelusuran
Metrologi

9

6.6 Produk dan jasa yang
disediakan secara
eksternal

Uraian Ketidaksesuaian
b. Termometer yang digunakan untuk pengujian belum
dikalibrasi (6.4.6)
a. Hasil pengukuran laboratorium tertelusur ke Sistem
Internasional (SI) Satuan dapat menggunakan nilai bahan
acuan bersertifikat yang diberikan oleh produsen yang
kompeten, namun laboratorium belum bisa membuktikan
kompetensi produsennya (6.5.2)
b. Laboratorium sudah memiliki bahan acuan bersertifikat,
namun belum ada bukti bahwa bahan acuan tersebut
tertelusur ke satuan SI (6.5.3)
a. Tidak ditemukan bukti bagaimana laboratorium
menetapkan kriteria evaluasi, pemilihan, pemantauan
kinerja dan evaluasi ulang penyedia eksternal (6.6.2)
b. Bahan kimia yang digunakan untuk analisis adalah
technical grade tidak sesuai dengan instruksi kerja yang
mensyaratkan grade PA.

Klausul 7 – Persyaratan proses
10 7.1 Kaji Ulang
a. Laboratorium menerima sampel namun tidak melakukan
Permintaan, Tender
kaji ulang permintaan tender dan kontrak (7.1.1)
b. Kaji ulang permintaan, tender dan kontrak dilakukan namun
dan Kontrak
tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh
laboratorium (7.1.1)
11 7.2 Pemilihan, Verifikasi a. Validasi metode dilakukan oleh laboratorium
dan Validasi Metode
namun belum memenuhi prinsip validasi metode
(7.2.2.1)
b. Pelaksanaan pemilihan metode kalibrasi dikoordinasikan
oleh manajer teknis dengan melakukan pengkajian
bersama penyelia namun belum sesuai dengan kriteria
pemilihan metode (7.2.1.3)
12 7.3 Pengambilan Sampel a. Laboratorium telah melakukan pengambilan sampel namun
tidak membuat perencanaan pengambilan sampel (7.3.1)
b. Pengambilan sampel dilakukan oleh laboratorium namun
rekaman berita acara dan rekaman data pengambilan
sampel tidak dilakukan (7.3.3)
13 7.4 Penanganan Barang a. Saat penerimaan sampel, laboratorium tidak melakukan
yang Diuji/Dikalibrasi
identifikasi sampel sebagaimana tertuang dalam prosedur
yang ditetapkan di laboratorium (7.4.2)
b. Rekaman semua proses penerimaan barang yang
dikalibrasi belum dipelihara dengan baik (7.4.4)
Contoh
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Acuan Ketidaksesuaian

14 7.5 Rekaman Teknis

15 7.6 Evaluasi
Ketidakpastian
Pengukuran

16 7.7 Kepastian Validitas
Hasil

17 7.8 Pelaporan Hasil

18 7.9 Pengaduan

19 7.10 Pekerjaan yang
Tidak Sesuai
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Uraian Ketidaksesuaian
a. Laboratorium telah melakukan amandemen terhadap
rekaman teknis namun belum dapat dilacak ke versi
sebelumnya atau pengamatan asli (7.5.2)
b. Data maupun arsip asli yang telah diubah disimpan pada
fasiltas dan kondisi lingkungan yang telah memenuhi
syarat, namun laboratorium belum memenuhi kriteria yang
ditetapkan (7.5.2)
a. Laboratorium mengidentifikasi kontribusi terhadap
ketidakpastian pengukuran namun belum pada semua
kontribusi yang penting termasuk yang timbul dari
pengambilan sampel, perhitungan dengan menggunakan
metode analisis yang tepat (7.6.1)
b. Laboratorium melakukan kalibrasi internal namun belum
mengevaluasi ketidakpastian pengukuran untuk semua
peralatan yang dikalibrasi (7.6.2)
a. Laboratorium belum berpartisipasi dalam uji profisiensi atau
uji banding intralaboratorium untuk parameter yang masuk
dalam ruang lingkup akreditasi (7.7.2)
b. Jika hasil analisis data dari kegiatan pemantauan
ditemukan berada di luar kriteria yang telah ditentukan
sebelumnya, maka laboratorium belum melakukan suatu
tindakan yang tepat untuk mencegah pelaporan hasil yang
salah (7.7.3)
a. Pendapat dan interpretasi yang diungkapkan dalam laporan
tidak didasarkan pada hasil yang diperoleh dari barang
yang diuji (7.8.7.2)
b. Rekaman dialog tidak disimpan dengan baik saat pendapat
dan interpretasi dilakukan secara langsung dengan
pelanggan (7.8.7.3)
a. Laboratorium belum memiliki proses terdokumentasi
untuk menerima, mengevaluasi dan membuat keputusan
terhadap keluhan yang diterimanya (7.9.1)
b. Laboratorium belum memberikan pernyataan formal atas
berakhirnya penanganan pengaduan kepada pihak yang
menyampaikan pengaduan (7.9.7)
a. Laboratorium belum memiliki prosedur yang harus
dilaksanakan bila ada aspek dari kegiatan laboratorium /
hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedurnya
sendiri / persyaratan yang disepakati pelanggan (7.10.1)
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20 7.11 Pengendalian Data
dan Manajemen
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Uraian Ketidaksesuaian
b. Bila evaluasi menunjukkan bahwa pekerjaan yang tidak
sesuai dapat terjadi lagi, laboratorium belum melakukan
tindakan korektif (7.10.3)
a. Sistem manajemen informasi laboratorium yang digunakan
untuk pengumpulan, pengolahan, pencatatan, pelaporan,
penyimpanan atau pengambilan data belum divalidasi
(7.11.2)
b. Perhitungan dan transfer data dalam sistem manajemen
informasi belum diperiksa secara tepat dan sistematis
(7.11.6)

Klausul 8 – Persyaratan Sistem Manajemen
21 8.1 Pilihan
a. Dokumen kebijakan sistem manajemen laboratorium
disusun sesuai format persyaratan SNI ISO 9001: 2015,
namun belum dibuat acu silang nominal yang
menunjukkan ketercakupan elemen persyaratan ISO/IEC
17025:20017 ke dalam dokumen tersebut.
b. Dokumen kebijakan sistem manajemen laboratorium
disusun mengikuti format persyaratan SNI ISO/IEC
17025: 2008, namun butir 4.12 terkait tindakan
pencegahan belum secara eksplisit mengakomodir
kebijakan tentang tindakan untuk mengatasi resiko dan
memanfaatkan peluang.
22 8.2 Dokumentasi sistem a. Laboratorium telah melakukan dokumentasi terkait
manajemen
kebijakan sistem manajemen, serta SOP dan IK sebagai
dokumen turunannya, namun demikian akte notaris
sebagai bukti legal keberadaan laboratorium belum
dicakup sebagai bagian dari dokumen sistem manajemen
laboratorium.
b. Laboratorium belum melakukan dokumentasi terhadap
dokumen eksternal yang dimiliki dan digunakan dalam
mengimplentasikan sistem manajemen mutu, tidak
tersedia daftar/list dokumen tersebut untuk memudahkan
pengendalian.
23 8.3 Pengendalian
a. Laboratorium belum mensubmit dokumen Kebijakan
dokumen &
Pengelolaan Laboratorium ke KAN sehubungan dengan
Syarat dan Aturan
update dan penyesuaian dari SNI ISO/IEC 17025:2008 ke
Akreditasi KAN
SNI ISO/IEC 17025:2017, prosedur pengendalian
dokumen yang dimiliki belum mengatur terkait keharusan
mengendalikan dokumen yang dikirim ke KAN.
Contoh
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24 8.4 Pengendalian
rekaman

25 8.5 Tindakan mengatasi
resiko dan peluang

26 8.6. Peningkatan
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Uraian Ketidaksesuaian
b. Instruksi kerja tentang cara pengoperasian Gas
Cromatografy Mass Spectrometry (GCMS) yang
diedarkan di laboratorium berbeda dengan yang
didistribusikan ke KAN Management Information System /
KANMIS (tidak mencantumkan cara preparasi sampel
analisis).
a. Data dalam laporan hasil verifikasi/validasi metode tidak
bisa ditelusuri ke rekaman teknis asal pekerjaannya,
karena acu silang data dalam laporan belum dicantumkan,
sehingga akurasi akuisisi data tidak diketahui.
b. Belum ada rekaman teknis hasil penimbangan dalam
pengujian kadar air sampai diperoleh bobot tetap
sebagaimana dipersyaratkan dalam metode uji SNI yang
diacu, dan belum ditetapkan kriteria toleransi perbedaan
hasil penimbangan yang diperbolehkan dalam
menyatakan bobot tetap tersebut.
a. Laboratorium telah mengidentifikasi dan melakukan
pembobotan resiko pada pengujian kadar air dan kadar
abu secara gravimetri. Namun demikian, tindakan
pencegahan terkait resiko yang ditetapkan tersebut belum
dilaksanakan.
b. Sistem manajemen yang diterapkan di organisasi PT.
Amankargo (bukan nama sebenarnya) telah
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengambil langkah
untuk mengeliminasi/meminimalisasi resiko yang
teridentifikasi di seluruh area implementasi sistem
termasuk di Laboratorium. Namun demikian identifikasi
resiko dan tindakannya di Laboratorium masih terbatas
pada resiko tidak berfungsinya alat, dan ketiadaan bahan
kimia. Aspek resiko teknis lain dari bahan, peralatan,
metode, lingkungan kerja dan dari personel belum
diidentifikasi dan belum dilakukan tindakan untuk
mengatasinya.
a. Rekapitulasi ketepatan penyerahan laporan hasil uji
sesuai kontrak menunjukkan rata-rata keterlambatan 5
hari kerja, tetapi belum ada langkah kongkrit yang
dilakukan untuk melakukan peningkatan kinerja terkait hal
tersebut.
b. Dokumen laboratorium PM butir 4.10, dan PP.12 tentang
pelaksanaan pengendalian pekerjaan yang tidak sesuai,
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27 8.7 Tindakan perbaikan

Uraian Ketidaksesuaian

a.

b.

28

8.8 Audit internal

a.

b.

menyatakan bahwa hal tersebut merupakan implementasi
proses peningkatan efektivitas implementasi sistem
manajemen. Hal ini belum cukup, karena pengendalian
atas pekerjaan yang tidak sesuai bukan satu-satunya cara
untuk melakukan peningkatan efektivitas implementasi
sistem manajemen, masih perlu mencakup cara
/momentum lain untuk memenuhi hal tersebut.
Laboratorium belum melakukan tindakan perbaikan yang
memadai atas status outlier uji banding parameter uji H2S
(Z=5.8), dan NO2 (Z=12.7) yang dilakukan pada Maret
2015, sehingga statusnya belum dinyatakan closed.
Namun demikian, pelayanan terkait pengujian parameter
tersebut tetap dilakukan, sehingga validitas data yang
dihasilkan dalam status ketidaksesuaian tersebut tidak
bisa dipertanggung jawabkan.
Identifikasi akar utama penyebab dan tindakan perbaikan
atas ketidaksesuaian hasil uji profisiensi etanol belum
memadai. Klaim rendahnya resolusi peak kromatogram
antara etanol-metanol dengan perbedaan titik didih yang
besar ( 35C dan  70C) sebagai penyebab belum
memadai, sementara itu kemungkinan faktor penyebab
lain seperti kekuantitafan destilasi atau keadaan azeotrop
belum diverifikasi. Laboratorium juga belum melakukan
analisis dan evaluasi status outlier-nya apakah hasilnya
berada di atas atau dibawah rata-rata statistik peserta lain.
Data objektif hasil tindakan perbaikan atas
ketidaksesuaian tersebut juga belum dilampirkan.
Laboratorium telah melakukan audit internal dengan baik.
Risalah audit, pelaksanaan audit, temuan audit, analisis
penyebab dan tindakan perbaikannya direkam. Tetapi
evaluasi atas efektivitas tindakan perbaikan yang
dilakukan oleh auditi belum dilakukan, dan belum ada
laporan akhir serta closing statement yang secara formal
menyatakan audit tersebut selesai.
Laboratorium telah melakukan audit internal tepat waktu
sesuai jadwal yang ditetapkan, namun daftar periksa yang
dibuat auditor menunjukkan bahwa elemen persyaratan
struktural dan persyaratan proses belum tercakup.

