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Bismillaahirrahmaanirrahim, 

Yang terhormat, 

Saudara Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas 

Airlangga, 

Saudara Rektor dan Pembantu Rektor Universitas Airlangga, 

Saudara-Saudara Anggota Senat Universitas Airlangga, 

Saudara-Saudara Dekan, Direktur Pasea Sarjana dan' Pimpinan 

Lembaga di lingkungan Universitas Airlangga, 

Para Teman Sejawat dan segenap Sivitas Akademika Universitas 

Airlangga, 

Para Guru saya, para U ndangan dan Hadirin yang saya muliakan, 

Para Mahasiswa saya dan Para Mantan Mahasiswa saya, yang 

saya eintai, 


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 


Perkenankanlah saya, terlebih dahulti memanjatkan puji syukur 

kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat-Nya kepada 

kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, kita dapat hadir 

dalam upacara peresmian penerimaan jabatan say a, sebagai Guru 

Besar dalam Ilmu Kimia Analisis pada Fakultas Farmasi 

U ni versitas Air langga. 


Merupakan suatu kehormatan bagi saya, mendapatkan 
kesempatan untuk menyampaikan orasi dalam rangka 
penerimaan jabatan Guru Besar ini. Adapun judul yang saya pilih 
dalam kesempatan ini adalah: 

KEMOMETRIK: 
PARADIGMA BARU DALAM WACANA KIMIA ANALISIS 
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Dalam orasi singkat ini saya akan menyampaikan 4 pokok 

bahasan yaitu: 
1. 	 beberapa pengertian umum dan definisi dalam kemometrik, 
2. 	 peranan pendekatan kemometrik dalam proses analisis, 
3. 	 penerapan pendekatan kemometrik dalam berbagai aspek kimia 

analisis, dan 
4. 	 tantangan kemometrik dalam proses analisis di masa depan. 

PENGERTIAN UMUM 

Hadirin yang saya 

Kimia Analisis 

upaya menjawab nDM"ani 

dikandung dalam suatu 

menyediakan data 
kuantitatif untuk 
melakukan tugas 
seperangkat metode 

maupun metode analisis 
Adapun kemometrik 

merupakan perkawinan 
ilmu kimia khususnya 
didefinisikan sebagai 
menggunakan prinsip 
suatu prosedur dan 
memberikan informasi 
melalui analisis data .. 

Perkawinan antara 
terjadi, misalnya no..1raul 

biometrik, dengan 

Sebagaimana 

mengartikulasikan 

l 
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menyampaikan 4 pokok 

. dalam kemometrik, 
proses analisis, 
berbagai aspek kimia 

analisis di masa depan. 

PENGERTIAN UMUM DAN DEFINISI 

Hadirin yang saya hormati, 

Kimia Analisis merupakan salah satu cabang ilmu kimia, yang 
mempelajari tentang berbagai konsep dan metode analisis dalam 
upaya menjawab pertanyaan: unsur atau senyawa apa yang 
dikandung dalam suatu b~han (what), dan berapajumlahnya (how 

much). Dengan demikian kimia analisis dibedakan menjadi dua 
bagian, yaitu kimia analisis kualitatif (what) dan kimia analisis 
kuantitatif (how much). Tugas utama kimia analisis adalah 
menyediakan data kimiawi, baik data kualitatif maupun data 
kuantitatif untuk berbagai keperluan dan tujuan. Untuk 
melakukan tugas tersebut kimia analisis memerlukan 
seperangkat metode analisis baik metode analisis kualitatif 
maupun metode analisis kuantitatif. 

Adapun kemometrik adalah salah cabang ilmu kimia yang 
merupakan perkawinan atau perpaduan antara statistik dengan 
ilmu kimia khususnya kimia analisis. Kemometrik dapat 
didefinisikan sebagai cabang ilmu kimia analisis yang 
menggunakan prinsip statistik untuk (a) merancang dan memilih 
suatu prosedur dan eksperimen analisis yang optimal dan (b) 
memberikan informasi kimiawi secara maksimal dan relevan 
melalui analisis data kimiawi. 

Perkawinan antara statistik dengan ilmu lain telah banyak 
terjadi, misalnya perkawinan statistik dengan ilmu ekonomi 
melahirkan ekonometrik, sedangkan dengan biologimelahirkan 
biometrik, dengan psikologi melahirkan psikometrik, dengan 
ilmu sosial melahirkan sosiometrik, dan dengan ilmu hukum 
melahirkan jurimetrik. 

Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya statistik 
merupakan bahasa universal bagi ilmu-ilmu lain untuk 
mengartikulasikan ide-ide serta konsep-konsep yang ada di 
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pada pelaksanaan aUaJ.li:Ju:II 

statistik sehingga 

kimia analisis karena 
luas dan intensif UI::U!)i'.u, 

dalam statistik. 
kajian kimia analisis 
komprehensip dan 
pembuatan pakaian, 
hanya sekedar menjadi 

sekitar tahun 1900). 

kimiawan di Eropa, 
Kaufman. Pada saat ini 
karena sudah banyak 
demikian juga kajian 
berbagai majalah internSl 

bahkan telah ada jurnal 
lain: Journal ofChemomej 
(Elsivier publisher) dan Jor. 

(l) Pengemhangan 
metode anatisis 

I I la.-+ lb. 
Pemilihan metode anatisis 
Optimasi dan validasi metode analisis 
terpilih 

~ t 

Hadirin yang saya hormat 

Sebagai ilustrasi dari jalanl 
sebagai berikut. Pada sua: 

-


dalamnya. Ciri-ciri utama statistik adalah selalu bekerja dengan 
angka-angka, bersifat objektif dan universal. 

Di masa lalu para ahli di bidang kimia analisis (untuk 
seterusnya mohon maaf says sebut dengan anaJis) , dalam 
mengembangkan proses analisis belum banyak menggunakan 
prinsip-prinsip yang ada dalam statistik. Dengan lahirnya 
kemometrik, kimia analisis menggunakan 'roh'-nya statistik 
sebagai landasan berfikir sehingga dalam pengembangan proses 
anaHsis akan menjadi lebih efisien dan efektif. 

PERANAN PENDEKATAN KEMOMETRIK DALAM 
PROSES ANALISIS 

Hadirin yang saya hormati, 

Secara garis besar proses analisis dapat dibagi menjadi tiga 
prinsip dan masing-masing prinsip terdiri dari beberapa langkah, 
sebagai berikut: 

...~ .. *] -+ ,. ~~lanikah7 « 

(II) Melaksanakan IIa. Penyiapap. dan pra-perlakuan sampel 
Analisis 1-+ lib. Pengukuran dengan instrument 

+ + 

IlIa. Mengumpulkan data kimiawi (III) Melakukan 
IIIb. MenyEijikan informasi kimiawi Interpretasi -+ 
IIIe. Mengambil keputusan data analisis 

" 


~ 
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ilah selalu bekerja dengan 
iversal. 
19 kimia analisis (untuk 
t dengan analis) , dalam 
un banyak menggunakan 
:ttistik. Dengan lahirnya 
.nakan 'roh'-nya statistik 
lam pengembangan proses 
11 efektif. 

