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2.1 Risiko dan Manajemen Risiko 

 Risiko merupakan suatu keadaan adanya ketidakpastian dan tingkat ketidakpastiannya 

terukur secara kuantitatif. Risiko dapat dikategorikan kedalam risiko  murni  dan  risiko  

spekulatif.  Risiko  murni  merupakan  risiko  yang  dapat mengakibatkan kerugian pada

perusahaan,tapi tidak ada kemungkinan menguntungkan.  Pada  perusahaan  dalam  

mengahadapi  suatu  risiko,  misalnya kekayaan  berupa mesin  menanggung  risiko  

murni,  adanya  kemungkinan  mesin mengalami kerusakan,  mulai  dari  kerusakan  kecil  

sampai  besar.  Tetapi,  tidak mungkin keadaan sebaliknya bisa terjadi, berupa  kekayaan 

gedung yang menyebabkan kehancuran karena bencana alam. Sedangkan risiko  

spekulatif adalah risiko yang dapat mengakibatkan dua kemungkinan, merugikan atau 

menguntungkan perusahaan, misalnya perusahaan  yang menyimpan valuta asing seperti 

US$ dan JPY dapat mengalami keuntungan dan kerugian. Simpanan tersebut 

menguntungkan bila nilai tukar mata uang tersebut menguat (Djohanputro, 2008).

Seluruh  kegiatan  yang  dilakukan  baik  perorangan  atau  perusahaan  juga mengandung 

risiko. Kegiatan bisnis sangat serta kaitannya dengan risiko. Risiko dalam  kegiatan  

bisnis  juga  dikaitkan  dengan  besarnya  pengembalian  yang  akan diterima  oleh  

pengambil  risiko.  Semakin  besar  risiko  yang  dihadapi  umumnya dapat  diperhitungkan  

bahwa pengembalian  yang  diterima  juga  akan  lebih  besar. Pola pengambilan risiko 

menunjukkan sikap yang berbeda terhadap pengambilan risiko.  Risiko  adalah  

ketidakpastian  dan  dapat  menimbulkan  terjadinya  peluang kerugian  terhadap  

pengambilan  keputusan.  Ketidakpastian  merupakan  situasi yang  tidak  dapat  

diprediksi  sebelumnya,  mendefinisikan  risiko  sebagai  peluang terjadinya hasil yang 

tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan 

munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya 

hasil negatif tadi ( Muslich, 2007 ).



Manajemen  risiko  diartikan  sebagai  kemampuan  seorang  manajer  untuk menata  

kemungkinan  variabilitas  pendapatan  dengan  menekan  sekecil  mungkin tingkat 

kerugian yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil dalam menggarap situasi  yang  

tidak  pasti.  Konsep  dasar  manajemen  risiko  menurut  Djohanputro (2008) yang   dapat   

dipahami   oleh   pihak   manajemen   perusahaan   adalah   : manajemen risiko hanya 

sebuah pendekatan, tetapi manajemen risiko merupakan strategi fleksibel yang dapat 

diterapkan untuk berbagai skala industri.

1.   Sistem  manajemen  risiko  haruslah  sistematis  dan  diikuti  secara  konsisten tetapi  

tidak kaku dan fleksibel. 

2.  Manajemen  risiko  bukan  merupakan  alat  yang  secara  ajaib  akan meningkatkan 

penerimaan sekaligus mengurangi risiko. 

3.  Lingkungan usaha saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen risiko 

menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang sulit.

4.   Kecenderungan meningkatnya persaingan, konsumen yang semakin menuntut dan  

perkembangan  baru  dalam  teknologi  semakin  mempersulit  pengelolaan risiko.

Program manajemen risiko akan lebih efektif jika menjalankan empat langkah di dalam 

proses manajemen risiko :

1. Mengenal pasti potensi kerugian

2. Mengevaluasi potensi kerugian.

3.Memilih teknik tepat, atau mengkombinasikan beberapa teknik manangani ancaman 

kerugian.

4. Menerapkan program penanganan kerugian yang mengancam.



Siklus  manajemen  risiko  menurut  Djohanputro  (2008) dalam skripsi (Bawynda, 2011) 

terdiri  dari  lima  tahap seperti Gambar 1. 

Gambar 2.1 Siklus manajemen risiko (Djohanputro, 2008)

Tahap 1. Identifikasi Risiko 

Tahap ini mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Langkah 

pertama dalam mengidentifikasi risiko adalah melakukan analisis pihak yang 

berkepentingan (stakeholders). Langkah kedua dapat menggunakan 7S dari McKenzie 

yaitu : shared value, strategy, structure, staff, skill, sistem, dan style.