Contoh
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29 8.9 Kaji ulang
manajemen

158

Uraian Ketidaksesuaian
a. Audit internal dan kaji ulang manajemen yang dilakukan

pada Maret 2017, tidak berdasarkan jadwal yang
diprogramkan sebelumnya, hanya ada jeda waktu 1
minggu di antara dua kegiatan tersebut, sehingga topik
pembahasan hasil audit internal pada kegiatan kaji ulang
manajemen tidak efektif karena temuan audit belum
ditindaklanjuti dan belum ada hasil audit yang bisa
dibahas.
b. Kegiatan kaji ulang manajemen terakhir dilakukan
laboratorium pada Desember 2015, sampai saat ini, Maret
2017, laboratorium belum melakukan kaji ulang
manajemen untuk kalender sistem manajemen 2016,
sehingga siklus tahunan reevaluasi sistem manajemen
sebagaimana ditetapkan dan diprogramkan laboratorium
telah terlewati.
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BAB 9
KETERTELUSURAN METROLOGI,
KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN
DAN ATURAN KEPUTUSAN
UNTUK PERNYATAAN KESESUAIAN
9.1 Ketertelusuran Metrologi untuk Hasil Kalibrasi dan Pengujian

P

engukuran tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sejak dahulu kala.
Sistem yang seragam untuk timbangan dan takaran diperkirakan sudah
digunakan pada sekitar 4 ribu tahun sebelum masehi oleh bangsa Mesir,
Mesopotamia dan Lembah Hindustan. Di tingkat internasional, sistem pengukuran yang
seragam baru terbangun di penghujung abad ke-18 dengan diadopsinya sistem metrik
oleh Perancis. The International System of Units (SI), penerus sistem metrik, dibentuk
secara resmi pada tahun 1960 mengikuti resolusi ke-11 Conférence Générale des Poids
et Mesures (CGPM), konferensi umum untuk timbangan dan ukuran yang
diselenggarakan oleh negara-negara anggota Konvensi Meter.
SI merupakan sistem satuan ukuran yang koheren, mencakup himpunan yang
terdiri atas 7 satuan dasar dan 22 satuan kombinasi dan satuan turunan beserta
sehimpunan prefiks pada nama satuan. Ketujuh satuan dasar tersebut adalah ampere
(arus listrik), kelvin (suhu), detik (waktu), meter (panjang), kilogram (massa), candela
(kuat cahaya), dan mol (jumlah zat).
SI merupakan sistem pengukuran yang paling banyak digunakan, sampai
sekarang di seluruh dunia, serta terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta
g
g.
‘
g ’
internasional yang stabil dalam pengukuran untuk jangka panjang. Ketertelusuran
metrologi ke satuan SI menjadi prasyarat bagi komparabilitas atau keterbandingkannya
hasil kalibrasi, pengukuran dan pengujian yang dituntut oleh pasar domestik maupun
globalisasi perdagangan, industri dan masyarakat dewasa ini yang menginginkan
peningkatan kualitas hidup.

Dalam ISO/IEC Guide 99 (atau JCGM 2012 International Vocabulary of
Metrology—Basic and General Concepts and Associated Terms JCGM 200:2012),
ketertelusuran metrologi (2.41) didefinisikan sebagai "sifat hasil pengukuran yang
menghubungkannya dengan suatu acuan melalui rantai kalibrasi tak terputus yang
terdokumentasi, masing-masing berkontribusi pada ketidakpastian pengukuran".
Catatan 2 klausul ini menjelaskan bahwa 'refer ’
realisasi praktisnya, atau prosedur pengukuran termasuk satuan ukuran untuk besaran
non-ordinal, atau standar ukuran. Dengan demikian, pengertian ketertelusuran
metrologi dapat dijelaskan dalam Gambar 9.1.

Acuan
Satuan ukuran
Ketertelusuran
m etrologi

Prosedur
pengukuran

Standar ukuran

Rantai kalibrasi
takterputus

Kalibrasi
dokumentasi

Besaran ukur

Kalibrasi
dokumentasi

Kalibrasi
Hasil
pengukuran
dokumentasi

Hasil pengukuran
Nilai
besaran
terukur

& Ketidakpastian
pengukuran

Ref. Chen Y-T, Chow L-H, Chen L-H and Peng G-S, Practical Interpretation of
Unbroken Chain in Metrological Traceability as to VIM 3, in
https://www.ncsli.org/c/f/p11/264.341.ppt, downloaded 27 Sep 2018.

Gambar 9.1 Ilustrasi pengertian ketertelusuran metrologi
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ketidakpastian pengukuran naik

ketertelusuran metrologi

Definisi Satuan SI

standar utama
standar kedua

standar kerja

pengukuran

Lembaga metrologi nasional (NMI)

NMI, lab. kalibrasi
Lab. kalibrasi, fasilitas kalibrasi
in-house industri / lab. uji, dll.

Pelaku pengukuran,
industri, lab. uji, dll.

Gambar 9.2 Infrastruktur metrologi nasional
Agar komparabilitas hasil pengukuran dapat dicapai di tingkat internasional,
maka acuan yang menjadi puncak rangkaian kalibrasi, baik itu satuan internasional
(misanya SI), standar ukuran maupun prosedur pengukuran, seyogyanya merupakan
kesepakatan internasional. Acuan internasional itu kemudian direalisasikan di negaranegara anggota Konvensi Meter oleh lembaga metrologi nasional (LMN) masingmasing, dan diturunkan kepada laboratorium-laboratorium kalibrasi sampai ke
pengguna akhir hasil pengukuran. Hal ini menjadi dasar dibangunnya infrastruktur
metrologi nasional di tiap negara yang secara umum diperlihatkan pada Gambar 9.2.
Contoh ketertelusuran metrologi yang paling ilustratif adalah untuk pengukuran
massa. Acuan internasionalnya adalah satuan SI kg dengan standar ukuran berupa 6
prototipe massa yang disimpan di Bureau of Weights and Measurement (BIPM) di
Sèvres, Perancis, dalam kondisi lingkungan yang dikendalikan, dan digunakan untuk
mengkalibrasi prototipe massa nasional di LMN. Prototipe nasional ini kemudian
digunakan sebagai acuan untuk kalibrasi standar massa di laboratorium kalibrasi yang
diakreditasi. Contoh lain yang mirip dengan pengukuran massa adalah ketertelusuran
metrologi untuk pengukuran panjang yang diberikan pada Gambar 9.3.
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Satuan SI panjang (m)
oleh CGPM
I2-stabilized He-Ne laser

ketidakpastian

Feq.-stabilized laser
calibration system

Standar primer

BIPM, LMN

LMN

Standar sekunder
Gauge block grade K

LK
Gauge block kelas 0/1

LK

Standar acuan
Standar kerja

Micrometer

Pelaku
pengukuran
(industri, dll.)

Alat ukur panjang

CGPM: Conférence Générale des Poids et Mesures

LMN: Lembaga Metrologi Nasional

BIPM: Bureau International des Poids et Mesures

LK: Laboratorium Kalibrasi

Gambar 9.3 Bagan ketertelusuran metrologi untuk pengukuran panjang
Tidak semua pengukuran tertelusur ke satuan SI seperti massa dan panjang
(dan kelima satuan SI lainnya). Jika ketertelusuran SI tidak (atau belum)
memungkinkan, ketertelusuran dapat dibangun ke acuan lain yang disepakati secara
internasional, seperti acuan untuk pengukuran kekerasan (hardness), pH dan WHO
International Units.
Kekerasan termasuk besaran yang menggambarkan sifat bahan yang
bergantung pada prosedur (procedure-dependent property), bukan sifat intrinsik
(Metrologia 50 (2013) 249–256) yang tidak bergantung pada prosedur.
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VI ,
g “
,
,
,
yang besarnya dapat dinyatakan dengan bilangan dan acua ”.
2
klausul ini, acuan dapat berupa satuan ukuran, prosedur pengukuran, bahan acuan,
atau kombinasi dari itu. Maka kekerasan dapat dikelompokkan pada besaran yang
dapat dinyatakan dengan kombinasi bilangan dan prosedur pengukuran. Jika definisi ini
diterapkan secara ketat, yang disebut satuan kekerasan seperti Rockwell hardness
measured on the A scale (HRA), Rockwell Hardness measured on the B scale (HRB),
Rockwell Hardness measured on the C scale (HRC), Hardness Vickers (HV), Brinell
Hardness (HBW) dan sebagainya bukanlah satuan, melainkan simbol prosedur. Akan
tetapi, untuk menghindari kesalahan dalam data kekerasan yang diperoleh dengan
prosedur yang berbeda, digunakan satuan dan nama yang unik yang melambangkan
prosedur pengukuran kekerasan, misalnya HRC, HBW, dan HV.
Untuk membangun ketertelusuran metrologi dari sifat yang bergantung pada
prosedur seperti kekerasan, perlu diperhatikan bahwa yang menjadi acuan dalam
definisi ketertelusuran metrologi adalah prosedur acuan. Prosedur acuan ini adalah
prosedur acuan primer yang ditetapkan secara internasional, dalam hal ini oleh CCM
Working Group on Hardness (CCM-WGH), yaitu kelompok kerja untuk kekerasan dalam
Consultative Committee for Mass and Related Quantities (CCM) di bawah Committee
for Weights and Measures (CIPM). Prosedur dari CCM-WGH ini digunakan untuk
menurunkan hirarki kalibrasi. Suatu mesin uji kekerasan yang dapat merealisasikan
prosedur acuan primer menjadi standar pengukuran kekerasan untuk digunakan
sebagai acuan dan dapat disebut sebagai mesin standar kekerasan primer.
Ketidakpastian tiap komponen mesin standar primer dalam satuan SI dievaluasi dan
digabungkan sehingga diperoleh ketidakpastian mesin tersebut.
Kalibrasi mesin kekerasan dalam satuan kekerasan merupakan elemen utama
dalam hirarki kalibrasi. Dalam pengertian ini, yang disebut kalibrasi tidak langsung
dengan blok acuan (reference block) dalam satuan kekerasan dipandang sebagai
proses kalibrasi. Yang disebut kalibrasi langsung gaya dan panjang sesungguhnya
merupakan verifikasi komponen mesin, yang diperlukan sebelum kalibrasi dilakukan.
Meskipun menjadi prasyarat kalibrasi, proses verifikasi ini bukan kalibrasi karena
hasilnya tidak termasuk dalam evaluasi ketidakpastian mesin kekerasan.
Setelah verifikasi, keseluruhan kinerja mesin dievaluasi menggunakan blok
acuan, dan ini merupakan proses kalibrasi dalam satuan ukuran kekerasan. Rantai
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kalibrasi tak terputus dalam nilai kekerasan dihubungkan dengan nilai dan
ketidakpastian yang dinyatakan dalam satuan kekerasan melalui blok acuan kekerasan.
Inilah kalibrasi tidak langsung yang membentuk proses kalibrasi kekerasan.
Keseluruhan rantai ketertelusuran metrologi ini, dari pengukuran nilai kekerasan oleh
pelaku pengukuran sampai dengan acuan internasional, diperlihatkan pada Gambar
9.4, untuk nilai kekerasan Rockwell.

Tingkat internasional

Perbandingan
internasional

Prosedur acuan primer
oleh CCM-WGH

Tingkat nasional
(standar ukuran)

Standar (ref. block)
primer kekerasan

Mesin standar
primer kekerasan

Tingkat lab.
kalibrasi

Standar (ref.
b lock) kekerasan

Mesin kalibrasi
kekerasan

Mesin uji

Tingkat pengguna

kekerasan

Verifikasi tidak langsung
Pengukuran

Definisi satuan SI

Komponen
mesin

Komponen
mesin

Komponen
mesin

Verifikasi langsung
Nilai kekerasan

Anak panah dengan garis tebal menunjukkan rantai nilai kekerasan. berdasarkan jalur diseminasi
standar kekerasan dengan indent acuan.
[Ref.: Metrologia 50 (2013) 249–256]

Gambar 9.4 Struktur rantai ketertelusuran metrologi untuk nilai kekerasan Rockwell

Ketertelusuran untuk besaran-besaran ukur (measurand) yang bergantung
pada prosedur atau metode dijumpai di bidang kimia dan biologi. Ketertelusuran
metrologi ini secara umum diperlihatkan pada gambar 9.5 [ISO 17511].
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rutin pengguna akhir
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HASIL

CGPM: Conférence Générale des Poids et Mesures
BIPM: Bureau International des Poids et Mesures
LMN: Lembaga Metrologi Nasional
LPAT: Laboratorium Pengukuran Acuan Terakreditasi