IfETRIK DALAM 

lapat dibagi menjadi tiga 
dari beberapa langkah, 

.. _.___~ analisis 

dan validasi metode analisis 

dan pra-perlakuan sampel 
dengan instrument 

IUVI~ll\'''l data kimiawi 
informasi kimiawi 
keputusan 

Dalam paradigma lama, wacana kimia analisis hanya terpusat 
pada .pelaksanaan anal isis Clangkah II), sedangkan wacana dalam 
pengembangan metode analisis Clangkah 1) dan interpretasi data 
analisis, serta pengambilan kesimpulan (langkah III) masih 
sangat terbatas dan belum dirancang berdasarkan pola berfikir 
statistik sehingga kurang efisien dan efektif. .Dengan hadirnya 
kemometrik maka terbukalah paradigma baru dalam wacana 
kimia analisis karena wacana kimia analisis akan menjadi lebih 
luas dan intensif dengan adanya perkawinan dengan wacana 
dalam statistik. Diharapkan di masa datang wacana dan bidang 
kajian kimia analisis meliputi tiga prinsip di atas secara 
komprehensip dan seimbang. Jika diibaratkan dalam proses 
pembuatan pakaian, tugas kimia analisis di masa datang tidak 
hanya sekedar menjadi penjahit, tetapi juga bertugas sebagai 
perancang sekaligus juri dalam lomba peragaan pakaian. 

Kemometrik sebagai cabang ilmu secara formal baru lahir 
sekitar tahun 1972 (bandingkan dengan biometrik yang lahir 
sekitar tahun 1900). Terminologi kemometrik diperkenalkan 
pertama kali oleh tiga serangakai dari kelompok farmasis dan 
kimiawan di Eropa, yaitu: A. Dijkstra, D.L. Massart dan L. 
Kaufman. Pada saat ini kemometrik telah berkembang pesat 
karena sudah banyak ditulis buku teks tentang kemometrik, 
demikian juga kajian kemometrik telah banyak dimuat dalam 
berbagai majalah internasional di bidang kimia analisis dan 
bahkan telah ada jurnal khusus di bidang kemometrik, antara 
lain: Journal ofChemometric and Intelegent Laboratory System 
(Elsivier publisher) dan Journal ofChemometric (WHey publisher). 

Hadirin yang saya hormati, 

Sebagai ilustrasi' dari jalannya proses analisis dapat digambarkan 
sebagai berikut. Pada suatu hari lembaga konsumen menduga 
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I 

terte 

penimbangan, destruksi ibahwa buah dalam kaleng yang beredar di pasaran tercemar oleh 
pereaksi, dan lain-lain. 

logam berat sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Benarkah 
mahal, dan memakan 

demikian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut lembaga 
kualitas dan efisiensi d 

konsumen mengirim sampel buah dalam kaleng ke sebuah 
Setelah diperoleh he

laboratorium kimia analisis. Langkah-Iangkah apa yang harus 
pengukuran dengan ins 

dilakukan analis di laboratorium tersebut? 
suatu sinyal, pada umu 

Langkah pertama analis harus memilih metode analisis apa 
pengolah sinyal akan di 

yang akan digunakan (Ia). Misalnya harus dipilih dari tiga 
SSA tampilan hasil pen 

altematif, yaitu: metode spektrofometri serapan atom (SSA), atau 
(A). Penampilan data 

spektrofotometri emisi atom atau analisis aktivasi neutron. Jika 
pengaturan sehingga se

dipilih metode SSA maka yang harus diputuskan kemudian adalah 
menggambarkan karak 

SSA tipe mana yang digunakan, tipe nyala ataukah tipe nir-nyala 
analisis tersebut akan d 

(nameless). Jika menggunakan tipe nir-nyala dilakukan pada 
kimiawi (lUb). Inform 

suhu tetap ataukah pada suhu bertingkat (gradient). Selanjutnya 
karakteristik kimiawi d 

harus diputuskan pula pra-perlakuan apa yang akan digunakan: 
memperoleh informasi 

apakah destruksi kering ataukah destruksi basah. Jika seluruh 
dapat menjelaskan ten,

kemungkinan tersebut telah diputuskan maka akan diperoleh 
identitas dan atau konsebuah metode analisis awal untuk keperluan analisis logam berat 
misalnya: kurva spektdalam sam pel buah dalam kaleng. 
keseluruhan proses anLangkah berikutnya adalah: analis perlu melakukan optimasi 
informasi kimiawi bah 

dan validasi terhadap prosedur awal tersebut, misalnya dalam 
tidak mengandung 10penentuan: batas deteksi, batas kuantifikasi, linieritas, presisi, 
diketahui berapa ka

dan akurasinya. Penentuan tersebut dilakukan melalui 
Seringkali peran kieksperimen-eksperimen yang terencana dengan baik 

Padahal proses analisis menggunakan prinsip-prinsip dalam statistik agar efisien dan 
suatu persoalanefektif hingga akhirnya diperoleh prosedur final (Ib). 
kimia wi harus diartiku

Setelah diperoleh metode final barulah dilaksanakan analisis 
layak dipereaya untukterhadap sampel buah dalam kalen'g yang menjadi pokok 
keputusan (UIe). Pada b 

persoalan. Dalam pelaksanaan analisis ada dua langkah pokok, 
sangat penting.

yaitu: penyiapan atau pra-perlakuan terhadap sampel (IIa) dan 
Pertanyaan-pertany.pengukuran terhadap analit, yaitu unsur atau senyawa yang 

Apakah udara di jalan p menjadi sasaran analisis (lIb) dalam hal ini adalah logam-logam 
monooksida kendaraan 

berat. Pada langkah ini ada berbagai kegiatan, mulai dari 
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di pasaran tercemar oleh 
k dikonsumsi. Benarkah 
fTaan tersebut lembaga 
dam kaleng ke sebuah 
langkah apa yang harus 
but? 
lilih metode analisis apa 
harus dipilih dari tiga 

serapan atom (SSA), atau 
sis aktivasi neutron. Jika 
utuskan kemudian adalah 
ila ataukah tipe nir-nyala 
,ir-nyala dilakukan pada 
at (gradient). Selanjutnya 

yang akan digunakan: 
basah. Jika seluruh 

maka akan diperoleh 
analisis logam berat 

.....''''..l1l1lt, misalnya dalam 
1U1J~ai:l'£, linieritas, presisi, 

dilakukan melalui 
dengan baik 

agar efisien dan 
final (lb). 

dilaksanakan analisis 
yang menjadi pokok 

ada dua langkah pokok, 
sampel (lIa) dan 

atau senyawa yang 
ini adalah logam-logam 

kegiatan, mulai dari 

penimbangan, destruksi, penyaringan, penambahan bahan-bahan 
pereaksi, dan lain-lain. Langkah ini adalah langkah yang sulit, 
mahal, dan memakan waktu, tetapi justru sangat menentukan 
kualitas dan efisiensi dari suatu metode analisis. 

Setelah diperoleh bentuk yang siap diukur barulah dilakukan 
pengukuran dengan instrument SSA. HasH pengukuran berupa 
suatu sinyal, pada umumnya sinyallistrik, dan oleh perangkat 
pengolah sinyal akan ditampilkan data hasil analisis (lIla). Pada 
SSA tampilan hasil pengukuran tersebut berupa harga absorban 
(A). Penampilan data analisis tersebut telah melalui pengaturan .. 
pengaturan sehingga semaksimal mungkin data yang diperoleh 
menggambarkan karakteristik dari analitnya. Dari data hasil 
analisis tersebut akan dapat diinterpretasikan menjadi informasi 
kimiawi (IlIb). Informasi kimiawi tersebut.dapat berupadaftar 
karakteristik kimiawi dari analit dan berapa jumlahnya.Untuk 
memperoleh informasi tersebut dibutuhkan metode statistik yang 
dapat menjelaskan tentang liubungan antara sinyal dengan 
identitas dan atau konsentrasi analit dalam berbagai bentuk 
misalnya: kurva spektra, kurva baku, dan sebagainya. Dari 
keseluruhan proses analisis terseb~t di atas akan diperoleh 
informasi kimiawi bahwa dalam buah kaleng mengandung atau 
tidak mengandung logam berat, dan jika mengandung akan 
diketahui berapa kadarnya. 