Tahap 2. Pengukuran Risiko 

Pengukuran risiko mangacu pada dua faktor yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitas  

risiko  menyangkut  berapa  banyak  nilai  atau  eksposur  yang  rentan terhadap   risiko.  

Sedangkan  kualitatif  menyangkut  kemungkinan  suatu   risiko muncul,  semakin  tinggi  

kemugkinan  risiko  terjadi  maka  semakin  tinggi  pula risikonya.

Tahap 3. Pemetaan risiko 

Pemetaan risiko ditujukan untuk menetapkan prioritas risiko berdasarkan 

kepentingannya   bagi   perusahaan.  Adanya   prioritas   dikarenakan perusahaan memiliki  

keterbatasan  dalam  sumber  daya  manusia  dan  jumlah  uang  sehingga perusahaan  perlu  

menetapkan  mana  yang  perlu  dihadapi  terlebih  dahulu  mana yang  dinomor  duakan,  

dan  mana  yang  perlu  diabaikan.  Selain  itu  prioritas  juga ditetapkan karena tidak semua 

risiko memiliki dampak pada tujuan perusahaan.
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Tahap 4. Model Pengelolaan Risiko 

Model  pengelolaan  risiko  terdapat  beberapa  macam  diantaranya  model pengelolaan 

risiko secara konvensional, penetapan modal risiko, struktur organisasi pengelolaan dan 

lain-lain.

Tahap 5. Monitor dan Pengendalian 

Monitor dan pengendalian penting karena :

 1.  Manajemen   perlu   memastikan   bahwa   pelaksanaan   pengelolaan   risiko berjalan 

 sesuai dengan rencana..

 2. Manajemen juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko cukup   

 efektif.

3. Risiko itu sendiri berkembang, monitor dan pengendalian bertujuan untuk 

 memantau perkembangan terhadap kecendrungan berubahnya profil risiko. 

 Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risiko yang otomatis pada 

 perubahan prioritas risiko.

2.2. Risiko Operasional 

Risiko operasional disebabkan oleh kegagalan atau ketidakcukupan (tidak memadainya)  

proses  internal,  manusia  dan  sistem  atau  dari  kejadian  eksternal. Risiko  ini  akan  

memberikan  dampak  kepada  seluruh  bisnis  usaha  karena  risiko operasional sehari-hari. 

Risiko operasional dapat timbul antara lain karena adanya ketidakcukupan  atau  tidak  

berfungsinya  proses  internal.  Risiko  ini  juga  dapat timbul  karena  adanya  kesalahan  

atau  kecurangan  manusia,  kegagalan  sistem, proses   dan   faktor   eksternal.   Dalam   

menghadapi   risiko   tersebut,   cara   yang dilakukan perusahaan, yaitu pemahaman 

tentang risiko, pengukuran, pemantauan dan pengendaliannya. Perusahaan yang 

melakukan proses manajemen risiko juga dapat memperkirakan scenario terburuk 

yangpotensial terjadi terhadap perusahaan  dan  dampaknya.  Perusahaan  juga  dapat  

mengalokasikan  dana  dan modal yang sengaja dicadangkan untuk menanggung potensi 

kerugian yang tidak dialihkan kepada pihak lain (Kountur, 2008).



Risiko  operasional  menurut  Muslich  (2007) dalam skripsi yang dikutip dari (Bawynda, 

2011)  mempunyai  dimensi  yang luas dan kompleks dengan sumber risiko yang 

merupakan gabungan dari berbagai sumber yang ada dalam organisasi, proses kebijakan, 

sistem dan teknologi, orang dan faktor-faktor lainnya. Perusahaan mulai memikirkan 

untuk melakukan proses manajemen  risiko  operasional  karena  risiko  operasional  tidak  

hanya  terjadi  di bank komersil tetapi juga terjadi di semua industri. Banyaknya 

perusahaan yang bangkrut   atau   likuidasi   karena   menderita   kerugian   operasional   

yang   besar memberikan  pelajaran  bahwa  risiko  operasional  tidak  mungkin  diabaikan  

atau dihilangkan.   

Menurut   Djohanputro   (2008) dalam skripsi yang dikutip dari (Bawynda, 2011)     risiko   

operasional   adalah   potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak 

berfungsinya suatu sistem, sumber daya manusia (SDM), teknologi atau faktor lain. 

