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5. Pengujian RSL 
Banyak merek memiliki persyaratan pengujian RSL tertentu. Jika pelanggan Anda tidak memiliki persyaratan pengujian, AFIRM 
menganjurkan agar semua penyuplai mengembangkan program pengujian mereka sendiri. Lampiran B mewakili program pengujian 
merek, yang berasal dari sudut pandang merek, dan dapat membantu dalam memahami masalah pengujian. Jika pelanggan Anda 
tidak memiliki persyaratan pengujian, penyuplai didorong untuk percaya, serta memverifikasi, bahwa vendor patuh terhadap RSL 
melalui program pengujian. 

Laboratorium yang Disetujui Merek

Biasanya, merek memiliki daftar laboratorium 
yang disetujui, dan sampel pengujian harus 
dikirim hanya ke laboratorium yang disetujui  
oleh merek. 

Kriteria Memilih Laboratorium

Jika pelanggan Anda tidak memiliki daftar 
laboratorium yang disetujui, berikut beberapa 
pertimbangan yang perlu diingat saat memilih 
laboratorium untuk pengujian Anda sendiri.

• Apakah lab memiliki sertifikasi atau akreditasi? 
Dari siapa? (Akreditasi diperlukan oleh U.S. 
Consumer Product Safety Improvement Act 
berlaku pada tanggal 14 Agustus 2008.)

• Apakah lab mengikuti pedoman praktik 
laboratorium yang baik (good laboratory 
practice/GLP) atau ISO 17025?

• Apakah lab memiliki pernyataan kebijakan 
mutu atau dokumen lain yang menyatakan 
prosedur mutu umum?

• Kapan tanggal dan hasil audit eksternal 
terbaru? Apakah laporan tersedia?

• Apakah lab tersebut milik organisasi 
penjaminan mutu swasta?

• Apakah lab secara teratur berpartisipasi 
dalam pengujian sampel round-robin atau 
buta?

• Apakah lab terbuka untuk kunjungan lokasi 
atau audit?

• Apakah protokol internal didokumentasikan 
dalam manual? Apakah mereka tersedia 
untuk pelanggan?

• Apakah lab pernah ditolak atau kehilangan 
sertifikasi?

• Apakah daftar ilmuwan utama, termasuk 
gelar, sertifikasi, dll. tersedia?

• Apakah daftar peralatan analitik utama di 
tempat tersedia?

• Apakah daftar metode referensi yang rutin 
dilakukan lab tersedia?

• Apakah daftar kemampuan penanganan dan 
persiapan sampel tersedia?

• Kira-kira berapa banyak analisis yang 
dilakukan laboratorium per bulan atau tahun?

• Berapa persentase analisis lab yang 
disubkontrakkan ke pihak ketiga?

• Dalam bahasa apa sajakah laporan tersedia?

• Apakah data diproses dengan tangan atau 
komputer?

• Apakah laboratorium memiliki sistem 
manajemen informasi laboratorium 
otomatis (automated laboratory information 
management system/LIMS)?