Seringkali peran kimia analisis hanya berhenti sampai di sini. 
Padahal proses analisis dijalankan dengan tujuan untuk menjawab 
suatu persoalan tertentu. Hal ini berarti bahwa informasi 
kimiawi harus diartikulasikan menjadi suatu informasi yang 
layak dipercaya untuk menjawab persoalan dan mengambil 
keputusan (1IIc). Pada bagian inilah kemometrik akan berperan 
sangat penting. 

Pertanyaan-pertanyaan sejenis akan muncul, misalnya: 
Apakah udara di jalan protokol telah tercemar oleh gas karbon 
monooksida kendaraan bermotor dan apakah masih aman untuk 
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kesehatan pemakai jalan? Apakah hasil tes urine seorang 
tersangka pengguna sabu-sabu memang benar mengandung bahan 
psikotropik sehingga harus dihukum? Untuk memberikan 
jawaban atas pertanyaan tersebut, kadang-kadang hanya 
diperlukan informasi kimiawi yang sederhana misalnya cukup 
berupa suatu angka yang dapat diperoleh melalui rancangan dan 
interpretasi data analisis kimia yang sederhana, tetapi kadang 
kala untuk sampai pada kesimpulan tertentu memerlukan 
rancangan dan interpretasi data hasil analisis kimia dengan 
perhitungan statistik yang kompleks, dan di sinilah tugas 
kemometrik. 

PENDEKATAN KEMOMETRIK DALAM PEMILIHAN 
METODE ANALISIS KIMIA 

Hadirin yang saya muliakan, 

Sebagaimana dicontohkan di atas bahwa persoalan pertama yang 
dihadapi para analis adalah bagaimana memilih sebuah metode 
analisis kimia dari berbagai metode yang telah ada. Sebagaimana 
diketahui bahwa perkembangan metode analisis begitu pesat 
sehingga tidak semua metodebaru yang ada dapat dilaksanakan 
dengan baik oleh semua laboratorium karena keterbatasan 
pemahaman dan peralatan. Dalam situasi seperti itu, pada 
umumnya pemilihan metode hanya berdasarkan pertimbangan 
subyektif, misalnya pertimbangan ketersediaan alat dan fasilitas 
atau popularitas dari suatu metode. Pertanyaan yang timbul 
adalah: mungkinkah disusun suatu aturan umum yang sederhana 
dan obyektif untuk memilih suatu metode analisis? Dalam usaha 
memformulasikan suatu aturan umum yang obyektif tersebut 
seorang analis dapat memulainya dengan cara menyusun 
deskripsi kriteria kualitas metode analisis yang dikehendaki, 

misalnya berapa 
selektivitas, 
tersebut dapat 

semua metode analisis 
multidimensi, di 
banyaknya kriteria 
metode representasi 
ditampilkan suatu 

berbeda terdapat 

berarti bahwa 


analisis dengan 
a2 dan rentang ::;taeKl;l 

terbentuk bidang dua 
analisis yang telah 
tersebut. 

Dari diagram ters ..},,4 

masuk dalam bidang 
dalam bidang kriteria. 
diajukan sebagai 
validasi lebih lanjut. 

akurasi 

~ 
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lsil tes urine seorang 
mar mengandung bahan 
? Untuk memberikan 
kadang-kadang hanya 
erhana misalnya cukup 
1 melalui rancangan dan 
!derhana, tetapi kadang 
tertentu memerlukan 
analisis kimia dengan 
dan di sinilah tugas 

AM PEMILIHAN 

, persoalan pertama yang 
memilih sebuah metode 
telah ada. Sebagaimana 

analisis begitu peaat 
ada dapat dilaksanakan 

seperti itu, pada 
kan pertimbangan 

~"CUl'U alat dan faailitas 
PArt_AT1vaan yang timbul 

cara menyusun 
yang dikehendaki, 

misalnya berapa harga: batas deteksi, batas kuantifikasi, 
selektivitas, ketelitian, ketepatan yang dikehendaki. Kriteria 
tersebut dapat digunakan untuk memetakan atau memposisikan 
semua metode analisis yang ada dalam suatu bidang atau ruang 
multidimensi, di mana banyaknya dimensi sama dengan 
banyaknya kriteria kualitas metode yang dikehendaki. Dengan 
metode representasi ruang multidimensi tersebut, akan dapat 
ditampilkan suatu bidang atau ruang yang di dala~nya dapat 
dipilih suatu metode analisis sesuai dengan kriteria yang 
dikehendaki. Dalam hal ini bisa terjadi beberapa metode yang 
berbeda terdapat dalam bidang atau ruang yang sarna. Hal ini 
berarti bahwa metode-metode tersebut dapat dipilih untuk 
persoalan analisis yang sarna. Untukjelasnya dapat digambarkan 
dengan diagram di bawah ini. Misalnya akan dipilih suatu metode 
analisis dengan kriteria rentang akurasi antara a

1 
sampai dengan 

a2 dan rentang selektivitas antara S1 sampai dengan S2' maka 
terbentuk bidang dua dimensi p, Q, R, S, kemudian metode-metode 
analisis yang telah ada, diposisikan dalam bidang dua dimensi 
tersebut. 

Dari diagram tersebut terlihat bahwa metode A, C, dan D tidak 
masuk dalam bidang kriteria, sedangkan metode B dan E masuk 
dalam bidang kriteria. Dengan demikian metode B atau E dapat 
diajukan sebagai metode awal untuk dilakukan optimasi dan 
validasi lebih lanjut. 

S R 

: :::~:~:+l-._E_B_e_---t1 Q 
akurali :p I 

I I 

eel
I 

D. !
I 

I , 
I I 
I I 
I I 

SI $2 

selektivitas 
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harus digunakan oleh s 

analisis baku tersebut 
laboratorium terkait 
laboratorium penggun 

Untuk keperluan .. 
analisis yang akan d 
seluruh laboratorium 
kemometrik yang dise 
test). 

Pada dasarnya d 
menguji validitas seb 
langkah yang harus 
coordinator dan labora: 

Sudah barang tentu 
harus ditentukan t 

Pendekatan Kemometrik dalam Validasi Metode Analisis 
Melalui Studi Antar Laboratorium (Colaborative Test) 

Hadirin yang saya muliakan, . 

Agar kelak kemud 
kembali, (yang salah 
dirugikan), maka dipe! 

Pada suatu ketika dalam sebuah sidang pengadilan, dihadirkan 
seorang tertuduh, atas pengaduan masyarakat telah membuang 
limbah emr dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh sang 
hakim ternyata tertuduh dibebaskan. Hal ini terjadi karena salah 
satu pertimbangan adalah analisis terhadap contoh limbah eair 
sebagai barang bukti yang dilakukan oleh dua laboratorium 
sebagai saksi ahli, hasilnya bertentangan satu dengan yang lain. 
Laboratorium pertama menyatakan limbah yang dihasilkan 
tertuduh tidak melewati nilai ambang batas yang ditetapkan, 
sedangkan laboratorium kedua menyatakan telah melewati nilai 
ambang batas yang ditetapkan. 

