
AUDIT INTERNAL
LABORATORIUM

PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL



VISI
• Menjamin informasi laboratorium 

yang beredar aman, bermutu, 
bermanfaat, terjangkau dan tepat 
guna



TUJUAN & SASARAN
• Tujuan 

Memberikan pengertian dan pemahaman tata cara audit 
labberdasarkan kesehatan dan keselamatan kerja berikut 
tahapannya.

• Sasaran 
- Peserta pelatihan mengerti dan memahami tentang tata 
cara audit lab dan tahapan2 yg hrs dilakukan dalam Tata 
Cara Audit Lab.

- Mampu melaksanakan kegiatan Tata Cara Audit Lab di 
tempat kerja

- Mampu mengendalikan Resiko di tempat kerja dengan 
menggunakan prinsip Tata Cara Audit Lab



Setiap aktivitas, tempat 
dan teknologi terdapat 

bahaya & resiko



Tata Cara Audit Laboratorium

• Penerapan prinsip2 manajemen untuk 
mengendalikan, menganalisis, 
menanggulangi dan mengendalikan 
RESIKO dari suatu bahaya di tempat 
kerja



Tata Cara Audit Laboratorium

• Bahaya

Suatu keadaan atau tindakan yg dpt 
mengancam kehidupan manusia, 
kerugian harta benda, kerusakan 
lingkungan dan kegagalan proses



Jenis Bahaya:
 Physical hazard (bahaya fisik)
 Chemical hazard (bahaya kimia)
 Biological hazard (bahaya biologis)
 Electrical hazard (bahaya listrik)
 Kinetik hazard (bahaya kinetis)
 Geological hazard (bahaya geologi)

Tata Cara Audit Laboratorium



Resiko :

- Konsekuensi yg diterima akibat terjadinya 
petaka/kerugian dari suatu bahaya

- Di nilai berdasarkan keparahan (severity), 
kerugian (losses) dan peluang kejadian 
(probability)

Tata Cara Audit Laboratorium



Identifikasi Bahaya
Adakah sumber yang dapat 

menimbulkan petaka/kerugian?
Apa saja yang terkena/terpengaruh 

bila terjadi petaka/kerugian?
Bagaimana petaka/kerugian itu 

terjadi?

Tata Cara Audit Laboratorium



Sumber bahaya:

- bahan/material

- Peralatan/mesin

- Metoda/cara kerja

- Lingkungan/tempat kerja

Tata Cara Audit Laboratorium



Bahaya terhadap:
- Manusia
- Produk
- Peralatan/prasarana
- Lingkungan
- Proses (downtime)
- Reputasi
- Finansial/anggaran/biaya

Tata Cara Audit Laboratorium



Audit

Proses sistematis, mandiri dan 
terdokumentasi untuk memperoleh bukti 
obyektif dan menilainya secara obyektif 
untuk menentukan sejauh mana kriteria 
audit telah terpenuhi

Istilah dan Definisi



Tipe Audit

- Audit pihak pertama (internal)

- Audit pihak kedua (pemasok)

- Audit pihak ketiga (independen)

- Perbaikan (konsultasi)

Istilah dan Definisi



System Audit:
- Audit untuk mencari bukti kesesuaian sistem manajemen mutu 

dgn persyaratan yg telah ditetapkan

Manufacturing process audit:
- Audit untuk mencari : 

Bukti kesesuaian antara proses manufaktur dgn perencanaan yg 
telah ditetapkan
Effektifitas proses manufaktur

Product Audit:
- Audit untuk mencari bukti kesesuian produk dgn persyaratan yg 

telah ditetapkan

Jenis audit dalam ISO 19011:2018 berbasis resiko



Kegunaan Audit Internal Laboratorium

- Audit internal memungkinkan lab utk 
mengidentifikan hal yg perlu dibenahi shg 
mencegah hal yg tidak diinginkan terjadi