PA

LP: Laboratorium Pabrik
P: Pabrik
PA: Pengguna Akhir

Gambar 9.5 Ketertelusuran metrologi untuk laboratorium pengujian kimia dan farmasi
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9.2 Ketidakpastian Pengukuran
9.2.1 Pengantar Ketidakpastian Pengukuran
A. Pengukuran dan Besaran Ukur
Pengukuran adalah serangkaian operasi yang bertujuan menentukan nilai besaran.
Besaran ukur, yaitu nilai besaran tertentu yang akan diukur. Dengan demikian,
pengukuran diawali dengan spesifikasi besaran ukur yang memadai, metode
pengukuran dan prosedur pengukuran.
Secara umum, hasil pengukuran hanya merupakan pendekatan atau estimasi
dari nilai besaran ukur dan hanya lengkap apabila disertai dengan suatu pernyataan
ketidakpastian dari estimasi tersebut.
Dalam praktek, spesifikasi yang diperlukan untuk definisi besaran ukur
ditentukan oleh ketelitian (accuracy) pengukuran, yakni kedekatan antara hasil
pengukuran dan nilai sebenarnya dari besaran ukur. Besaran ukur perlu didefinisikan
dengan cukup lengkap relatif terhadap ketelitian yang dibutuhkan sehingga untuk tujuan
g
y
.
g
“
” g
.
g
,
g
g
satu meter akan ditentukan sampai ketelitian mikrometer, maka spesifikasinya harus
mencakup suhu dan tekanan pada batang baja tersebut. Jadi besaran ukur perlu

dinyatakan, misalnya, panjang batang baja pada 25.00 C dan 101325 Pa (plus
parameter-parameter penentu lain yang dipandang perlu seperti cara batang itu
ditopang). Namun, apabila panjang batang akan ditentukan hanya sampai ketelitian
millimeter saja, spesifikasinya tidak perlu mencakup suhu dan tekanan atau parameter
penentu lainnya. Perlu dicatat bahwa definisi besaran ukur yang tidak tepat akan
menimbulkan komponen ketidakpastian yang cukup besar yang harus diperhitungkan
dalam evaluasi ketidakpastian hasil pengukuran.
Dalam banyak hal, hasil pengukuran ditentukan berdasarkan sederet
pengamatan yang diperoleh dalam kondisi keberulangan. Variasi dalam pengamatan
berulang dianggap timbul karena besaran-besaran berpengaruh (influence quantities)
tidak terjaga konstan. Besaran berpengaruh adalah besaran yang bukan besaran ukur
tetapi memengaruhi hasil pengukuran, misalnya suhu mikrometer yang digunakan untuk
mengukur panjang, frekuensi pada pengukuran amplitudo perbedaan potensial AC,
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atau konsentrasi bilirubin pada pengukuran konsentrasi hemoglobin dalam sampel
darah manusia.
Model matematis pengukuran yang mentransformasikan serangkaian
pengamatan berulang menjadi hasil pengukuran sangatlah penting karena, selain
mencakup pengamatan, umumnya mencakup pula berbagai besaran berpengaruh yang
diketahui secara tidak pasti. Kekurangan pengetahuan ini menyumbang ketidakpastian
pada hasil pengukuran sebagaimana pengamatan berulang dan ketidakpastian terkait
dengan model matematik itu sendiri.
B. Nilai Sebenarnya, Kesalahan dan Ketidakpastian
g g
“
”, “
”,
“
”
g
disalahpahami, di sini dikemukakan pengertian tentang hal itu dan yang terkait
berdasarkan ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to
the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995):
a) Besaran ukur (measurand)
Sebagaimana telah disinggung di atas, langkah pertama dalam melakukan
pengukuran adalah menentukan besaran ukur, yakni besaran yang akan diukur.
Pada dasarnya, besaran ukur tidak dapat diuraikan secara lengkap tanpa informasi
yang tak hingga jumlahnya. Definisi yang tidak lengkap dari besaran ukur
memberikan komponen ketidakpastian pada hasil pengukuran yang mungkin
signifikan atau tidak signifikan relatif terhadap ketelitian yang dibutuhkan oleh
pengukuran tersebut.
Secara umum, definisi besaran ukur menyatakan keadaan dan kondisi fisik
tertentu. Contohnya, kecepatan suara dalam udara kering dengan komposisi
(fraksi mol) nitrogen 0,7808, oksigen 0,2095, argon 0,00935, dan karbon dioksida
0,00035 pada suhu 273,15 K dan tekanan 101325 Pa.
b) Besaran yang diwujudkan (realized quantity)
Idealnya, besaran yang diwujudkan untuk pengukuran, konsisten dengan definisi
besaran ukur itu. Namun demikian, seringkali besaran seperti itu tidak dapat
diwujudkan dan pengukuran dilakukan pada suatu besaran yang merupakan
pendekatan dari besaran ukur dimaksud.
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c) Nilai sebenarnya (“ r e” l e) dan nilai terkoreksi (corrected value)
Hasil pengukuran besaran yang diwujudkan dikoreksi untuk perbedaan antara
besaran itu dan besaran ukur supaya dapat diprediksi hasil pengukuran yang akan
diperoleh seandainya besaran yang diwujudkan itu sesuai sepenuhnya dengan
definisi besaran ukur tersebut. Hasil pengukuran besaran yang diwujudkan juga
dikoreksi untuk semua gejala sistematik lainnya yang signifikan yang diketahui.
Meskipun hasil terkoreksi akhir kadang-kadang dipandang sebagai taksiran (estimasi)
terbaik dari nilai sebenarnya dari besaran ukur, pada kenyataannya hasil itu hanyalah
taksiran terbaik dari nilai besaran yang dimaksudkan untuk diukur.
Sebagai contoh, anggaplah besaran ukurnya ketebalan lembaran bahan tertentu pada
suhu tertentu. Spesimen dikondisikan pada suhu sekitar suhu yang ditentukan dan
ketebalannya di lokasi tertentu diukur dengan mikrometer. Ketebalan bahan di lokasi
dan suhu itu, di bawah tekanan dari mikrometer, adalah besaran yang diwujudkan.
Suhu bahan pada saat pengukuran dan tekanan yang diterima ditentukan. Hasil
pengukuran tak terkoreksi dari besaran yang diwujudkan kemudian dikoreksi dengan
memperhitungkan kurva kalibrasi termometer, penyimpangan suhu spesimen dari
suhu yang ditentukan, dan sedikit kompresi pada spesimen karena tekanan yang
diterima.
Hasil yang dikoreksi dapat disebut taksiran terbaik dari nilai sebenarnya, dalam arti
bahwa itu adalah nilai besaran yang diyakini memenuhi sepenuhnya definisi besaran
ukur; tetapi jika mikrometer diukurkan pada bagian yang berbeda dari lembaran bahan
itu, besaran yang diwujudkan akan berbeda dengan nilai sebenarnya yang berbeda
pula. Namun demikian, nilai sebenarnya tersebut akan konsisten dengan definisi
besaran ukur karena yang disebut terakhir tidak menyatakan bahwa ketebalan itu
harus ditentukan di bagian tertentu pada lembaran. Jadi dalam hal ini, karena definisi
besaran ukur yang tidak lengkap, nilai sebenarnya memiliki ketidakpastian yang dapat
dievaluasi dari pengukuran yang dilakukan di tempat yang berbeda-beda pada
lembaran itu. Pada tingkat tertentu, setiap besaran ukur memiliki ketidakpastian
intrinsik yang pada prinsipnya dapat diestimasi dalam beberapa cara. Ini adalah
ketidakpastian minimum yang dengannya suatu besaran ukur dapat ditentukan, dan
setiap pengukuran yang mencapai ketidakpastian tersebut dapat dipandang sebagai
pengukuran terbaik yang mungkin dari besaran ukur. Untuk memperoleh nilai besaran
dengan ketidakpastian yang lebih kecil, besaran ukur perlu didefinisikan dengan lebih
lengkap.
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Dalam contoh di atas, spesifikasi besaran ukur menyisakan banyak hal lain yang
meragukan yang mungkin mempengaruhi ketebalan: tekanan barometrik,
kelembapan, sikap atau posisi lembaran dalam medan gravitasi, cara lembaran
ditopang, dll.
Meskipun besaran ukur perlu didefinisikan secara cukup rinci hingga setiap
ketidakpastian yang timbul dari definisi yang tidak lengkap dapat diabaikan
dibandingkan dengan ketelitian yang diminta dari pengukuran, harus diakui bahwa
hal ini mungkin tidak selalu praktis. Definisi itu mungkin tidak lengkap karena tidak
menyatakan parameter yang mungkin diasumsikan memberikan efek yang dapat
diabaikan, atau mungkin menyiratkan kondisi yang tidak pernah bisa sepenuhnya
sesuai dan realisasinya yang tidak sempurna sulit diperhitungkan.
Spesifikasi besaran ukur yang tidak memadai dapat menyebabkan perbedaan
antara hasil pengukuran besaran yang seolah-olah sama yang dilakukan di
laboratorium yang berbeda.
d) Kesalahan (error)
Hasil pengukuran yang terkoreksi bukan nilai besaran ukur karena pengukuran
yang tidak sempurna dari besaran yang diwujudkan yang disebabkan oleh variasi
acak dari pengamatan (gejala acak), penentuan yang tidak memadai dari koreksi
untuk gejala sistematik, dan pengetahuan yang tidak lengkap tentang fenomena
fisik tertentu (juga gejala sistematik). Baik nilai besaran yang diwujudkan maupun
nilai besaran ukur tidak pernah dapat diketahui secara pasti, yang dapat diketahui
hanyalah nilai taksirannya. Dalam contoh di atas, ketebalan lembaran yang diukur
mungkin mengandung kesalahan yang menyebabkannya berbeda dengan
besaran ukur (ketebalan lembaran), karena faktor-faktor berikut ini mungkin
bergabung untuk menyumbangkan kesalahan yang tidak diketahui pada hasil
pengukuran:
 perbedaan kecil antara penunjukan mikrometer ketika diukurkan berulang kali
untuk besaran yang sama;
 kalibrasi mikrometer yang tidak sempurna;
 pengukuran suhu dan tekanan yang diterima yang tidak sempurna;
 pengetahuan yang tidak lengkap tentang tentang efek suhu, tekanan
barometrik, dan kelembapan pada spesimen atau mikrometer atau keduanya.
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e) Ketidakpastian (uncertainty)
Sementara nilai pasti dari kontribusi terhadap kesalahan hasil pengukuran tidak
diketahui dan tidak dapat diketahui, ketidakpastian yang terkait dengan gejala acak
dan sistematik yang menimbulkan kesalahan dapat dievaluasi. Akan tetapi,
kalaupun ketidakpastian yang dievaluasi itu kecil, tidak ada jaminan bahwa
kesalahan dalam hasil pengukuran kecil, sebab dalam menentukan koreksi atau
dalam mengases pengetahuan yang tidak lengkap, mungkin ada gejala sistematik
yang terabaikan karena tidak diketahui. Jadi ketidakpastian hasil pengukuran tidak
selalu merupakan indikasi kemungkinan bahwa hasil pengukuran mendekati nilai
besaran ukur, itu hanyalah estimasi kemungkinan kedekatan dengan nilai terbaik
yang konsisten dengan pengetahuan yang ada saat ini.
Ketidakpastian pengukuran dengan demikian merupakan ekspresi dari fakta
bahwa, untuk besaran ukur tertentu dan hasil pengukurannya, tidak ada nilai
tunggal melainkan sejumlah tak hingga nilai yang tersebar di sekitar hasil itu yang
konsisten dengan semua pengamatan dan data dan pengetahuan orang tentang
dunia fisika, dan yang dapat dikenakan pada besaran ukur pada berbagai tingkat
kredibilitas (kepercayaan). Secara formal, ketidakpastian pengukuran didefinisikan
g “
-negatif yang mengkarakterisasi sebaran nilai-nilai
besaran yang dikenakan pada besaran ukur, berdasarkan informasi yang
g
” (VI : 2012, 2.2B).
Beruntung bahwa dalam banyak situasi pengukuran praktis, sebagian besar yang
dibahas di atas tidak berlaku. Misalnya, ketika besaran ukur cukup terdefinisi
dengan baik; ketika standar atau instrumen dikalibrasi menggunakan standar
acuan yang diketahui yang tertelusur ke standar nasional; dan ketika
ketidakpastian koreksi kalibrasi tidak signifikan dibandingkan dengan
ketidakpastian yang timbul dari gejala acak pada penunjukan alat, atau dari
sejumlah pengamatan terbatas. Namun demikian, pengetahuan yang tidak
lengkap tentang besaran berpengaruh dan pengaruhnya seringkali berkontribusi
signifikan terhadap ketidakpastian hasil pengukuran.
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C. Ilustrasi Grafik
Konsep ketidakpastian di sini diadopsi berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi
ketidakpastiannya, tidak berdasarkan nilai sebenarnya dan kesalahan yang tidak
diketahui. Gambar 9.6 dan gambar 9.7 memberikan 2 ilustrasi grafik konsep ini.

Gambar 9.6 Ilustrasi grafik nilai besaran ukur, kesalahan dan ketidakpastian
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Gambar 9.7 Ilustrasi grafik nilai besaran ukur, kesalahan dan ketidakpastian (Lanjutan)
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9.2.2 Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran
Sejalan dengan definisinya pada Subbab 9.2.1 bagian B butir e, ketidakpastian
pengukuran dapat dikatakan sebagai kuantifikasi dari keraguan terhadap hasil
pengukuran,
hasil pengukuran = X M ± U
dengan X M nilai terukur dan U ketidakpastiannya. Gambar 9.8 memperlihatkan
pengertian ini yang konsisten dengan Gambar 9.6 dan 9.7.