Kasus yang lain: sebuah industri farmasi memproduksi 
sebuah formula obat. Setelah diperiksa menggunakan metode 
analisis baku dan resmi, oleh bagian pengendalian mutu produk 
tersebut telah dinyatakan lolos uji. Ternyata dikemudian hari kepentingannya dan k 
oleh sebuah laboratorium pengawas, setelah dilakukan pengujian atas pertimbangan alat, 
dengan metode analisis yang sarna, produk tersebut dinyatakan sampel yang digunak 
tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga Seeara skematis del 
produk tersebut harus ditarik dari peredaran karena dianggap dan diuraikan sebagai 
merugikan masyarakat. 

Mengapa dapat terjadi kasus-kasus semacam itu? Pada kasus 
peneemaran, ternyata perbedaan hasil pengujian disebabkan 
metode analisis yang digunakan oleh kedua laboratorium terse but 
berbeda karena belum ada metode baku yang resmi, sedangkan 
pada kasus sediaan obat, disebabkan pengujian tersebut walaupun 
telah menggunakan metode baku yang resmi, namun metode 
tersebut belum pernah diuji validitasnya seeara serempak di 
seluruh laboratorium pengguna yang terkait. 
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idasi Metode Analisis 
(Colaborative Test) 

rpengadilan, dihadirkan 
rarakat telah membuang 
ill lingkungan. Oleh sang 
II ini terjadi karena salah 
adap contoh limbah cair 
oleh dua laboratorium 

n satu dengan yang lain. 
.imbah yang dihasilkan 
: batas yang ditetapkan, 
lkan telah melewati nilai 
i 

farmasi memproduksi 
menggunakan metode 

1l1~'I:lU\LCI.lJlCUL mutu prod uk 
dikemudian hari 

dilakukan pengujian 
tersebut dinyatakan 
ditetapkan sehingga 

karena dianggap 

Agar kelak kemudian hari kasus tersebut tidak terulang 
kembali, (yang salah tidak dihukum dan yang benar haros 
dirugikan), maka diperlukan sebuah metode analisis baku yang 
haros digunakan oleh semua laboratorium terkait. Belum cukup 
hanya sampai menyusun metode analisis baku, tetapi metode 
analisis baku tersebut harus diuji validitas kineIjanya oleh semua 
laboratorium terkait baik laboratorium pengawas maupun 
laboratorium pengguna. 

Untuk keperluan di atas perlu dirancang uji validitas metode 
analisis yang akan dijadikan metode baku yang melibatkan 
seluruh laboratorium terkait dengan menggunakan pendekatan 
kemometrik yang disebut dengan uji-kolaboratif (collaborative
test). 

Pada dasarnya dalam pereneanaan uji kolaboratif untuk 
menguji validitas sebuah metode analisis terdiri dari delapan 
langkah yang harus dilakukan oleh pemrakarsa sebagai 
coordinator dan laboratorium anggota/peserta (members). 

Sudah barang tentu metode analisis mana yang akan diuji coba 
harus ditentukan terlebih dahulu atas dasar prioritas 
kepentingannya dan kelayakannya untuk dapat dilakukan, baik 
atas pertimbangan alat, dan sarana yang ada serta bahan maupun 
sampel yang digunakan untuk keperluan uji eoba. 

Seeara skematis delapan langkah tersebut dapat digambarkan 
dan diuraikan sebagai berikut: 
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mengirimkan 
anggota dengan 

metode analisis. P1"Dc>i" 

pengulangan }.n:;u~~w 

a. 

Langkah 1: Naskah ra\1cangan metode analisis dikirim oleh 
koordinator kepada seluruh laboratorium anggota; Langkah 2: b. 
Masing-masing laboratorium auggota memberikan komentar dan 
masukan tertulis atas metode analisis yang diterima dan c. 
mengirimkan kembali ke koordinatorj Langkah 3: Naskah sehingga menim 
rancangan metode analisis diperbaiki oleh koordinator interaksi antara 
berdasarkan saran dan masukan dari anggota. Naskah rancangan laboratory infl:l"$u.t;J 

metode analisis yang telah diperbaiki dikirim ke seluruh 
laboratorium anggota untuk dipelajari secara seksama; 
Langkah 4: koordinator mengirimkan sampel yang telah 
diketahui kadarnya ke seluruh laboratorium anggota disertai 
dengan .petunjuk-petunjuk apa yang harus dikerjakan dan 
dilaporkan; Langkah 5: Laboratorium anggota melakukan metode yang sarna, 
analisis terhadap sampel yang dikirim dengan menggunakan berbeda, sedangkan 
metode uji coba dan melaporkan secara tertulis hasil analisis antarhasil analisis 
yang telah dilakukan sesuai format yang telah ditetapkan dan sama. Hubungan 
mengirimkannya kepada koordinator; Langkah 6: Koordinator sumber kesalahan 
melakukan analisis data dan memberikan interpretasi atas 

.i.... 
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~de analisis dikirim oleh 
ium anggota; Langkah 2: 

komentar dan 
yang diterima dan 

Langkah 3: N askah 
oleh koordinator 

IIKK'UIIG, N askah rancangan 

ari secara seksama; 
sampel yang telah 

anggota disertai 
harus dikerjakan dan 

anggota melakukan 
dengan menggunakan 
tertulis hasil analisis 
telah ditetapkan dan 

Langkah 6: Koordinator 
interpretasi atas 

laporan yang diterima dari seluruh laboratorium anggota 
kemudian mengirimkan kesimpulannya ke seluruh laboratorium 
anggota; Langkah 7: Laboratorium anggota memberikan 
komentar, tanggapan, tambahan terhadap laporan kesimpulan 
koordinator untuk disempurnakan; Langkah 8: Koordinator 
mengirimkan prosedur analisis final kepada laboratorium 
anggota dengan seperangkat informasi tentang metode analisis 
tersebut terutama mengenai presisinya. 

Tujuan pokok uji kolaboratif adalah menilai presisi suatu 
metode analisis. Presisi adalah ukuran derajat kesesuaian hasil 
pengulangan pengukuran pada kondisi tertentu yang berbeda. 

Presisi metode analisis pada dasarnya ditentukan oleh tiga 
sumber, yaitu: 
a. 	 Variasi antarlaboratorium peserta uji (between laboratory), 

misalnya variasi dalam hal instrumen, hasil kalibrasi, kinerja 
analis, penafsiran prosedur, dan sumber variasi yang lain. 

b. 	 Variasi antarreplikasi di dalam tiap laboratorium peserta sendiri 
(within laboratory) karena adanya kesalahan random. 

c. 	 Variasi perlakuan terhadap sampel oleh setiap laboratorium 
sehingga menimbulkan variasi hasil karena adanya faktor 
interaksi antara laboratorium dengan sam pel (sample
laboratory interaction). 