- Kondisi dicegah disaat terjadi pertama 
kali, atau berulang setelah pertama kali 
terjadi. Karena itu, setiap corrective / 
tindakan pencegahan yg diambil untuk 
mengatasi kondisi yg tidak inginkan hanya 
mengikuti identifikasi kondisi



Kegunaan Audit Internal Laboratorium

Ditujukan untuk menentukan apakah:
- Sistem manajemen diimplementasikan
- Sistem manajemen yang efektif
- Sistem manajemen memungkinkan untuk 

perbaikan terus menerus



Persyaratan standar audit

- Seseorang tidak bisa mengaudit pekerjaan 
mereka sendiri

- Rencana dan staf QMS membantu dalam 
pelaksanaan audit internal. Manajemen 
puncak menyetujui hasil mereka

- Fungsi utama auditor : untuk 
mengidentifikasi kondisi tsb

- Auditor tdk memiliki pendapat, semua 
berdasarkan keputusan bersama. Tidak ada 
kejutan selama audit internal



- Memastikan kesiapan sistem

DOKUMEN DAN REKAMAN

Perencanaan Internal Audit



Anda telah menemukan semua surat surat 
ini tergeletak dimeja. Mana dokumen dan 
yang catatan?

- Safety manual 
- Hasil test klien
- SOP utk HIV rapid test
- Cara Pakai test kit
- Temperature log (blank kosong)

SKENARIO



Perbedaan dokumen dan rekaman

Dokumen

-mengkomunikasikan 
informasi mll kebijakan, 
proses dan prosedur

- Perlu memperbarui

Rekaman

- Menyimpan 
informasi pada 
lembar kerja, bentuk, 
label dan grafik 

- Permanen, tidak 
berubah



Hirarki Dokumentasi Sistem Mutu

PANDUAN MUTU
Why 
(I)

Kebijakan, Tujuan 
dan sistem mutu

Apa, Kapan, 
dimana, siapa 

(II)

INSTRUKSI 
KERJA

DOKUMEN 
PROSEDUR

FORM

Bagaimana
(III)

Rekaman
(IV)

Pelaksanaan kegiatan 
Operasional lab

Tahapan rinci 
kegiatan operasional

Bukti



Dokumen adalah refleksi dari 
organisasi laboratorium dan 

manajemen kualitas. Aturan yang baik 
untuk diikuti adalah:

“Lakukan apa yang anda tulis dan 
menulis apa yang anda lakukan. 

Tetapi harus ditinjau”



Prosedur Risk Based Audit

Mengelola Program Audit

Pelaksanaan Risk Based Audit adalah 
menjaga kegiatan dan usaha secara 
sistematis melalui tindakan efektif, 
dalam mengintegrasikan kehilangan 
serta bahaya yang ada, mengetahui 
bahaya dan impactnya, melakukan 
kendali dan menerapkannya serta 

terus mengendalikan.



Major
- Penyimpangan yg bisa berdampak langsung ke pelanggan
- Tidak sesuai dengan persyaratan Internatioanl Quality 

System Stnadart
- Quality System Breakdown

Minor
- Penyimpangan yg tidak berdampak langsung ke pelanggan 

(biasanya berbentuk human error yang ringan)

Observation
- Temuan yg kemungkinan suatu saat dapat menimbulkan 

penyimpangan yg serius

Kriteria ketidaksesuaian



Pertanyaan Terbuka : 5W 1H 1S, contoh:
- Apa…jasa test yg dihasilkan?
- Dimana….hasil test reject ditempatkan?
- Kapan…. Target ini ingin dicapai?
- Mengapa hal ini dilakukan dgn cara demikian?
- Bagaimana….memastikan kesesuaian mutu layanan?
- Siapa…yang bertanggungjawab untuk….?
- Tunjukkan kepada saya..
- Jelaskan kepada saya….