Gambar 9.8 Visualisasi nilai terukur dan ketidakpastiannya
Namun demikian, ketidakpastian pengukuran tidak mengimplikasikan keraguan
terhadap keabsahan pengukuran. Sebaliknya, pengetahuan tentang ketidakpastian
mengimplikasikan penguatan keyakinan atas keabsahan hasil pengukuran dimaksud.
Tidak ada pengukuran yang dapat ditafsirkan dengan benar tanpa informasi tentang
ketidakpastiannya; baik dalam hal pengguna ingin tahu seberapa besar ketidakpastian
itu sehingga ia dapat mengambil tindakan yang tepat, atau ia membutuhkan jaminan
bahwa ketidakpastian itu cukup kecil sehingga dapat diabaikan untuk maksud tertentu.
Memastikan pengetahuan dan pengendalian ketidakpastian pengukuran yang memadai
serta mengomunikasikannya kepada pelanggan ketika diperlukan menjadi tanggung
jawab setiap laboratorium.
Laboratorium yang diakreditasi terhadap SNI ISO/IEC 17025 (atau standar
terkait seperti SNI ISO 15189) diharuskan mengidentifikasi kontribusi utama pada
ketidakpastian dan memberikan estimasi ketidakpastian jika sesuai. Bagi laboratorium
kalibrasi (dan produsen bahan acuan), persyaratan ketidakpastian lebih ketat dan
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ketidakpastian harus dievaluasi dengan mengikuti pedoman internasional terkini dan
melaporkannya dalam sertifikat kalibrasi.
Pedoman evaluasi ketidakpastian pengukuran telah banyak dipublikasikan, di
antaranya:
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Pedoman internasional ISO/IEC GUIDE 98-3:2008 Uncertainty of measurement
— Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995);
QUAM:2012.P1 - EURACHEM/CITAC Guide Quantifying Uncertainty in
Analytical Measurement, Third Edition, 2012;
EUROLAB Technical Report 1/200B “Guide to the Evaluation of Measurement
c a y
a a
”, A
2006;
ISO 5725-1:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods
and results, Part 1: General principles and definitions;
ISO 5725-2:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods
and results, Part 2: Basic method for the determination of repeatability and
reproducibility of a standard measurement method;
ISO 5725-3:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods
and results, Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard
measurement method;
ISO 5725-4:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods
and results, Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a
standard measurement method;
ISO 5725-5:1998 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods
and results, Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of
a standard measurement method;
ISO 5725-6:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods
and results, Part 6: Use in practice of accuracy values;
ISO 21748:2010 Guidance for the use of repeatability, reproducibility and
trueness estimates in measurement uncertainty estimation;
ISO/TS 21749:2005 Measurement uncertainty for metrological applications -Repeated measurements and nested experiments.
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A. Pendekatan Evaluasi Ketidakpastian
Pembahasan tentang pendekatan evaluasi ketidakpastian ini mengacu pada Eurolab
Technical Report No. 1/2007 March 2007 Measurement uncertainty revisited:
Alternative approaches to uncertainty evaluation.
a) Pelaporan Ketidakpastian Pengukuran yang Konsisten
Sebagaimana diuraikan di atas, konsep ketidakpastian pengukuran dan prinsipprinsip dasarnya didefinisikan dalam Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement (GUM):1995. GUM didasarkan pada teori yang seksama dan
memberikan evaluasi ketidakpastian pengukuran yang konsisten serta dapat
ditransfer. Rekomendasi GUM mencakup pernyataan dalam bentuk ketidakpastian
baku, penggabungan ketidakpastian baku, penerimaan yang sama terhadap
evaluasi Tipe A (dengan cara statistik) dan Tipe B (dengan cara selain statistik),
serta perlakuan untuk derajat kebebasan dan ketidakpastian yang diperluas. GUM
menyajikan prosedur rinci yang berlaku pada kasus bilamana persamaan
pengukuran yang komprehensif dapat dikembangkan dan ketidakpastian
komponen relatif kecil dibandingkan dengan nilai komponen yang bersangkutan.
Ada pendekatan-pendekatan lain yang sama penting dan valid, di antaranya
simulasi Monte Carlo dan pendekatan empirik berdasarkan kajian intra dan
intralaboratorium dari kinerja metode. Simulasi Monte Carlo sangat penting jika
model tidak terdiferensiasi, model sangat tidak linier, atau sebaran sangat taknormal. Pendekatan empirik - yang mencakup perbandingan intralaboratorium dan
kajian validasi metode - sangat tepat jika kontribusi utama terhadap ketidakpastian
tidak dapat dengan mudah dimodelkan dalam hal besaran berpengaruh yang
dapat diukur, dan jika banyak laboratorium menggunakan metode dan peralatan
uji yang pada dasarnya identik.
SNI ISO/IEC 17025:2017 merujuk ISO 5725 dan GUM di antara persyaratan
evaluasi ketidakpastian yang berlaku bagi laboratorium pengujian. Namun
demikian, konsistensi kesesuaian dengan konsep dan rekomendasi GUM tetap
harus dipertahankan. Untungnya, penerapan berbagai pendekatan yang disajikan
di sini tetap sesuai dengan prinsip dasar GUM.
b) Pengelompokan Beberapa Pendekatan
Suatu pengelompokan pendekatan ketidakpastian diperlihatkan pada Gambar 9.9.
Pengelompokan ini didasarkan pada perbedaan antara evaluasi ketidakpastian
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yang dilakukan oleh laboratorium itu sendiri (disebut pendekatan intralaboratorium)
dan evaluasi ketidakpastian berdasarkan kajian kolaboratif (disebut pendekatan
intralaboratorium).

Gambar 9.9 Beberapa pendekatan estimasi ketidakpastian pengukuran
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Pendekatan intralaboratorium kemudian dibagi menjadi:
 Penggunaan penjalaran ketidakpastian berdasarkan model matematik, yaitu
persamaan yang memberikan hubungan kuantitatif antara besaran ukur dan
semua besaran yang padanya besaran ukur itu bergantung.
 Penggunaan data dari validasi metode laboratorium tunggal
Adapun pendekatan intralaboratorium dibagi menjadi:
 Penggunaan data kinerja metode kolaboratif (misalnya sesuai ISO 5725)
 Penggunaan data dari uji profisiensi (UP).
Pendekatan validasi dan intralaboratorium menggunakan model statistik sebagai
dasar untuk analisis data, dan ini juga dapat dipandang sebagai model matematik.
Akan tetapi untuk kemudahannya, istilah 'model matematik' hanya digunakan untuk
pendekatan pemodelan, dan istilah 'model statistik' untuk pendekatan lainnya.
c) Poin Umum antar Pendekatan
Apapun pendekatan estimasi ketidakpastian yang digunakan, poin-poin berikut
selalu penting:

 Definisikan dengan jelas, tanpa ambiguitas, besaran ukur atau karakteristik yang
akan diukur, dianalisis atau diuji.
 Lakukan analisis proses pengukuran atau pengujian dengan cermat untuk
mengidentifikasi komponen-komponen utama ketidakpastian dan untuk
memeriksa apakah komponen-komponen itu diperhitungkan dalam penjalaran
ketidakpastian, ataukah aktif selama pengulangan pengamatan yang dilakukan
untuk mengevaluasi daya ulang dan reprodusibilitas, atau termasuk dalam kajian
kolaboratif. Juga penting untuk diperhatikan bahwa dalam beberapa situasi, tidak
mungkin mengidentifikasi komponen individual dari ketidakpastian. Gejala ini
bisa dilihat ketika ketidakpastian dievaluasi dengan menerapkan pendekatan
pemodelan yang menghasilkan ketidakpastian yang lebih kecil daripada variasi
yang diamati dalam perbandingan intralaboratorium.
Apabila pengambilan contoh (sampling) dilakukan, besaran ukur harus
didefinisikan dengan jelas. Misalnya, apakah informasi yang dicari terkait dengan
barang yang diuji yang dikirim ke laboratorium untuk dianalisis ataukah informasi
tentang batch-nya (target pengambilan contoh). Ketidakpastian dalam kedua
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kasus itu jelas berbeda. Efek pengambilan contoh seringkali jauh lebih besar
daripada ketidakpastian untuk pengukuran barang yang diuji di laboratorium.
d) Deskripsi Berbagai Pendekatan
i) Pendekatan Pemodelan
Pendekatan pemodelan untuk evaluasi ketidakpastian yang paling meluas
dipahami diuraikan dalam Bab 8 dari GUM. Prosedur ini didasarkan pada model
yang dirumuskan untuk memperhitungkan hubungan antara semua besaran
berpengaruh yang secara signifikan mempengaruhi besaran ukur. Koreksi
diasumsikan tercakup di dalam model untuk memperhitungkan semua gejala
sistematik yang signifikan yang diketahui. Penerapan hukum penjalaran
ketidakpastian memungkinkan evaluasi ketidakpastian gabungan pada hasil.
Pendekatan ini bergantung pada turunan parsial untuk setiap besaran
berpengaruh, jadi bergantung pada persamaan untuk hasil yang diukur atau, jika
bentuknya algoritmik, pada diferensiasi numerik.
Pemodelan proses pengukuran mungkin tidak layak karena alasan ekonomis atau
lainnya. Dalam kasus seperti itu, pendekatan alternatif dapat digunakan.
Pendekatan lain yang disajikan di sini sama validnya dengan pendekatan
pemodelan dan terkadang mengarah pada evaluasi ketidakpastian yang lebih
realistis. Pendekatan ini didasarkan pada pengalaman panjang dan mencerminkan
praktik yang umum.
ii) Pendekatan Validasi Laboratorium Tunggal
Jenis kesalahan, karakteristik kinerja dan ekspresi kuantitatif
Sebagaimana diuraikan di atas, perbedaan antara nilai terukur dan nilai
sebenarnya disebut kesalahan. Kesalahan terdiri atas kesalahan acak dan
sistematik. Karena nilai sebenarnya tidak diketahui, dan oleh sebab itu kesalahan
juga tidak dapat diketahui, maka yang dapat dilakukan adalah estimasi kesalahan
– karakteristik kinerja.
Estimasi untuk kesalahan sistematik adalah trueness. Untuk menentukan
trueness, tidak perlu diketahui nilai sebenarnya tetapi perlu diketahui suatu nilai
acuan. Nilai acuan (berbeda dari nilai sebenarnya) memiliki ketidakpastian, tetapi
biasanya kecil. Presisi adalah estimasi kesalahan acak. Untuk mendapatkan
presisi yang sebenarnya diperlukan pengukuran berulang dengan jumlah tak
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terbatas. Ada berbagai jenis presisi, bergantung pada kondisi presisi itu ditentukan,
antara lain daya ulang (repeatability) dan reprodusibilitas. Ketelitian (akurasi)
mencakup keduanya, trueness dan presisi. Dengan perkatan lain, ketelitian
merupakan karakteristik kinerja dari kesalahan total. Gambar 9.10 memperlihatkan
akurasi dan presisi secara grafik.

Gambar 9.10 Ilustrasi grafik akurasi dan presisi data
Karakteristik kinerja dapat diekspresikan secara kuantitatif. Bias, yakni perbedaan
antara nilai terukur yang diperoleh dari beberapa pengukuran berulang dengan
sampel yang sama dan nilai acuan, merupakan ekspresi kuantitatif dari trueness.
Simpangan baku – diperoleh dari berbagai pengukuran dengan sampel yang sama –
adalah ekspresi kuantitatif dari presisi. Kedua parameter ini dapat digabung menjadi
estimasi ketidakpastian pengukuran, yang dapat dianggap sebagai ekspresi kuantitatif
dari akurasi. Hubungan antara kesalahan, karakteristik kinerja dan ekspresi
kuantitatifnya ditunjukkan pada Gambar 9.11.
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Sumber: [A. Menditto, et al Accred. Qual. Assur. 2006, 12, 45.]
Gambar 9.11 Interelasi antara jenis kesalahan, karakteristik kinerja untuk
estimasi kesalahan, dan cara mengekspresikan estimasi secara kuantitatif
Pendekatan validasi
Sumber utama variabilitas sering kali dapat diases dengan kajian validasi metode.
Estimasi bias, daya ulang, dan reprodusibilitas dalam laboratorium dapat diperoleh
secara eksperimental di laboratorium. Informasi juga dapat diperoleh dari data kendali
mutu (diagram kendali). Dikombinasikan dengan investigasi eksperimental untuk efek
individual yang penting, pendekatan ini memberikan pada dasarnya semua data yang
diperlukan untuk estimasi ketidakpastian.
Hal yang paling penting adalah:

 Pertama, selama pengulangan percobaan, memvariasikan sebagian besar
besaran berpengaruh yang dapat mempengaruhi hasil.
 Kedua, mengases bias (atau trueness) dari metode tersebut. Penggunaan bahan
acuan bersertifikat (CRM) dan/atau perbandingan dengan metode yang definitif
atau acuan dapat membantu evaluasi komponen ketidakpastian yang terkait
dengan bias.
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iii) Pendekatan Validasi Intralaboratorium
Sumber utama variabilitas sering dapat diases dengan kajian intralaboratorium
sebagaimana dinyatakan dalam ISO 5725 yang memberikan estimasi daya ulang
(simpangan baku daya ulang sr), reprodusibilitas (simpangan baku reprodusibilitas
sR dan (kadang-kadang) trueness dari metode (diukur sebagai bias terhadap suatu
nilai acuan yang diketahui).
Estimasi ketidakpastian berdasarkan data presisi dan trueness yang diperoleh
sesuai dengan ISO 5725 dijelaskan secara lengkap dalam ISO/TS 21748
“Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in
a
c a y
a ”.
iv) Penggunaan Data Uji Profisiensi – “P

t

UP"