Organisasi Standardisasi Internasional (ISO), menggunakan 
dua kriteria utama untuk presisi suatu metode analisis, yaitu: 
derajat reproducibility dan repeatibility. ReproducibJ1ituyadalah 
derajat kesesuaian antarhasil analisis yang diperoleh dengan 
metode yang sarna, sampel yang identik. tetapi pada kondisi yang 
berbeda, sedangkan repeatibility adalah derajat kesesuaian 
antarhasil analisis dengan metode, sampel , dan kondisi yang 
sama. Hubungan antara kedua kriteria tersebut dengan jenis 
sumber kesalahan adalah sebagai berikut: 
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CJ 	 Variasi yang berasal dari dalam laboratorium sendiri 
mempengaruhi derajat repeatib11ity 

CJ Variasi yang berasal dari dalam labo~atorium sendiri, 
antarlaboratorium dan interaksi laboratorium dengan sampel 
mempengaruhi derajat reproducibility. 

Analisis data hasil uji kolaboratif dilakukan secara bertahap 
dengan urutan sebagai berikut: 
1. 	 Menyeragamkan dan menyederhanakan data sesuai dengan 1persyaratan yang telah ditentukan; 
2. 	 Merejeksi (dengan suatu aturan tertentu) data hasil analisis dari J 

. laboratorium yang "dicurigai" oleh karena datanya terlalu jauh 

"menyimpang"; 


3. 	 Analisis varians faktorial untuk mengetahui variasi dalam 
sampel, antarreplikasi antarlaboratoriurn, dan interaksi 
laboratoriurn-sampel. , 

Dari keseluruhan hasil analisis data di atas akan dapat 
dihasilkan derajat repeatability dan reproducibility metode 
analisis yang diuji. 

Pada saat ini di Indonesia uji-kolaboratif semacam itu masih 
sangat jarang dilakukan. Penyusunan metode analisis baku masih 
bersifat top down sehingga seringkali terjadi metode analisis baku 
tidak dapat diterapkan sepenuhnya di semua laboratorium 
terkait. Pengalaman pribadi saya ikut dalam panitia penyusun 
metode analisis baku, misalnya: baku cara uji air dan limbah cair 
maupun metode baku analisis untuk bahan tambahan dalam 
makanan-minuman masih menggunakan pendekatan top down. 
Di masa datang, semua metode analisis baku di Indonesia, 
misalnya di bidang: farmasi untuk pengendalian mutu obat, 
makanan minuman dan alat kesehatan, di bidang lingkungan 
hidup, misalnya: pengendalian mutu air, dan air limbah, serta 
udara seharusnya dirancang dengan pendekatan uji-ko~aboratif 
tersebut. 

Pendekatan nemoml 

Data Analisis 

Hadirin yang saya 

kepadanya tidak 

baku dipersyaratkan 
dari 10 ug/ g bahan. 
tersebut diperoleh 
bahan dengan derajat 
arti bahwa kadar zat 
8,9 -9,1 ug/g. Dari 

persyaratan karena 
ug/g. Tetapi I:lt:UWlJUl) 

tersebut adalah 
kemungkinan besar 
persyaratan karena 
8-12 ug/g berarti telah 

informasi dari suatu 
besar derajat AI:I"lUl::lAPI 

jika terhadap suatu 
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u 


n laboratorium sendiri 

1 laboratorium sendiri, 
oratorium dengan sampel 
1y. 

~akukan secara bertahap 

rkan data sesuai dengan 

data hasil analisis dari 
datanya terlalu jauh 

jenJlet:afilll variasi dalam 
dan interaksi 

di atas akan dapat 
reproducibility metode 

semacam itu masih 
analisis baku masih 

p.lCUCU.u panitia penyusun 
uji air dan limbah cair 

....04....1£ tambahan dalam 

Pendekatan Kemometrik dalam Pengendalian Mutu 
Data Analisis 

Hadirin yang saya hormati, 

Program pengendalian mutu data analisis sangat penting bagi 
para analis yang bekerja di bagian pengendali mutu dalam suatu 
industri yang menggunakan data hasil analisis kimia sebagai 
bagian dari kriteria kualitas produknya, misainya industri: r farmasi, 	makanan-minuman, makanan ternak, kertas, dan lain

J 	 lain yang sangat intensif menggunakan data analisis kimia. 
Program ini diperlukan karena dalam kenyataannya data analisis 
selaiu mengandung ketidakpastian. 

I 

Sebuah data hasil analisis tidak akan mempunyai arb jika 
kepadanya tidak dikaitkan dengan informasi tentang derajat 
ketidakpastian dari data tersebut. Sebagai contoh: suatu bahan 
baku dipersyaratkan tidak boleh mengandung zat pengotor lebih 
dari 10 ug/g bahan. Dari hasil analisis terhadap bahan baku 
tersebut diperoleh data kandungan zat pengotor adalah 9 ug/g 
bahan dengan derajat ketidakpastian 0,1 ug/g. Hal ini mempunyai 
arti bahwa kadar zat pengotor yang diperoleh adalah antara 
8,9 -9,1 ug/g. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kemungkinan besar bahan baku tersebut masih memenuhi 
persyaratan karena kandungan zat pengotor tidak lebih dari 10 
ug/g. Tetapi sebaliknya, jika derajat ketidakpastian hasil analisis 
tersebut adalah 2 ug/g, maka kesimpulannya adalah: 
kemungkinan besar bahan baku tersebut tidak memenuhi 
persyaratan karena kandungan zat pengotor berkisar antara 
8-12 ug/g berarti telah melebihi batas yang dipersyaratkan. Dari 
ilustrasi di atas dapat disimpulkan dua hal. Pertama: makna atau 
informasi dari suatu hasil pengukuran tergantung pada seberapa 
besar derajat ketidakpastian hasil tetrsebut. Dengan demikian 
jika terhadap suatu hasil pengukuran akan dilakukan 
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interpretasi, maka kepada hasil terse but harus dikaitkan dengan 
nilai derajat ketidakpastiannya. Jika tidak ada informasi tentang 
derajat ketidakpastiannya, maka harus di1o!lkukan pengukuran 
ulang untuk menentukan seberapa besar derajat 
ketidakpastiannya. Kedua: nilai derajat ketidakpastian suatu 
hasH analisis selalu harus diperiksa kembali secara terus
menerus sebab dalam satu laboratorium akan berubah dari waktu 
ke waktu. Proses pemeriksaan ulang secara terus-menerus dan 
sistematis tersebut sangat penting dalam upaya memantau dan 
mengendalikan akurasi dan presisi data yang diperoleh. Proses 
tersebut dinamakan proses pengendalian mutu internal data 
analisis atau internal quality control ofanalytical data (lQCAD). 
Dalam literatur lain diberi nama Statistical Process Control 
(SPC). 

Hadirin yang saya hormati, 

Tujuan pengendalian mutu internal data analisis (1QCAD) adalah: 
untuk menjamin agar data analisis yang didapat sesuai dengan 
yang dibutuhkan dan terbebas dad kesalahan, baik kesalahan 
random maupun kesalahan sistematis yang mungkin terjadi. 
Penerapan konsep IQCAD dilaksanakan melalui penerapan dua 
strategi pokok, yaitu mengendalikan akurasi dengan pemakaian 
bahan referensi (reference materia/) dan mengendalikan presisi 
hasil analisis dengan melakukan berbagai bentuk pemeriksaan 
ulangan (replicate). 

Adapun yang dimaksud dengan bahan referensi adalah suatu 
bahan yang telah diketahui kadarnya. Termasuk di dalamnya 
adalah: bahan referensi bersertifikat (certified reference materials 
= CRM), bahan referensi pabrik (house reference materials = 
HRM) dan bahan referensi baku (standard reference materials = 
SRM). Sedangkan bahan uji adalah segala bentuk dan macam 
bahan atau sampel yang diuji atau diperiksa oleh labo~atorium. 