Pertanyaan tertutup, digunakan untuk mengkonfirmasi dan 
biasanya diikuti dengan “Tunjukkan kepada saya”. contoh:

- Apakah benar anda melakukannya dgn cara ini?
- Apakah anda mempunyai prosedur tertulis untuk hal ini?
- Apakah ada 2 cara untuk mengerjakan pekerjaan ini?

Tipe pertanyaan dalam audit



Audit Berbasis Pendekatan 
Kinerja dan Risiko pada 

Laboratorium



- Konsep resiko dalam ISO 9001:2015
Definisi : resiko merupakan efek yang tidak 
pasti dari hasil yang diharapkan

- Efek merupakan deviasi dari yang 
diharapkan : positif atau negatif

- Resiko tentang apa yg dpt terjadi dan efek 
apa yg mugnkin terjadi.

- Resiko selalu dipandang bagaimana 
kemungkinannnya

ISO 9001:2015



1. Metodologi PDCA
2. Fokus pada “Pemikiran berbasis 

resiko”
3. Mencegah dampak yg tidak diinginkan
4. Pertambahan nilai:
- Capaian kinerja proses yg efektif
- Peningkatan proses yg didasari oleh 

evaluasi data dan informasi

Pendekatan Proses



Representasi struktur Standar Internasional 
dalam siklus PDCA

KepemimpinanPerencanaan
Evaluasi 
Kerja

Peningkatan

Support&
OperationOrganisasi

&Konteksnya

Persyaratan
pelanggan

Kebutuhan 
dan harapan 
pihak terkait 

yg relevan

Hasil SMM

Produk
&Jasa

Kepuasan 
PelangganRencana Lakukan

PeriksaTindaki



“Pemikiran berbasis resiko”

Tingkat resiko tidak sama 
untuk semua proses

Resiko

Mempertimbangkan resiko
kualitatif

Kemampuan organisasi
Memenuhi sasarannya

yaitu pengaruh ketidakpastian suatu suatu hasil
-Konsep pemikiran berbasis resiko selalu ada dalam ISO 
9001
-Resiko lebih jelas dan tergabung pada persyaratan untuk 
menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan 
sistem manajemen secara berkelanjutan

Menentukan kekuatan dan tingkat formalitas untuk 
merencanakan dan mengendalikan SMM, komponen 
proses dan aktifitas

Konsekuensi dari proses, produk, jada atau 
ketidaksesuaian sistem tidak sama untuk semua 
organisasi.



“Pemikiran berbasis resiko”

-Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan 
pelanggan
-Memastikan produk dan jasa yang 
dihasilkan mempunyai mutu yang konsisten
-Menetapkan budaya proaktif pencegahan 
dan peningkatan



Penetapan ketidaksesuaian dgn 
5 Why “analysis”

Contoh analisis akar penyebab

Masalah: Hasil QC diluar batas toleransi
- Why 1: Mengapa hasil QC outlier?

Karena mutu serum yg digunakan tidak sesuai
- Why 2: Mengapa mutu serum tidak sesuai?

Serum dalam vial tidak lagi stabil setelah dibuka
- Why 3: Mengapa serum tidak stabil

Karena setelah dibuka, vial tidak disimpan dalam suhu yg         
ditetapkan

- Why 4: Mengapa suhu penyimpanan serum tidak sesuai?
Serum disimpan bersama-sama dgn reagen, sering buka 

tutup shg suhu tidak lagi sesuai
- Why 5: Mengapa penyimpanan serum disatukan dengan bahan 

kimia?

Tidak ada refrigerator lain



Penetapan ketidaksesuaian dgn 
5 Why “analysis”

Akar Permasalahan :
- Tidak tersedia refrigerator khusus untuk 

serum
- Tidak ada pengaturan penyimpanan serum
Tindakan koreksi:
- Membuat IK penyimpanan serum
- Menyediakan refrigerator khusus untuk serum
Verifikasi TK:
- Setelah disimpan dalam refrigerator khusus, 

hasil QC memuaskan
- Mutu serum terbukti memenuhi persyaratan 

sampai vial habis (15 hari)



Terima kasih