Uji Profisiensi (UP) dimaksudkan untuk memeriksa secara berkala kinerja
keseluruhan laboratorium. Hasil laboratorium dari keikutsertaannya dalam UP
dapat digunakan untuk memeriksa ketidakpastian yang dievaluasi, karena
ketidakpastian tersebut harus sesuai dengan sebaran hasil yang diperoleh
laboratorium itu pada sejumlah atau siklus UP.
Pendekatan UP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi ketidakpastian.
Sebagai contoh, jika metode yang sama digunakan oleh semua peserta UP,
simpangan bakunya setara dengan estimasi reprodusibilitas intralaboratorium dan,
pada prinsipnya, dapat digunakan dengan cara yang sama seperti simpangan
baku reprodusibilitas yang diperoleh dari kajian kolaboratif (butir C mengenai poin
umum antar pendekatan di atas). Selanjutnya, selama beberapa putaran,
penyimpangan hasil laboratorium dari nilai yang ditetapkan (assigned value) dapat
memberikan evaluasi awal ketidakpastian pengukuran untuk laboratorium itu.
Penggunaan penyimpangan laboratorium tunggal dari nilai yang ditetapkan
berlaku sama jika laboratorium bebas memilih metode yang sesuai.
v) Gabungan Berbagai Pendekatan
Sangat sering diperlukan penggabungan berbagai pendekatan untuk mengases
ketidakpastian. Sebagai contoh:


Ketika sebuah laboratorium memutuskan untuk menggunakan pendekatan
pemodelan, modelnya mencakup suku-suku yang terkait dengan variasi acak.
kontribusi yang demikian biasanya paling baik diases menggunakan data
kendali mutu atau replikasi lainnya.
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Estimasi ketidakpastian mungkin didasarkan pada model yang hanya mencakup
gejala yang dianggap sistematik selama periode yang panjang, bersama dengan
suku tunggal penyebab variasi acak pada kurun waktu yang sama. diagram
kendali atau data reprodusibilitas intralaboratorium lainnya kemudian digunakan
untuk memperkirakan kontribusi karena variasi acak.
 Penggunaan pendekatan validasi intralaboratorium mungkin membutuhkan
aplikasi (oleh pemasok CRM) pendekatan pemodelan untuk mengevaluasi
ketidakpastian nilai acuan CRM yang digunakan untuk mengestimasi trueness
dari metode.
 Seringkali diperlukan menerapkan beberapa elemen dari pendekatan pemodelan
untuk mengestimasi kontribusi yang tidak dapat diperoleh dengan variasi
eksperimental. Sebagai contoh, biasanya tidak mungkin mengatur variasi yang
disengaja dari nilai nominal standar pengukuran. Pemodelan sederhana sering
menjadi cara terbaik untuk mengestimasi kontribusi ketidakpastian nilai acuan,
bahkan ketika pendekatan umum didasarkan pada kajian empiris antar atau
intralaboratorium.
 Apabila besaran ukur mencakup pengambilan contoh, metode empiris sangat
mungkin esensial untuk mengestimasi kontribusi variabilitas pengambilan
contoh, baik jika proses pengukuran akhirnya diinvestigasi dengan pemodelan
ataupun dengan metode empiris.
Karena itu, secara umum estimasi ketidakpastian yang paling praktis melibatkan
elemen-elemen dari kedua pendekatan pemodelan dan empiris.
B. Data Ketidakpastian yang Diperoleh dari Berbagai Pendekatan
Pendekatan pemodelan untuk evaluasi ketidakpastian pengukuran, sebagaimana yang
diuraikan dalam GUM, telah dirancang untuk memberikan estimasi ketidakpastian hasil
pengukuran dalam format ketidakpastian baku gabungan, yaitu simpangan baku yang
terdiri atas semua gejala yang berdampak pada hasil pengukuran, acak maupun
sistematis. Perkalian dengan suatu faktor cakupan yang sesuai (paling sering k = 2
untuk data yang tersebar secara normal atau mendekati normal) menghasilkan
ketidakpastian yang diperluas yang dapat digunakan untuk membuat interval cakupan
95% (analogi dari interval kepercayaan). Menurut prinsip-prinsip GUM, evaluasi
ketidakpastian pengukuran berlaku untuk hasil pengukuran yang ditentukan, dan
konsep dari karakteristik kinerja metode yang ditentukan dalam validasi metode serta
dipantau dengan kendali mutu tidak mengakar di bidang metrologi.
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Hasil yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan empiris untuk evaluasi
ketidakpastian pengukuran paling sering memiliki ruang lingkup yang berbeda, biasanya
mengacu pada prosedur uji yang ditentukan daripada hasil pengukuran yang
ditentukan. Bentuk data – biasanya estimasi presisi dan bias yang terpisah – juga
berbeda dari satu pendekatan ke pendekatan lainnya. Penanganan data ketidakpastian
yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, karena itu
memerlukan beberapa informasi dasar mengenai ruang lingkup dan bentuk keluaran
yang diperoleh dari berbagai pendekatan untuk mengevaluasi ketidakpastian
pengukuran.
i) Pendekatan Pemodelan
Bentuk data ketidakpastian
Keluaran tipikal dari pendekatan pemodelan adalah "bujet ketidakpastian" yang
merangkum evaluasi ketidakpastian baku gabungan hasil pengukuran dari
ketidakpastian terkait berbagai data (diukur dan lainnya) yang digunakan dalam
mengevaluasi pengukuran. Bujet ketidakpastian terdiri atas data untuk masing-masing
“
”
g
, an data untuk hasil pengukuran itu
sendiri, sebagai berikut:
Besaran masukan
nilai xi

Hasil pengukuran
nilai y

ketidakpastian baku u(xi)

ketidakpastian baku (gabungan) u(y)

koefisien sensitivitas ci = (∂y/∂xi)

factor cakupan k

Kontribusi ketidakpastian ui(y) = ciu(xi)

ketidakpastian yang diperluas U(y) = ku(y)

Data opsional dapat mencakup atau menyangkut derajat kebebasan, jenis sebaran
yang digunakan, proporsi kontribusi ketidakpastian dan lainnya.
Jika korelasi antara besaran-besaran masukan tidak harus diperhitungkan,
ketidakpastian baku u(y) adalah akar jumlah kuadrat dari kontribusi ketidakpastian u i,
� � = ∑ �� �

(1)

Dalam bujet ketidakpastian, sejatinya digunakan ketidakpastian mutlak. Konversi ke
ketidakpastian relatif selalu mungkin tetapi membutuhkan kehati-hatian (koefisien
sensitivitas yang lain).
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Ruang lingkup data ketidakpastian
Bujet ketidakpastian mengacu pada pengukuran yang ditentukan. Akan tetapi,
algoritma di balik bujet ketidakpastian berlaku untuk semua pengukuran yang
dibuat menggunakan sistem dan prosedur pengukuran yang sama pada barang uji
yang sebanding. Untuk setiap pengukuran baru, ketidakpastian baku (gabungan)
u(y) diperoleh dengan memasukkan data masukan xi dan u (xi) untuk pengukuran
ini ke dalam algoritma, yang kemudian akan mengembalikan y dan u(y). Tentu
saja, jika data masukan dekat dengan data untuk pengukuran sebelumnya,
ketidakpastian baku u (y) akan hampir sama dengan yang diperoleh sebelumnya
Bujet ketidakpastian bermanfaat memberikan informasi tentang ukuran relatif
berbagai kontribusi ketidakpastian. Informasi ini sangat berguna untuk
merencanakan perbaikan prosedur pengukuran.
ii) Pendekatan Validasi Laboratorium Tunggal
Bentuk data ketidakpastian
Prinsip dasar di balik pendekatan ini adalah sintesis estimasi ketidakpastian dari
estimasi presisi dan estimasi bias:
Ketelitian (accuracy) pengukuran = presisi & trueness
Ketidakpastian pengukuran =

reprodusibilitas intralaboratorium dan
ketidakpastian pada bias

Ketidakpastian pengukuran diestimasi sebagai akar jumlah kuadrat dari
simpangan baku s yang mengkarakterisasi (im)presisi pengukuran dan estimasi b
untuk bias pengukuran, yang memberikan ketidakpastian baku u sesuai dengan
persamaan skematik
(2)
� =√ +�

Bias pengukuran diinvestigasi, dan tindakan korektif diambil untuk menghilangkan
atau mengurangi bias tersebut sampai batas yang paling mungkin. Estimasi
ketidakpastian terkait bias ditujukan untuk potensi bias yang masih tersisa setelah
koreksi. Namun demikian, pada prakteknya, seringkali ditemukan bias yang
signifikan, tetapi data tidak cukup untuk membuat koreksi yang memadai. Sebagai
contoh, mungkin ada keraguan apakah koreksi tunggal berdasarkan pengukuran
standar tunggal berlaku untuk seluruh rentang ukur. Karena itu, pengukuran
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tambahan, misalnya dengan menggunakan standar lain, perlu dilakukan untuk
mengkarakterisasi bias sampai tingkat yang sesuai. Jika hal ini tidak mungkin atau
tidak praktis, suatu alternatif yang pragmatis adalah meningkatkan ketidakpastian
untuk memperhitungkan bias yang teramati daripada mengupayakan koreksi.
Data tentang presisi
Presisi dari prosedur pengukuran diinvestigasi dalam validasi metode, dipantau
dalam kendali mutu, dan dikuantifikasi dengan simpangan baku yang diperoleh
dari pengukuran berulang pada barang uji yang sesuai. Bergantung pada kondisi
pengukuran berulang, dua simpangan baku yang berbeda diperoleh:
 srw simpangan baku daya ulang intralaboratorium, diperoleh dalam kondisi
pengulangan: operator yang sama, peralatan yang sama, pengulangan
jangka pendek.


sRw simpangan baku reprodusibilitas dalam-laboratorium, diperoleh dalam
kondisi reprodusibilitas dalam-laboratorium: operator yang berbeda (jika
ada), peralatan yang berbeda (jika ada), pengulangan jangka panjang.

Untuk estimasi ketidakpastian pengukuran, digunakan simpangan baku
reprodusibilitas dalam-laboratorium sRw. Simpangan baku daya ulang srw biasanya
bukan estimasi ketidakpastian yang tepat karena tidak mencakup kontribusi
ketidakpastian yang besar.
Data tentang bias
Bias pengukuran dihilangkan semaksimal mungkin. Bias residual diinvestigasi
dalam validasi metode, dipantau dalam kendali mutu, dan dikuantifikasi dengan
simpangan hasil pengukuran pada barang uji terhadap nilai acuan yang sesuai.
Bahan acuan paling sering digunakan untuk tujuan ini, tetapi sebagai alternatif,
prosedur pengukuran acuan dapat digunakan.
Data tipikal yang diperoleh dari investigasi dan pengendalian bias adalah:

 Δ penyimpangan rerata hasil pengukuran berulang terhadap nilai acuan yang
bersangkutan.
Selain itu, suatu estimasi ketidakpastian uref untuk nilai acuan perlu ada.
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Kontribusi bias pada ketidakpastian pengukuran diperoleh dari simpangan
rerata, ketidakpastian nilai acuan, dan (im)presisi nilai rerata pengukuran
berulang yang dibuat dalam investigasi bias:
� = √∆ + �

+

�

(3)