Dalam 

menginterpretasi 
ditolaknya suatu U<11UUI 

perlu dicatat. pp,.tRrnR 

secara obyektif U~l1KU.UI 

sebagai indikator 
indikator adanya KeS8.18t 

analisisnya sendiri. 
Dalam kegiatan 

kemometrik sangat 

Pendekatan n."1l1Ulln~ 
Kimiawi 

Hadirin yang saya 

Interpretasi data adalah 
eksperimen diperoleh 
terhadap beberapa obyeJ 
dimulai dengan perumul 
interpretasi data yall 
permasalahannya. 

Sebagai contoh, jikll 
kualitas air daerah alir: 
peruntukkannya sebagl 
bagaimana kecenderuni 
tersebut yang menjadi ot 
Eksperimen yang dilakl 
berbagai titik yang mew 
dan kemudian menguk1 
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iebut harus dikaitkan dengan 
!l tidak ada informasi tentang 
larus dilakukan pengukuran 
seberapa besar derajat 
'erajat ketidakpastian suatu 
iksa kembali secara terus
~um akan berubah dari waktu 
~g secara terus-menerus dan ,
fdalam upaya memantau dan 
, data yang diperoleh. Proses 

mutu internal data 
ofanalytical data (IQCAD). 
Statistical Process Control 

analisis (IQCAD) adalah: 
didapat sesuai dengan 

kesalahan, baik kesalahan 
yang mungkin terjadi. 
melalui penerapan dua 

...nOSHT.. , bentuk pemeriksaan 

referensi adalah suatu 
Termasuk di dalamnya 

reference materials = 

reference materials = 

segala bentuk dan macam 
oleh laboratorium. 

Dalam melaksanakan program IQCAD seialu dilakukan 
analisis terhadap bahan referensi atau pengendali dan bahan uji. 
HasH analisis bahan referensi merupakan tolok ukur untuk 
menginterpretasi dan memutuskan mengenai diterima atau 
ditolaknya suatu bahan uji. Dalam kaitan ini ada dua hal yang 
perlu dicatat. Pertama: interpretasi data hendaknya dilakukan 
secara obyektif dengan menggunakan metode statistik. Kedua: 
data hasil analisis bahan referensi hendaknya lebih dipandang 
sebagai indikator kinerja sistem analisis ketimbang sebagai 
indikator adanya kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan 
analisisnya sendiri. 

Dalam kegiatan program IQCAD peranan pendekatan 
kemometrik sangat penting. 

Pendekatan Kemometrik dalam Menginterpretasi Data 
Kimiawi 

Hadirin yang saya hormati, 

Interpretasi data adalah bagian inti dari suatu eksperimen. Data 
eksperimen diperoleh dengan cara melakukan pengukuran 
terhadap beberapa obyek atau sampel. Untuk menentukan obyek 
dimulai dengan perumusan permasalahan yang dihadapi. Metode 
interpretasi data yang digunakan juga ditentukan oleh 
permasalahannya. 

Sebagai contoh, jika rumusan masalahnya adalah: Apakah 
kualitas air daerah aliran sungai Brantas masih sesuai dengan 
peruntukkannya sebagai sumber bahan baku air minum dan 
bagaimana kecenderungan di masa datang? Dari permasalahan 
tersebut yang menjadi obyek adalah daerah aliran sungai Brantas. 
Eksperimen yang dilakukan adalah mengambil sampel air dari 
berbagai titik y,ang mewakili kondisi obyek dari waktu ke waktu 
dan kemudian mengukur parameter kualitas airnya. Tahapan 
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analisis data dimulai dengan menyusun tabel yang mencantumkan 
kode titik, waktu pengambilan sampel dan data seluruh hasil 
pengukuran parameter kualitas air (misalny,a: pH, kekeruhan, 
BOD, COD, dll). Analisis data yang digunakan adalah analisis 
satu-jalur,jika hanya ada satu variabel yang dipersoalkan. Metode 
statistik yang digunakan juga metode statistik univariate, 
misalnya uji t untuk membandingkan BOD daerah huiu dan 
daerah hilir. Analisis trend dapat digunakan untuk melihat 
perubahan dari waktu ke waktu atas satu variabel tertentu, 
misalnya peru bahan pH. 

Untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensip 
diperlukan analisis data multivariate. Akhir-akhir ini, metode 
analisis data multivariate mulai diperkenalkan utamanya dalam 
kimia analisis, dan para analis mulai banyak yang tertarik untuk 
menggunakannya. 

Hadirin yang saya hormati, 

Dalam kasus daerah aliran sungai Brantas di atas dapat 
dikombinasikan antara variabel waktu, variabel obyek, dan 
variabel kimiawi. Dengan 3 variabel tersebut dapat disusun 
rancangan eksperimen 3-jalur dengan gambaran sebagai berikut: 

waktu 

-+ variabel kimiawi 
obyek~ 

Dari rancangan tiga 
beberapa kesimpulan 
a. Variabel obyek 
b. 	 Variabel kimia 

tertentu; 
c. 	 Variabelobyek 

tertentu. 

Dengan telah 

faktorial, manova, 
uji yang mana yang 
apa yang akan diselesauUlI 

penggunaan) akan 
(kesimpulan tertentu). 
penggunaan metode statil 
salah memilih dan sala} 
interpretasi data akan 
demikian seorang analis 
kimia analisis, tetapi } 
dalamnya sehingga kirr 
kekuatan baru yang dibe 
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tabel yang mencantumkan 

dan data seluruh hasil 

statistik univariate, 
BOD daerah hulu dan 

satu variabel tertentu, 

yang lebih komprehensip 
. Akhir-akhir ini, metode 

per'KenaJ.Kan utamanya dalam 
banyak yang tertarik untuk 

Brantas di atas dapat 
variabel obyek, dan 

tersebut dapat disusun 
gambaran sebagai berikut: 

Dari rancangan tiga jalur tersebut dapat diinterpretasikan 
beberapa kesimpulan melalui analisis 2-jalur sebagai berikut: 
a. 	 Variabel obyek terhadap variabel kimia, pada waktu tertentu; 
b. 	 Variabel kimia terhadap variabel waktu, pada setiap obyek 

tertentu; 
c. 	 Variabel obyek terhadap variabel waktu, pada tiap variabel kimia 

tertentu. 

