








IV. HASIL EVALUASI

Pengujian Besi (Fe) diikuti 15 (lima betas) peserta dengan hasil akhir 

setelah dilakukan dengan pengolahan Z-score didapatkan hasil yaitu 11 

(sebetas) atau 73,33 % laboratorium peserta memberikan hasil memuaskan 

(OK) dan 4 (empat) atau 26, 67% laboratorium peserta memberikan hasil 

kurang memuaskan ($$). 

Pengujian Kadmium (Cd) hanya diikuti 4 (empat) peserta dari 15 

peserta yang mendaftar dengan hasil akhir setelah dilakukan dengan 

pengolahan Z-score didapatkan hasil yaitu 3 (tiga) atau 75% laboratorium 

peserta memberikan hasil memuaskan (OK) dan 1 (satu) atau 25% 

laboratorium peserta memberikan hasil kurang memuaskan ($$). 

Pengujian Nitrit sebagai N (NO2-N) diikuti 15 (lima belas) peserta 

dengan hasil akhir setelah dilakukan dengan pengolahan Z-score didapatkan 

hasil yaitu 11 (sebelas) atau 73,33 % laboratorium peserta memberikan hasil 

memuaskan (OK), 1 (satu) atau 6,67% laboratorium peserta memberikan 

hasil meragukan ($) dan 3 (tiga) atau 20% laboratorium peserta memberikan 

hasil kurang memuaskan ($$). 

Pengujian Klorida (Cl) diikuti 15 (lima belas) peserta dengan hasil akhir 

setelah dilakukan dengan pengolahan Z-score didapatkan hasil yaitu 15 (lima 

belas) atau 100 % laboratorium peserta memberikan hasil memuaskan (OK) 

Masing-masing laboratorium peserta bisa mengunduh hasil dan 

sertifikatnya melalui link : https://sipamer.labkesjateng.id seperti saat 

mendaftar. 

V. PENUTUP

Laporan akhir ini kami kirimkan kepada peserta sebagai umpan balik 

dari Balai Laboratorium Kesehatan Dan Pengujian Alat Kesehatan yang 

diharapkan dapat menjadi acuan yang berguna untuk meningkatkan kinerja 

laboratorium peserta dimasa datang dan program PME-R merupakan salah 

satu jaminan mutu eksternal bagi laboratorium dalam melakukan penguji 

kimia kesehatan . 

Terima kasih kami ucapkan atas partisipasi Laboratorium Bapak dan lbu 

dalam pelaksanaan Pemantapan Mutu Ektsernal Regional (PME-R) Kimia 

Kesehatan T ahun 2021 
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