Perlu dicatat bahwa simpangan baku dalam persamaan (3) untuk variabilitas
pengukuran yang dibuat dalam investigasi bias mungkin tidak sama dengan
simpangan baku dalam persamaan (2). Dengan sejumlah besar pengukuran
berulang, suku s2/n dalam persamaan (3) biasanya dapat diabaikan.
Seringkali tersedia berbagai data bias yang diperoleh dari berbagai rangkaian
pengukuran. Data ini kemudian perlu dibandingkan dan digabungkan menjadi
estimasi gabungan dari ketidakpastian bias, sebaiknya sebagai fungsi besaran
ukur. Tanpa adanya investigasi bias dalam-laboratorium, pendekatan UP
mungkin dapat digunakan. Dalam hal ini estimasi bias diperoleh dari data UP
(penyimpangan hasil laboratorium dari nilai yang ditetapkan), sedangkan
simpangan baku reprodusibilitas dalam-laboratorium digunakan sebagai
estimasi presisi.
Jika estimasi bias tidak tersedia sama sekali, pendekatan pragmatis diambil
untuk memperbesar simpangan baku dalam-laboratorium secara praktis (ruleof-thumb).
Ruang lingkup data ketidakpastian
Estimasi presisi dan bias yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan
validasi dalam-laboratorium dirancang untuk mencakup semua gejala yang
memengaruhi pengukuran yang akan terjadi dalam kondisi operasi normal untuk
prosedur pengukuran. Oleh sebab itu, asalkan pengukuran berada di bawah
kendali statistik, esatimasi ketidakpastian yang diperoleh dengan menggunakan
pendekatan ini berlaku untuk semua pengukuran dalam lingkup prosedur
pengukuran tersebut. Rentang aplikasi dari estimasi ketidakpastian ditentukan oleh
rentang yang tercakup dalam kajian validasi dan kendali mutu yang sedang
berlangsung. Karena itu, investigasi ini harus menyertakan variasi dalam lingkup
yang sesuai, misalnya berbagai tingkat besaran ukur dan berbagai jenis barang uji.
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iii) Interlaboratory validation approach
Often precision data are determined for different levels of the quantity concerned,
and interpolation of these data between the different levels is specified.
Bentuk data ketidakpastian
Untuk prosedur uji yang baku, trueness dan presisi biasanya ditentukan dengan
perbandingan intralaboratorium (lihat ISO 5725-2). Karakteristik kinerja utama
yang diperoleh dalam kajian tersebut adalah
 sr simpangan baku daya ulang
 sR simpangan baku reprodusibilitas intralaboratorium
Untuk tujuan estimasi ketidakpastian pengukuran, digunakan simpangan baku
reprodusibilitas sR. Simpangan baku daya ulang sr biasanya bukan estimasi
ketidakpastian yang tepat karena tidak mencakup kontribusi ketidakpastian yang
besar.
Seringkali data presisi ditentukan untuk berbagai tingkat besaran yang
bersangkutan, dan interpolasi data antara tingkat yang berbeda tersebut
dilakukan.
Jika objek uji acuan yang sesuai tersedia, kajian validasi intralaboratorium juga
dapat mencakup investigasi bias. Namun, karena simpangan baku
reprodusibilitas (intralaboratorium) sudah mencakup gejala sistematik karena
berbagai cara operasi di laboratorium yang terlibat (bias laboratorium), kajian
tersebut hanya akan ditujukan untuk bias metode. Paling sering bias metode tidak
signifikan atau tidak relevan dan tidak ditentukan sebagai karakteristik kinerja
yang terpisah.
Oleh sebab itu estimasi ketidakpastian dari kajian validasi intralaboratorium
adalah, sebagai ketidakpastian baku u:
(4)
�=
Ruang lingkup data ketidakpastian

�

Kajian validasi intralaboratorium untuk prosedur uji yang baku dirancang dan
dievaluasi untuk memperoleh estimasi presisi dan bias yang khas bagi kinerja
prosedur uji itu ketika dioperasikan oleh laboratorium yang berpengalaman di
bawah kendali mutu yang tepat. Karena itu, pada prinsipnya, data ini dapat
dimanfaatkan oleh laboratorium uji manapun. Dalam ISO 21748, diidentifikasi
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kondisi yang tepat untuk laboratorium dapat menggunakan simpangan baku
reprodusibilitas sR dari suatu prosedur uji yang baku sebagai estimasi
ketidakpastian hasil pengukuran yang diperoleh dengan menggunakan prosedur
tersebut. Intinya laboratorium harus membuktikan
(a)
(b)

bahwa pengujian dilakukan sesuai dengan standar, dan khususnya
bahwa kondisi pengukuran dan barang uji konsisten dengan yang ada
dalam perbandingan intralaboratorium, dan
(c) bahwa untuk implementasi prosedur uji, truness dan presisi sesuai
dengan data perbandingan intralaboratorium.
Persyaratan (c) berarti bahwa laboratorium harus memeriksa trueness dan
presisinya sendiri (lihat bagian 4.2.2) untuk kompatibilitas dengan data
perbandingan intralaboratorium sr dan sR.
Asalkan pengukuran berada di bawah kendali statistik, simpangan baku
reprodusibilitas sR berlaku untuk semua pengukuran dalam ruang lingkup
prosedur baku tersebut.
Untuk aplikasi di luar ruang lingkup, yakni jika kondisi pengujian atau barang uji
secara substansial menyimpang dari yang ada dalam kajian validasi
intralaboratorium, efek dari penyimpangan ini harus diestimasi dan digabungkan
dengan simpangan baku reprodusibilitas. Untuk tujuan ini, persamaan skematik
berikut berlaku:
�=√

�

+ ∑ �����

(5)

iv) Pendekatan Menggunakan Data UP

Jika telah berpartisipasi dalam uji profisiensi intralaboratorium dengan
memuaskan, laboratorium dapat menggunakan hasilnya untuk mengestimasi
ketidakpastian pengukuran dengan prosedur pengukuran yang digunakan.
Sebagai alternatif, uji profisiensi memberikan kemungkinan untuk memeriksa
keabsahan estimasi ketidakpastian pengukuran.
Bentuk data ketidakpastian
Dalam uji profisiensi setiap laboratorium peserta mengukur besaran tertentu
(atau beberapa besaran tertentu) pada sampel atau spesimen yang diterima dan
menyerahkan hasilnya kepada penyelenggara. Laboratorium kemudian
menerima skor, berdasarkan penyimpangan hasilnya dari nilai yang ditetapkan,
misalnya a z-score z = (x – xass) / σUP dengan x hasil yang disampaikan oleh
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laboratorium, xass nilai yang ditetapkan untuk sampel atau spesimen UP, dan σPT
simpangan baku untuk asesmen profisiensi. Selain skor, penyimpangan Δ = (x –
xass) dapat digunakan untuk estimasi ketidakpastian sebagai estimasi bias, mirip
dengan pendekatan validasi laboratorium tunggal di mana penyimpangan Δ = (x
– xref) yang diperoleh pada sampel atau spesimen acuan digunakan untuk
mengestimasi kontribusi bias pada ketidakpastian pengukuran.
Seperti dalam pendekatan validasi laboratorium tunggal (butir B, subbab 9.2.2),
ketidakpastian pengukuran dapat diestimasi sebagai akar jumlah kuadrat dari
simpangan baku yang mengkarakterisasi presisi pengukuran dan suatu estimasi
untuk bias pengukuran menurut persamaan skematik:
�=√

+�

(6)

Dalam kasus yang paling sederhana, dengan satu hasil PT yang tersedia,
estimasi awal ketidakpastian dapat dibuat dari simpangan dan presisi dalamlaboratorium yang teramati; ini bisa ditingkatkan berdasarkan data UP tambahan.
Data tentang presisi
Untuk tujuan estimasi awal ketidakpastian pengukuran menggunakan
pendekatan UP, simpangan baku reprodusibilitas dalam-laboratorium sRw yang
diperoleh dari validasi laboratorium tunggal untuk prosedur pengukuran (lihat
bagian 4.2.2) dapat digunakan. Simpangan baku yang diperoleh secara eksklusif
dari pengukuran berulang sampel atau spesimen UP biasanya bukan estimasi
ketidakpastian yang tepat karena tidak mencakup kontribusi ketidakpastian yang
besar.
Data tipikal yang diperoleh dari partisipasi dalam UP adalah:


Δ penyimpangan hasil laboratorium (atau rerata dari banyak hasil dari
pengukurn berulang) terhadap nilai yang ditetapkan untuk sampel atau
spesimen UP
Selain itu, estimasi ketidakpastian u ass untuk nilai yang ditetapkan perlu
tersedia.
Kontribusi bias pada ketidakpastian pengukuran, b, diperoleh dari simpangan
Δ, ketidakpastian dari nilai yang ditetapkan, dan presisi pengukuran pada
sampel UP:
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� = √∆ + �� +

�

(7)

Persamaan (7) mengacu pada kasus di mana hasil laboratorium merupakan
nilai rerata dari n ulangan. Simpangan baku diperoleh dari pengulangan ini,
tetapi simpangan baku reprodusibilitas dalam-laboratorium sRw juga dapat
digunakan.
Jika hasil dari berbagai putaran UP (untuk pengukuran yang sebanding)
tersedia, estimasi untuk ketidakpastian bias yang diperoleh dari putaran
individual perlu dibandingkan dan digabungkan, jika cocok, dengan mengambil
rerata kuadrat, mutlak atau relatif, manapun yang sesuai.
Ruang lingkup data ketidakpastian
Dalam pendekatan UP, dua komponen dasar ketidakpastian pengukuran
diperoleh dari investigasi yang berbeda: presisi ditentukan oleh validasi metode
in-house, sedangkan bias diestimasi dari hasil UP. Rentang aplikasi estimasi
bias dari UP tunggal agak terbatas, dan ini akan terbawa ke rentang aplikasi
dari seluruh estimasi ketidakpastian yang diperoleh. Jika hasil dari berbagai
putaran UP yang mencakup rentang pengukuran yang lebih luas dan rentang
barang uji yang lebih luas tersedia, maka rentang aplikasi estimasi
ketidakpastian yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan UP dapat
diperbesar secara signifikan.
9.3 Aturan Keputusan untuk Pernyataan Kesesuaian dalam Pelaporan Hasil
Pengujian atau Kalibrasi
9.3.1 Pengantar
Penilaian kesesuaian merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pengujian, inspeksi
dan sertifikasi dengan dukungan ketertelusuran pengukuran dari kalibrasi. Kegiatan ini
diperlukan untuk memastikan kesesuaian produk, bahan, layanan dan sistem dengan
persyaratan yang ditentukan oleh standar, peraturan perundangan dan perjanjian
kontrak, yang ditujukan untuk membangun kepercayaan bagi konsumen dan untuk
kepentingan keamanan serta mutu kehidupan. Dewasa ini penilaian kesesuaian
memberikan dampak besar dalam ekonomi global karena mengimplikasikan
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penerimaan dan penolakan barang yang secara langsung berakibat pada analisis risiko,
keputusan bisnis dan biaya untuk menjaga reputasi dan keuangan.
Laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi termasuk ke dalam lembaga
penilaian kesesuaian dimaksud. Bagi kedua jenis laboratorium ini kesesuaian barang
yang diuji atau dikalibrasi dapat dituangkan sebagai pernyataan kesesuaian dalam
laporan hasil uji atau sertifikat kalibrasi yang diterbitkan untuk pelanggannya. Ketentuan
tentang pernyataan kesesuaian itu tercantum dalam SNI ISO/IEC 17025:2017,
khususnya subklausul 7.1.3:

“

Bila pelanggan meminta pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi atau standar
untuk pengujian atau kalibrasi (misalnya lulus/gagal, di dalam toleransi/ di luar
toleransi), spesifikasi atau standar itu dan aturan keputusannya harus ditetapkan
secara jelas. Jika tidak melekat pada spesifikasi atau standar yang diminta, aturan
keputusan yang dipilih harus dikomunikasikan kepada, dan disetujui oleh
pelanggan.

”

Aturan keputusan itu sendiri didefinisikan pada subklausul 3.7 sebagai :

“

aturan yang menjelaskan bagaimana ketidakpastian pengukuran diperhitungkan
ketika menyatakan kesesuaian dengan persyaratan yang ditentukan.