Dengan telah tersedianya data multivariate "dari hasil 
eksperimen dengan rancangan multi-jalur tersebut, maka 
diperlukan analisis data menggunakan analisis data multivariate, 
antara lain: analisis faktor, analisis klaster, analisis varians 
faktorial, manova, regresi ganda dan yang lain. Tentu saja jenis 
uji yang mana yang akan digunakan tergantung dari persoalan 
apa yang akan diselesaikan atau dengan kata lain tergantung dari 
tujuan analisisnya. Perlu diingat bahwa pada hakikatnya metode 
statistik merupakan bahasa, dengan simbol-simbol yang ada 
(data) dengan gramatika tertentu (rumus-rumus dan kaidah 
penggunaan) akan dapat diungkapkan sebuah makna tertentu 
(kesimpulan tertentu). Dengan demikian pemilihan dan 
penggunaan metode statistik harus benar-benar tepat sebab jika 
salah memilih dan salah menggunakannya, kesimpulan hasil 
interpretasi data akan menjadi tidak tepat (false). Dengan 
demikian seorang analis tidak hanya harus menguasai "jasad" 
kimia analisis, tetapi harus merasukkan "roh" statistik ke 
dalamnya sehingga kimia analisis akan menjelma menjadi 
kekuatan baru yang diberi nama kemometrik. 
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KEMOMETRIK DAN PROSES ANALISIS 
DI MASA DEPAN 

Hadirin yang saya hormati, 

Di masa depan sejalan dengan perkembangan teknologi 
informatika dan teknologi robotika, proses analisis akan terus 
berkembang sedemikian rupa sehingga keseluruhan langkah 
analisis dapat disusun sebagai sebuah sistem, di mana ada input, 
ada proses dan ada outputyang dapat dikendalikan melalui sistem 
umpan balik. Jika seluruh perangkat lunak telah tersedia, robot 
sudah dapat menjalankan pelaksanaan analisis, instrumen telah 
terintegrasi dengan perangkat lunak komputer, maka akan 
terciptalah sebuah sistem proses analisis yang terpadu dan 
terkendali. Begitu input mas uk, berupa bahan sampel dengan 
persoalan tertentu, maka akan keluar kesimpulan berdasarkan 
data kimiawi yang ada dan akan segera akan dapat diputuskan 
persoalannya. 

Sistem proses 
sebagai berikut: 

Problem analisis 

(In~ut) 

t 
f 

! 
I 

\ 

I 
! 

Kesimpulan 
Hasil

•Keputusan 
(output) 

Kemometrik akan SC1 

penyusunan perangkat It 
penyusunan perangkat 1 
analisis (lb), penyusunl 
data kimia analisis (3f 

interpretasi data kirr. 

....... 
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ANALISIS Sistem proses analisis di masa depan dapat digambarkan 

perkembangan teknologi 
proses analisis akan terus 

~UU;"ea keseluruhan langkah 
sistem, di mana ada input, 

dikendalikan melalui sistem 
lunak telah tersedia, robot 

analisis, instrumen telah 
komputer, maka akan 

analisis yang terpadu dan 
bahan sampel dengan 

kesimpulan berdasarkan 
akan dapat diputuskan 

sebagai berikut: 

Problem analisis 
(In~ut) 

Perangkat lunak Sampel 
S untuk langkah 1a problem 
I 
S•I T Perangkat lunak 

untuk langkah 1b E 
M 

RobotI 

N 
 ~--··,l
F 

Instrument to analisis
R 

M 

A 

Perangkat JunakS 
untuk langkab 3aI 

T 
Perangkat lunakE 
untuk Jangkah 3bR 

P 

Hasil 


Kesimpulan 
A 

D 
 Perangkat lunak 
U untuk langkah 3c 

Keputusan•
(output) 

Kemometrik akan sangat berperanan penting dalam langkah 
penyusunan perangkat lunak dalam pemilihan metode analisis (la), 
penyusunan perangkat lunak dalam optimasi dan validasi metode 
analisis (lb), penyusunan perangkat lunak untuk pengumpulan 
data kimia analisis (aa), penyusunan perangkat lunak untuk 
interpretasi data kimia menjadi informasi kimiawi (ab), 
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. 

. 
! 

! 

perangkat lunak untuk pengambilan keputusan berdasarkan 
telah mempercayai saya informasi kimiawi (3c) maupun dalam jalur umpan balik evaluasi 
Kepala Laboratorium kualitas data dan evaluasi keputusan analisis. 
Kimia Farmasi, dan Impian tersebut saat ini sebagian telah menjadi kenyataan, 
Bambang Rahino,

namun sebagian besar masih tetap sebagai impian dan itulah 
sebagai Kepala Unit tantangan para analis termasuk diri saya di masa datang. Singkat 
Pengemblilngankata kemometrik adalah paradigma baru dalam wacana kimia 
Atas kepercayaan +o,.aoW

analisis di masa datang. 

Hadirin yang saya hormati, 

Sebelum mengakhiri orasi ini, perkenankanlah saya ingin 
menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua 
pihak yang memungkinkan anugerah jabatan Guru Besar ini 

Farmasi dan di 
dapat saya raih. 

Khususnya kepada Ib
Pertama kali tentu tiada lain puji syukur kehadirat Allah 

dan Bapak Drs. Achmad 
SWT. yang telah melimpahkanrahmat-Nya kepada saya. Mudah

karena pada tahun 1969
mudahan saya tetap diberikan lindungan dan bimbingan dalam 

Kimia Analitik
menjalankan tugas dan kewajiban di masa datang. 

kesungguhan saya atas 
Kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri 

Analisis menjadi
Pendidikan Nasional, saya sampaikan terima kasih atas 

sehingga saya menjadi 
kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memangku 

Demikian pula kepada 
jabatan sebagai Guru Besar pada Fakultas Farmasi, Universitas 

Cholies Zaini, Apt. yang 
Airlangga. 

Pada
Kepada Saudara Rektor, Prof. dr. H. Soedarto, DTM&H, Ph.D., 

menyampaikan .tJCll~l1/1J
serta $eluruh Anggota Senat Universitas Airlangga, saya 

saya dalam menempuh 
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang telah 

Pringgo Soedigdo (alma~
mengusulkan saya menjadi Guru Besar dan berkenan menerima 

yang telah mengajarkan~saya dalam lingkungan Saudara. Demikian juga kepada Saudara 
dalam bekerja dan disipl 

mantan Rektor, Prof. Dr. dr. Marsetio Donoseputro (yang berkenan 
Kepada seluruh seja 

menjadi penyanggah waktu ujian terbuka untuk gelar doktor saya 
khususnya sejawat di Ju~

di ITB pada tahun 1982). Prof. dr. R. Soedarso Djojonegoro yang 
Laboratorium Kimia Ani 

~ 
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T,! 
keputusan berdasarkan ( 

telah mempercayai saya dalam kurun waktu 1984-1990 sebagai jalur umpan balik evaluasi 
Kepala Laboratorium Kimia Analis Farmasi, Sekretaris Jurusananalisis. 
Kimia Farmasi, dan Ketua Jurusan Kimia Farmasi dan Prof. dr. telah menjadi kenyataan, 
Bambang Rahino, pada tahun 1996 telah mempercayai sayasebagai impian dan itulah 
sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis: Pusat Peningkatan dan saya di masa datang. Singkat 
Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga (UPT-P4 UA). baru dalam wacana kimia 
Atas kepercayaan tersebut saya sampaikan terima kasih. 

Demikian pula kepada Saudara Dekan Fakultas Farmasi, 
Dr. H.Fasich Apt. dan seluruh Anggota Senat Fakultas Farmasi 
yang telah menyetujui pengusulan jabatan Guru Besar saya, saya 
sampaikan terima kasih. 

Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasihkenankanlah saya ingin 
kepada guru-guru saya di Sekolah Rakyat Negeri Simbatan, SMP terima kasih kepada semua 
Negeri Magetan dan SMA Negeri Magetan dan di Fakultasjabatan Guru Besar ini 
Farmasi dan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 
Khususnya kepada Ibu Dra. Moetobingatun Soeharsono, Apti syukur kehadirat Allah 
dan Bapak Drs. Achmad Inoni, Apt., saya sampaikan terima kasihya kepada saya. Mudah
karena pada tahun 1969 telah meminta saya bergabung ke Bagian 

JU"/:I:Q,U dan bimbingan dalam 
Kimia Analitik Fakultas Farmasi. Untuk membuktikan 
kesungguhan saya atas ajakan beliau, semenjak itulah Kimia 
Analisis menjadi bagian dari hidup saya sampai sekarang,

terima kasih atas 
sehingga saya menjadi Guru Besar di bidang Ilmu Kimia Analisis. 

saya untuk memangku 
Demikian pula kepada Prof. Drs. Soemadi, Apt., dan Prof. Dr. Noor tas Farmasi, Universitas 
Cholies Zaini, Apt. yang selalu mendorong saya untuk terus maju. 