”

Tulisan ini menyajikan uraian yang dapat dipertimbangkan oleh laboratorium pengujian
dan kalibrasi dalam menentukan aturan keputusan. Esensinya merujuk pada standar,
dokumen atau publikasi yang tunjukkan pada daftar pustaka di bagian akhir tulisan.
9.3.2

Kondisi Umum Asesmen Kesesuaian

Dalam evaluasi kesesuaian berdasarkan hasil kuantitatif, berbagai kasus dapat terjadi,
bergantung pada batas-batas yang ditetapkan sebagai acuan. Batas-batas itu mungkin
batas atas, batas bawah atau batas atas dan batas bawah sekaligus.
Untuk kasus dengan ketetapan batas atas, misalnya, Gambar 9.12
memperlihatkan 4 kemungkinan hasil pengukuran terhadap nilai batas tersebut. Kasus
1 dan 4 jelas, tidak ambigu, karena keputusan tidak dipengaruhi oleh ketidakpastian
pengukuran. Namun, kasus 2 dan 3 yang interval ketidakpastian pegukurannya
beririsan dengan nilai batas membutuhkan analisis untuk menetapkan kriteria objektif
bagi penerimaan pengukuran yang mengandung interval ketidakpastian di luar
toleransi.
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Nilai terukur

Kasus 1

Nilai sebenarnya
Penerimaan yang benar
Kasus 2

Penerimaan yang salah

Kasus 3

Penolakan yang salah

Kasus 4

Penolakan yang
benar

TU = TA
T U : Batas atas toleransi

T A : Batas atas penerimaan

Gambar 9.12 Konfigurasi hasil pengukuran dalam kalibrasi / pengujian dan
ketidakpastian pengukurannya terkait dengan nilai batas atas
9.3.3 Interval Penerimaan
A) Batas Penerimaan
Keputusan untuk menerima barang yang sesuai dengan spesifikasi atau menolak
yang tidak sesuai spesifikasi didasarkan pada hasil terukur parameter barang dalam
hubungannya dengan aturan keputusan yang menyatakan peran ketidakpastian
pengukuran dalam merumuskan kriteria penerimaan. Interval hasil terukur yang
menghasilkan penerimaan barang disebut interval penerimaan, yang dibatasi
dengan satu atau dua batas penerimaan.
Batas penerimaan dan aturan keputusan terkait dipilih sedemikian rupa untuk
mengelola akibat yang tidak diinginkan atau keputusan yang salah. Ada beberapa
aturan keputusan yang cukup sederhana dan banyak digunakan. Aturan-aturan ini
dapat diterapkan apabila pengetahuan tentang sifat atau parameter barang
dinyatakan dengan estimasi terbaik dan interval cakupannya. Dua di antara aturan
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keputusan itu, yakni yang berdasarkan penerimaan sederahana dan yang
berdasarkan zona pengaman, diuraikan di bawah ini.
B) Aturan Keputusan Berdasarkan Penerimaan Sederhana
g ‘
’
‘
g ’.
Dengan aturan keputusan ini, produsen dan pengguna (konsumen) hasil
pengukuran sepakat, implisit atupun eksplisit, untuk menerima barang yang nilai
terukurnya berada dalam interval toleransi. Alternatif nama risiko terbagi
mengimplikasikan bahwa produsen dan pengguna berbagi konsekuensi keputusan
yang salah. Dalam prakteknya, untuk menjaga peluang keputusan yang salah
berada pada tingkat yang dapat diterima baik oleh produsen maupun pengguna,
biasanya ada persyaratan bahwa ketidakpastian pengukuran telah dipertimbangkan
dan dijustifikasi dapat diterima untuk tujuan yang dimaksudkan.
Suatu pendekatan pada pertimbangan seperti tersebut di atas adalah
mempersyaratkan, dengan estimasi besaran terukur, bahwa ketidakpastian
pengukuran U, untuk faktor cakupan k = 2, harus memenuhi U ≤ Umax, dengan Umax
ketidakpastian pengukuran diperluas maksimum yang dapat diterima yang
disepakati. Ilustrasinya diberikan pada contoh di bawah ini.
Contoh 1: Pada pendekatan klasik di bidang metrologi legal, suatu aturan
keputusan yang didasarkan pada penerimaan sederhana telah
digunakan dalam verifikasi (peneraan) alat ukur. Kesalahan
penunjukan alat ukur dipersyaratkan berada dalam interval [-Emax,Emax].
Alat diterima sebagai sesuai spesifikasi apabila:
a) estimasi terbaik e dari kesalahan alat E memenuhi
│e│≤ Emax, dan
b) ketidakpastian yang diperluas untuk factor cakupan k = 2 terkait
dengan estimasi e memenuhi
U ≤ Umax = Emax/3.
C) Aturan Keputusan Berdasarkan Guard Band
i) Pertimbangan Umum
Penerimaan atau penolakan barang jika nilai terukur parameter yang diuji dekat
dengan batas toleransi mungkin menghasilkan keputusan yang salah dan
menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Umumnya ada dua jenis
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keputusan yang salah seperti itu dalam kasus batas toleransi tunggal sebagaimana
yang diilustrasikan pada Gambar 9.12 untuk kasus 2 dan kasus 3.
Dengan aturan keputusan berdasarkan penerimaan sederhana dan fungsi sebaran
kebolehjadian (probability distribution function, PDF) yang simetris dan unimodal
(seperti sebaran normal) untuk besaran ukur, kebolehjadian menerima barang
yang tidak sesuai (kasus 2) atau menolak barang yang sesuai (kasus 3) bisa
mencapai 50%. Hal ini bisa terjadi, misalnya, jika nilai terukur sangat dekat dengan
batas toleransi. Kebolehjadian di satu sisi dapat dikurangi, yang berarti bertambah
di sisi yang lain, dengan cara memilih offset batas penerimaan dari batas toleransi.
Offset itu disebut zonasi pengaman (guard band).
ii) Penerimaan dengan Guard Band
Risiko menerima barang yang tidak sesuai dapat dikurangi dengan menetapkan
suatu batas penerimaan A U di dalam interval toleransi seperti diperlihatkan pada
Gambar 9.13.
w>0
Interval penerimaan

Guard band

AU

TU

Gambar 9.13 Aturan keputusan berdasarkan penerimaan dengan guard band
Batas atas penerimaan A U di dalam batas atas toleransi TU menentukan interval penerimaan yang
mengurangi kebolehjadian menerima barang yang tidak sesuai (risiko pengguna).

Perbedaan antara batas toleransi dan batas penerimaan menentukan
parameter panjang w untuk guard band,
w = TU - AU.
Untuk aturan keputusan berdasarkan guard band, w > 0.
Dalam banyak penerapan, w diambil sebagai kelipatan dari ketidakpastian
yang diperluas untuk faktor cakupan k = 2, U = 2u,
w = rU,
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dengan pengali r dipilih untuk memastikan kebolehjadian kesesuaian
minimum untuk barang yang diterima. Pilihan yang umum adalah r = 1, yang
memberikan w = U.
Contoh 2:

ISO 14253-1 menetapkan aturan keputusan berdasarkan guard
band untuk menunjukkan kesesuaian dengan spesifikasi. Gambar
9.14 diadaptasi dari Gambar 7 pada ISO 14253-1. Dalam kasus
interval toleransi dua-sisi, batas atas dan bawah penerimaan
merupakan offset dari batas-batas toleransi dengan guard band
dengan w = U = 2u. Guard band dengan w = 2u dimaksudkan untuk
memastikan bahwa untuk setiap nilai terukur yang terletak di dalam
interval peneriman, kebolehjadian menerima barang yang tidak
sesuai tidak melebihi 2.3%, dengan asumsi PDF normal untuk
besaran yang diukur. Kebolehjadian maksimum ini terjadi jika nilai
terukur bertepatan dengan batas penerimaan. Untuk nilai terukur di
luar batas penerimaan, kebolehjadian penerimaan yang salah akan
lebih kecil dari nilai maksimum tersebut.
U = 2u

U = 2uBahan

Interval penerimaan

AL

TL

AU
Interval toleransi

TU

Gambar 9.14 Interval penerimaan dua-sisi yang dibentuk melalui pengurangan
interval toleransi pada satu sisi dengan ketidakpastian yang diperluas U = 2u.
[ISO 14253-1].
iii) Penolakan dengan Guard Band
Suatu batas penerimaan di luar interval toleransi, seperti yang dperlihatkan
pada Gambar 9.15, dapat dipilih untuk menaikkan kebolehjadian bahwa barang
yang ditolak betul-betul tidak sesuai. Aturan keputusan untuk penolakan
dengan guard band ini sering digunakan ketika diinginkan bukti yang jelas
bahwa suatu batas telah dilampaui sebelum tindakan negatif diambil.
Panjang w untuk penolakan dengan guard band adalah
w = TU - AU < 0.
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w<0

Guard band

Interval penerimaan

TU

AU

Gambar 9.15 Aturan keputusan berdasarkan penerimaan dengan guard band.
Batas atas penerimaan A U di luar batas atas toleransi T U menentukan interval penerimaan
yang mengurangi kebolehjadian menolak barang yang sesuai (risiko produsen).

9.3.4

Penutup

Prosedur untuk menyatakan kesesuaian dapat merujuk pada langkah-langkah berikut:
a) Spesifikasi besaran ukur (Y) dan barang yang diuji atau dikalibrasi.
b) Hasil eksperimental / analisis estimasi y dari besaran ukur Y.
c) Ketidakpastian baku pengukuran, u(y), dan ketidakpastian yang diperluas,
U(y), untuk tingkat kepercayaan tertentu.
d) Penetapan batas toleransi tunggal (atas atau bawah) atau batas interval
toleransi.
e) Penetapan zona penerimaan, zona penolakan dan guard band dengan
mengasumsikan fungsi sebaran kebolehjadian tertentu.
f) Penetapan aturan keputusan.
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BAB 10
SISTEM AKREDITASI LABORATORIUM

A

kreditasi merupakan elemen sistem penilaian kesesuaian yang memiliki
fungsi memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi lembaga
penilaian kesesuaian. Akreditasi menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Keseuaian
adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN),
yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki
kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian. Rangkaian kegiatan
pengakuan formal ini berupa kegiatan pemberian, pemeliharaan, perpanjangan,
perluasan, pengurangan, pembekuan dan pencabutan pengakuan (akreditasi)
terhadap laboratorium pengujian dan/atau kalibrasi. Sedangkan sertifikasi adalah
rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan
tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses atau personel telah memenuhi standar
dan/atau regulasi.
10.1 Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium di Indonesia
Hingga saat ini terdapat lebih dari 30 (tiga puluh) payung hukum terkait akreditasi
laboratorium di Indonesia berupa Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP)
dan Peraturan Menteri (Permen) yang mensyaratkan akreditasi terhadap
laboratorium, lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi dalam rangka pemenuhan
terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagian besar mempersyaratkan
akreditasi oleh KAN.
Regulasi secara khusus pada sistem akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017
untuk laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dalam standardisasi
nasional diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, sebagai berikut:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

Pasal 9 Ayat 2: Tugas dan tanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga
Penilaian Kesesuaian (LPK) dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KAN;
Pasal 30 Ayat 2: Kegiatan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pengujian, inspeksi, dan/atau sertifikasi;
Pasal 31 Ayat 1: Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
merupakan kegiatan untuk menetapkan 1 (satu) atau lebih karakteristik
bahan atau proses berdasarkan SNI;
Pasal 31 Ayat 2: Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
ditetapkan atau untuk kepentingan nasional, pengujian dapat menggunakan
standar lain;
Pasal 36 Ayat 1: Kegiatan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh
KAN;
Pasal 39 Ayat 1: KAN menetapkan Akreditasi LPK sesuai dengan
kompetensi dan kredibilitas yang dimilikinya.

Sedangkan regulasi yang menyebutkan terkait akreditasi laboratorium
pengujian dan kalibrasi, di antaranya:
a.
b.
c.
d.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2009 tentang
Laboratorium Lingkungan;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
PERMENKES RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penujian dan Kalibrasi Alat
Kesehatan;
PERMENKES RI Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi
Alat Kesehatan dan Perbekelanan Rumah Tangga.

Dalam sistem standardisasi nasional, akreditasi merupakan elemen yang
diperlukan untuk menjamin kepercayaan terhadap pernyataan kesesuaian terhadap
persyaratan standar. Tanpa didukung oleh sistem akreditasi yang diakui di tingkat
regional maupun internasional, pernyataan kesesuaian berupa laporan hasil pengujian
dan/atau sertifikat kalibrasi dari laboratorium yang telah diakreditasi oleh badan
akreditasi nasional suatu negara tidak dapat diakui keberterimaannya oleh negara lain
di tingkat regional maupun internasional.
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Untuk mencapai pengakuan internasional tersebut sebuah badan akreditasi
harus memenuhi persyaratan bagi badan akreditasi yang ditetapkan dalam ISO/IEC
17011. Di tingkat internasional, saling pengakuan untuk akreditasi laboratorium
dikoordinasikan oleh International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC),
sedangkan untuk memfasilitasi saling pengakuan di tingkat internasional tersebut, di
wilayah regional yang mencakup jumlah negara yang cukup besar dengan
kepentingan ekonomi tertentu membentuk organisasi kerjasama akreditasi regional.
Contoh Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) untuk kerjasama
akreditasi laboratorium di kawasan Asia Pacific.
Agar akreditasi dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat umum, badan
akreditasi nasional sebaiknya mengikuti prinsip berikut:
-

Memiliki kewenangan (diakui pemerintah);
Memiliki kompetensi;
Beroperasi sesuai standar yang diakui yang dibuktikan melalui peer
assesmen;
Independen dari organisasi yang diakreditasinya dan tidak memihak.