Pada kesempatan yang berbahagia mI, saya ingin
H. Soedarto, DTM&H, Ph.D., 

menyampaikan penghargaan kepada promotor dan ko-promotorniversitas Airlangga, saya 
saya dalam menempuh program doktor di ITB, yaitu: Prof. Dr. besarnya yang telah 
Pringgo Soedigdo (almarhum) dan Prof. Dr. Soekeni Soedigdo, 

dan berkenan menerima 
yang telah mengajarkan kepada saya, selain ilmu juga disiplin 

f"!JLAJ.ClLll juga kepada Saudara 
dalam bekerja dan disiplin dalam berpikir.Donoseputro (yang berkenan 

Kepada seluruh sejawat staf pengajar di Fakultas Farmasi,untuk gelar doktor saya 
khususnya sejawat di Jurusan Kimia Farmasi dan teristimewa diSoedarso Djojonegoro yang 
Laboratorium Kimia Analisis Farmasi,saya sampaikan terima 
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kasih atas bantuan dan kerja samanya selama ini (dan 
seterusnya). Tanpa bantuan dan kerja sama dengan seluruh staf 
pengajar rasanya tidak mungkin saya dapat meraih Jabatan Guru 
Besar ini. 

Kepada rekan-rekan di Pusat Peningkatan dan Pengembangan 
Pendidikan Universitas Airlangga (P4-UA), saya sampaikan 
terima kasih atas kerja samanya selama ini dan atas dukungan 
baik moral maupun material. Semoga P4-UA tetap konsisten 
dengan komitmennya terhadap pengembangan profesionalisme 
dosen. 

Demikian juga kepada sejawat di UMPTN, baik di lingkungan 
Kantor Pusat, di lingkungan· Rayon A, Rayon B dan Rayon C, 
terima kasih atas segala perhatiannya. Teristimewa kepada 
Koordinator Rayon C Prof. dr Soedarto DTM&H Ph.D. dan 
seluruh stafnya saya menyampaikan terima kasih atas dukungan 
moral dan material kepada saya. 

Kepada para mantan mahasiswa dan mantan anak bimbing 
saya di 81, S2, 83 di Universitas Airlangga yang ada di seluruh 
Nusantara, andaikata 8audara mengetahui bahwa saya telah 
meraih Jabatan Guru Besar, itu karena berkat 8audara-8audara 
semua, karena tidak ada "guru" jika tidak ada "murid". Mudah
mudahan saya mampu memangku jabatan Guru Besar ini dan 
mudahan-mudahan saya tidak menjadi guru "kebesaran" jabatan. 

Kepada seluruh anggota panitia peresmian penerimaan 
jabatan Guru Besar saya yang diketuai oleh Dra. Juniar 8uryono, M.S., 
saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar
besarnya. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Terima kasih yang tak terhingga tentu harus saya sampaikan 
kepada orang tua saya, Bapak Mohamad Salikun (alniarhum) 

yang hanya sempat me 
7 bulan bersama ibu s 
meninggalkan kami ber, 
SWT. Dalam hal ini sa: 
pengganti Bapak, walau 
benar menjadi Bap 
Margohadiwijoyo (almar 
saya. Bapak dan Ibu tel 
diri saya sehingga selam 
adik sambung saya. 
Muhamad Dahlan, drh. 
terima kasih atas perha' 

U capan terima kasih 
dan ibu mertua saya 
(almarhum) dan Ibu M 
dalam perjalanan hidup 
adik istri saya, yaitu kel' 
(almarhum), Ir. Set yo W 
Ganef Yudhawati, M.Sc. 

Tentu tidak akan sa; 
cinta saya kepada istri sa: 
saya: Vinca Meitasari dl 
menjadi pelita hidup sa 
diawali dengan perkav 
matematik. 

Demikianlah, saya a 
kasih atas perhatian da 
iringan permohonan ma 
berkenan di hati Saudar; 

Wabillahit taufiq wal hie 

Wassalamu'alaikum Way 

..... 
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samanya selama ini (dan 
~rja sarna dengan seluruh staf 
ra dapat meraih Jabatan Guru 

tlingkatan dan Pengembangan 
1 (P4-UA), saya sampaikan 
~lama ini dan atas dukungan 
[loga P4-UA tetap konsisten 
ngembangan profesionalisme 

l UMPTN, baik di lingkungan 
n A, Rayon B dan Rayon C, 
annya. Teristimewa kepada 
>edarto DTM&H Ph.D. dan 
l terima kasih atas dukungan 

a dan mantan anak bimhing 
lrlangga yang ada di seluruh 

Guru Besar ini dan 

peresmian penerimaan 
DraJuniarSuryono, M.S., 

terima kasih yang sebesar

harus saya sampaikan 
Salikun (almarhum) 

yang hanya sempat memberi nama dan mengasuh saya selama 
7 bulan bersama ibu saya, Ibu Suginem karena Bapak telah 
meninggalkan kami berdua untuk menghadap kehadirat Allah 
SWT. Dalam hal ini saya sangat beruntung karena mendapat 
pengganti Bapak, walaupun bapak sambung, tetapi telah benar
benar menjadi Bapak saya, yaitu Bapak Soemiran 
Margohadiwijoyo (almarhum) yang mengasuh dan membesarkan 
saya. Bapak dan Ibu telah berhasil menanamkan per,asaan dalam 
diri saya sehingga selamanya merasa seibu-sebapak bersama adik
adik sambung saya. Kepada adik-adik saya sekeluarga: Ir. 
Muhamad Dahlan, drh. Pandji Darwanto dan Mulyani, SE., Ak. 
terima kasih atas perhatiannya. 

Ucapan terima kasih ingin saya sampaikanjuga kepada bapak 
dan ibu mertua saya yaitu Bapak Kaeran Endromartojo 
(almarhum) dan Ibu Murti yang telah memberikan dukungan 
dalam perjalanan hidup saya sekeluarga. Kepada kakak dan adik
adik istri saya, yaitu keluarga Eny Indiarti, Ninik Indriastuti SH. 
(almarhum), Ir. Setyo Wuryanto, Ir. Agus Harjanto, M.Sc. dan Ir. 
Ganef Yudhawati, M.Sc. 

Tentu tidak akan saya lewatkan ucapan terima kasih dan 
cinta saya kepada istri saya, Dra. Wiwik Herawati, dan anak-anak 
saya: Vinca Meitasari dan Aditya Nugrahadi. Merekalah yang 
menjadi petita hidup saya. Minat say a terhadap kemometrik 
diawali dengan perkawinan saya dengan istri saya guru 
matematik. 

Demikianlah, saya akhiri orasi ini dengan ucapan terima 
kasih atas perhatian dan kesabaran Saudara-Saudara, dengan 
iringan permohonan maaf jika ada kata-kata saya yang tidak 
berkenan di hati Saudara-Saudara. 

Wabillahit taufiq wal hidayah, 

Wassalamu'alalkum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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