Di Indonesia, pelaksana akreditasi SNI ISO/IEC 1705:2017 adalah KAN
yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 2001 untuk
melaksanakan tugas BSN di bidang akreditasi. KAN adalah lembaga nonstruktural di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indone sia
sebagai amanah pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2014 tentang standardisasi
dan penilaian kesesuaian. Tugas utama KAN memberikan akreditasi kepada
lembaga sertifikasi, laboratorium pengujian, laboratorium medik, laboratorium
kalibrasi, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan
acuan. Lembaga-lembaga tersebut dikenal pula dengan istilah Lembaga
Penilaian Kesesuaian (LPK) atau Conformity Assesment Body (CAB). KAN
dioperasikan sesuai ISO/IEC 17011 secara professional, independen, dan
imparsial dengan tujuan pengakuan secara internasional.
KAN telah diakui secara formal oleh sejumlah asosiasi akreditasi
internasional termasuk International Accreditation Forum (IAF), Pacific
Accreditation Cooperation (PAC), APLAC, dan ILAC. Sebagai informasi, praktek ke
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depannya organisasi APLAC dan PAC akan bergabung menjadi Asia Pacific
Accreditation Cooperation (APAC).
Dalam pelaksanaan proses akreditasi agar berjalan objektif dan profesional,
KAN memiliki kebijakan yaitu:
Ketidakberpihakan (impartiality), meliputi;
• Keanggotaan KAN terdiri dari ± 30% wakil Pemerintah dan 70% dari nonPemerintah;
• Pelayanan yang tidak membedakan;
• KAN tidak memberikan pelayanan sejenis dengan yang diberikan oleh
lembaga yang diakreditasi;
• KAN tidak memberikan konsultasi;
• KAN mempunyai MoU dengan BSN sebagai related body.
2) Kerahasiaan (confidentiality)
Seluruh personel KAN menandatangani perjanjian untuk menjaga
kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh.

a)

Akreditasi pada dasarnya bersifat: Voluntary (sukarela), kecuali jika
diberlakukan wajib oleh peraturan pemerintah berupa regulasi teknis; dibatasi oleh
lingkup tertentu; berlaku untuk jangka waktu tertentu; dan akreditasi KAN tidak
membebaskan atau mengurangi tanggung jawab laboratorium dalam
melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku.
Adapun manfaat akreditasi KAN untuk laboratorium di antaranya:
a.
b.
c.

Meningkatkan sistem dan kompetensi laboratorium;
Meningkatkan kepercayaan pengguna jasa laboratorium;
Hasil uji atau kalibrasi laboratorium diakui secara Internasional.

Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, tercatat sebanyak 1.256
laboratorium pengujian dan 259 laboratorium kalibrasi telah mendapatkan akreditasi
dari KAN. Berikut grafik pertumbuhan laboratorium pengujian dan
laboratoriumkalibrasi yang diakreditasi KAN dalam kurun waktu 20 tahun terakhir:
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Gambar 10.1 Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi yang Diakreditasi KAN
Untuk lingkup kompetensi dan bidang akreditasi KAN untuk laboratorium
pengujian dan laboratorium kalibrasi yang ada saat ini, diuraikan dalam tabel 10.1
di bawah ini:
Lingkup
Kompetensi
saat ini
(menjadi
lampiran
sertifikat
akreditasi)
Lingkup
Bidang
Akreditasi

Laboratorium Pengujian
 Bidang Pengujian
 Bahan atau Produk yang
Diuji
 Jenis Pengujian atau SifatSifat yang Diukur
 Metode Pengujian, Teknik
yang Digunakan
 Kimia
 Biologi
 Fisika
 Kelistrikan
 Mekanik
















Laboratorium Kalibrasi
Kelompok Pengukuran
Jenis Alat atau Standar Acuan
Bahan yang Dikalibrasi atau
yang Diukur
Rentang Ukur
Ketidakpastian yang Diperluas
Suhu dan Kelembapan
Massa
Panjang
Kelistrikan
Waktu dan Frekuensi
Akustik dan Vibrasi
Fotometri dan Radiometri
Ionisasi Radiasi

Tabel 10.1 Lingkup kompetensi dan bidang akreditasi KAN untuk
Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi
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10.2 Persyaratan, Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Laboratorium Pengujian
dan Laboratorium Kalibrasi
Laboratorium pengujian atau laboratorium kalibrasi
akreditasi KAN harus memenuhi persyaratan:
a)
b)
c)

d)

yang akan mengajukan

SNI ISO/IEC 17025, Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium
Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi
Syarat dan Aturan Akreditasi KAN
Kebijakan, pedoman dan persyaratan KAN tentang akredit asi
laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi
Persyaratan yang ditentukan oleh organisasi regional Asia Pasifik yaitu
Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) dan organisasi
internasional yaitu International Laboratory Accreditaion Cooperation (ILAC).

Kebijakan, pedoman dan persyaratan KAN mengenai akreditasi laboratorium
pengujian dan laboratorium kalibrasi meliputi:
a) Kebijakan simbol dan status akreditasi
b) Kebijakan uji profisiensi
c) Kebijakan KAN tentang Penandatangan yang disetujui
d) Kebijakan KAN tentang Ketertelusuran hasil pengukuran
e) Syarat dan aturan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi
f) Pedoman ketidakpastian pengukuran
g) Pedoman KAN tentang Klasifikasi ketidaksesuaian
h) Pedoman KAN tentang Jaminan Mutu
i) Pedoman KAN tentang Penerapan sistem akreditasi laboratorium medik
j) Pedoman asesmen dan surveilen
k) Pedoman audit internal laboratorium dan lembaga inspeksi
l) Pedoman kaji ulang manajemen laboratorium
m) Catatan teknis mengenai laboratorium pengujian Kimia
n) Catatan teknis mengenai laboratorium pengujian Biologi
o) Catatan teknis mengenai laboratorium pengujian Mekanika dan Fisika
p) Catatan teknis mengenai laboratorium pengujian listrik
q) Catatan teknis mengenai laboratorium kalibrasi.
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10.3 Prosedur Akreditasi
Laboratorium yang bermaksud mengajukan akreditasi kepada KAN harus memiliki
sistem manajemen mutu dan kompetensi teknis yang memenuhi persyaratan SNI
ISO/IEC 17025:2017. Akreditasi laboratorium pengujian dan/atau kalibrasi diberikan
kepada laboratorium yang memiliki status hukum, menerapkan sistem manajemen
mutu dan kompetensi teknis sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 yang dituangkan
dalam dokumentasi sistem manajemen/kebijakan/Panduan Mutu. Sistem
manajemen mutu tersebut harus telah diimplementasikan secara efektif dalam
setiap pengujian dan/atau kalibrasi yang diajukan dalam ruang lingkup
permohonan minimum 3 (tiga) bulan sebelum mengajukan permohonan, dan
telah melaksanakan paling tidak 1 (satu) kali audit internal dan 1 (satu) kali kaji
ulang manajemen yang telah selesai ditindaklanjuti.
Selain harus memenuhi seluruh kebijakan dan persyaratan yang ditetapkan
oleh KAN seperti yang sudah disebutkan dalam subbab sebelumnya, laboratorium
pengujian dan/atau kalibrasi harus telah mengikuti uji profisiensi atau uji banding
intralaboratorium (apabila sesuai dan relevan). Jika program uji profisiensi tidak
tersedia, laboratorium diminta untuk berpartisipasi dalam uji banding
intralaboratorium dengan minimal 3 (tiga) laboratorium peserta. Jika uji banding
intralaboratorium tidak dapat dilakukan, laboratorium harus dapat
mendemonstrasikan unjuk kerja secara internal (Pedoman KAN P-06).
Laboratorium juga diminta untuk menyampaikan rencana partisipasi dalam uji
profisiensi selama 4 (empat) tahun berikutnya pada saat mengajukan permohonan
akreditasi.
Permohonan akreditasi harus dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan
oleh KAN, legalitas hukum tentang terbentuknya laboratorium, dokumen mutu dengan
status terkendali, serta membayar biaya permohonan akreditasi. Bila diperlukan, KAN
berhak untuk meminta klarifikasi atas informasi yang diberikan oleh laboratorium dan
berhak meminta tambahan dokumen lain terkait akreditasi, seperti prosedur, instruksi
kerja, dokumen pendukung, dan lain-lain.
Proses akreditasi harus dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 1 (satu)
tahun sejak disetujuinya kontrak antara KAN dengan laboratorium pemohon. Bila
proses akreditasi tidak dapat diselesikan dalam waktu tersebut, maka proses
akreditasi dinyatakan gugur. Laboratorium dapat mengajukan permohonan akreditasi
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kembali. Adapun gambaran ringkas mengenai alur proses akreditasi dapat dilihat
dalam gambar 10.2 :

Gambar 10.2 Proses Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
Laboratorium yang akan mengajukan akreditasi dapat memperoleh
informasi mengenai proses akreditasi yang relevan dari Sekretariat KAN atau website
KAN (www.kan.or.id). Aplikasi dilakukan secara online dengan mengunjungi halaman
akreditasi.bsn.go.id. Kemudian pemohon akreditasi diminta untuk membayar biaya
permohonan akreditasi dan menyerahkan form aplikasi yang telah dilengkapi disertai
dokumen pendukungnya. Selanjutnya, Sekretariat KAN akan melakukan audit
kelayakan dengan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan akreditasi yang
diajukan oleh laboratorium serta melakukan kajian sumber daya untuk memastikan
bahwa KAN mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk dapat memberikan
layanan jasa akreditasi yang diminta oleh laboratorium.
Setelah dokumen permohonan akreditasi dinyatakan lengkap dan hasil
kajian sumber daya menunjukkan bahwa KAN mampu memberikan layanan jasa
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akreditasi yang diminta, Sekretariat KAN akan membuat usulan Tim Asesmen yang
disampaikan kepada laboratorium. Jika usulan Tim Asesmen sudah disetujui oleh
laboratorium, maka perjanjian kontrak akreditasi akan dibuat dan ditandatangani oleh
kedua belah pihak.
Selanjutnya, untuk menilai kompetensi laboratorium pengujian atau
laboratorium kalibrasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 maka KAN akan
melakukan asesmen, yang dilakukan terdiri dari 2 tahap, yaitu audit kecukupan
(pemeriksaan dokumen mutu terhadap kesesuaiannya dengan persyaratan
akreditasi) dan asesmen lapangan untuk melihat efektivitas implementasi SNI
ISO/IEC 17025:2017 di laboratorium pengujian atau laboratorium kalibrasi.
Ketidaksesuaian yang ditemukan selama pelaksanaan asesmen lapangan akan
dilaporkan dalam formulir laporan ketidaksesuaian (LKS) dan disampaikan kepada
pihak laboratorium untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut telah
dipahami dan disetujui oleh laboratorium. Laboratorium wajib menindaklanjuti
ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat pelaksanaan asesmen dan
menyerahkan bukti tindakan perbaikannya kepada tim asesmen dan Sekretariat
KAN. Tindakan perbaikan dan verifikasi tindakan harus dapat diselesaikan dalam
waktu 3 bulan dan 10 hari sejak pelaksanaan asesmen lapangan. Apabila proses
tindakan perbaikan dan verifikasinya tidak dapat diselesaikan dalam waktu
tersebut, maka laboratorium dapat mengajukan perpanjangan waktu secara
tertulis selama 1 bulan dengan alasan yang dapat diterima.
Tim Asesmen akan menyerahkan veriifkasi tindakan perbaikan yang
y
“close out”,
g g
asesmen untuk dibahas dan dilakukan pengkajian dalam rapat panitia teknis. Hasil
pertimbangan teknis dari panitia teknis digunakan sebagai salah satu
pertimbangan dalam penentuan rekomendasi akreditasi oleh Sekretariat Jenderal
KAN. Rekomendasi tersebut menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan
akreditasi yang dilakukan oleh Konsil KAN.
Konsil KAN menetapkan keputusan akreditasi kepada laboratorium
pemohon berdasarkan laporan tim asesmen yang telah diresume oleh Direktur
Akreditasi, laporan panitia teknis, rekomendasi dari Sekretaris Jenderal KAN dan
didasarkan atas konsensus atau pengambilan suara Konsil KAN jika tidak tercapai
konsensus. Apabila laboratorium diberikan akreditasi, maka KAN akan
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memberikan sertifikat akreditasi disertai dengan lampiran sertifikat akreditasi yang
berisi rincian ruang lingkup laboratorium yang diakreditasi. Sertifikat akreditasi
KAN berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal akreditasi ditetapkan dan
dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan aturan akreditasi KAN.
Selama masa berlaku akreditasi, KAN melakukan kunjungan
pengawasan dengan melakukan survailen. Survailen yang pertama dilaku kan
antara bulan ke-6 sampai ke-12 sejak tanggal ditetapkan akreditasi atau tanggal
re-akreditasi. Kunjungan survailen kedua dilaksanakan antara bulan ke-24 sampai
bulan ke-30 sejak tanggal ditetapkan akreditasi. Laboratorium pengujian atau
laboratorium kalibrasi disarankan untuk menyerahkan permohonan dan dokumen
pendukung lainnya paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum status akreditasi
berakhir. Kunjungan reasesmen sebaiknya sudah dapat dilakukan paling lambat 6
(enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat akreditasi berakhir. Hal ini untuk
mengantisipasi proses re-akreditasi tidak dapat diselesaikan sampai dengan
tanggal berlaku sertifikat akreditasi.
Laboratorium yang telah diakreditasi dapat mengajukan perluasan ruang
lingkup akreditasi, berupa perluasan aktivitas pengujian atau kalibrasi. Pengajuan
dapat dilakukan setelah 3 (tiga) bulan sejak status akreditasi diberikan.
Pelaksanaan asesmen perluasan ruang lingkup dapat dilaksanakan bersama sama dengan pelaksanaan kunjungan survailen dan laboratorium harus
menyampaikan permohonan perluasan ruang lingkup paling lambat 2 (dua) bulan
sebelum pelaksanaan survailen.
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