Risiko operasional bisa terjadi pada dua tingkatan yaitu teknis dan organisasi. Pada 

tataran teknis, risiko operasional  bisa  terjadi  apabila  sistem  informasi,  kesalahan  

mencatat,  informasi yang tidak memadai dan pengukuran risiko tidak akurat dan tidak 

memadai. Pada tataran organisasi, risiko operasional bisa muncul karena sistem 

pemantauan dan pelaporan, sistem dan  prosedur, serta kebijakan   idak berjalan 

sebagaimana seharusnya. Risiko operasional bisa disebabkan oleh beberapa   faktor, yaitu 

manusia (SDM), sistem dan prosedur, kebijakan dan struktur organisasi.

2.3. Klasifikasi Risiko Operasional 

Klasifikasi  risiko  operasional  secara  umum  dibagi  menjadi  4  (empat) kategori 

menurut  Aung  (2008) dalam skripsi yang dikutip dari (Bawynda, 2011),   yaitu  sumber  

daya  manusia  (SDM),  teknologi, proses dan faktor eksternal. Aung (2008) memerinci 

klasifikasi risiko operasional sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yaitu faktor yang  dapat   menyebabkan   risiko  operasional 

 karena sumber daya manusi 

2. Teknologi  informasi  dan  komunikasi  yaitu  faktor  yang  menyebabkan risiko 

 operasional sistem informasi yang mencakup Software dan Hardware. 



3. Faktor eksternal  yaitu faktor  yang dapat menyebabkan risiko operasional 

 disebabkan oleh bencana alam atau buatan manusia, lingkungan bisnis dan 

 persaingan. 

4. Strategi atau Kebijakan yaitu faktor yang dapat   menimbulkan  risiko  operasional  

 disebabkan  oleh  perubahan  strategis  baik  yang  berasal dari pihak manajemen 

 atau pihak lain.

5. Tata Kelola Perusahaan yaitu faktor yang menyebabkan risiko operasional 

 disebabkan  oleh  struktur  dari  tujuan  perusahaan  yang  sudah  ditetapkan pedoman  

 kinerja,  monitoring sebagai  alat  untuk  pencapaian  kerja  dan mendorong  

 untuk  menggunakan  sumber  daya  efisien.  Kurangnya  tata kelola  dalam  

 perusahaan  dan  perubahan  lingkungan  akan  menyebabkan risiko operasional.

6. Budaya   organisasi   yaitu   faktor   yang   menyebabkan   risiko   opersional 

 disebabkan  oleh  suatu  kepercayaan  organisasi,  pengetahuan,  sikap  dan 

 kebiasaan. Budaya merupakan bagian dari keyakinan manajer senior dan juga  

 karyawan terhadap  perusahaan. Hal  tersebut  dapat  mendukung  atau tidak 

 mendukung maupun berpengaruh positif atau negatif. Hal ini dapat mempengaruhi  

 kemampuan  karyawan  atau  kemauan  untuk  beradaptasi atau melakukan dengan 

 baik.

7. Manajemen yaitu faktor yang dapat menyebabkan  risiko  operasional  disebabkan 

 oleh kurangnya manajemen yang efektif, pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi, 

 motivasi dan kepemimpinan.

8. Proses bisnis dalam kondisi normal yaitu faktor yang menyebabkan risiko 

 operasional disebabkan oleh Pelaporan, Kontrol dan audit. 

Menurut Trangjiwani (2008) dalam skripsi yang dikutip dari (Bawynda, 2011) 

pemahaman mengenai kejadian operasional yang menyebabkan kerugian dilakukan 

dengan mengelompokkan risiko operasional ke  dalam  sejumlah  kategori  kejadian  risiko  

dan  didasarkan  kepada penyebab   utama   risiko.   Risiko   operasional   selanjutnya dapat  

dibagi   dalam beberapa sub-kategori seperti risiko yang melekat pada:



1. Risiko sumber daya manusia, 

Karyawan merupakan  asset penting tetapi juga  merupakan  sumber  risiko operasional  

bagi  perusahaan.  Transaksi  dari  bagian  proses  ketika  salah menjumlah  berat  barang  

atau  komposisi  bahan  yang  masuk  merupakan kesalahan  yang  tidak  sengaja.  

Kesalahan  yang  disengaja  yaitu,  kasus pencurian beberapa barang yang dilakukan 

oleh karyawan. 

2. Risiko teknologi

Sistem   teknologi   dapat   memberikan   kontribusi   yang   signifikan   bagi perusahaan 

di lain pihak sistem tersebut juga dapat meminimalkan risiko baru bagi perusahaan. 

3. Risiko proses

Kegiatan  penanganan  proses  atau  barang  terkait  dengan  adanya  proses untuk  

menangani  barang  datang,  proses  penanganan  barang  dan  proses pembagian tiap-tiap 

jenis dan jumlah produk ke beberapa pemasok sesuai dengan  pesanan.  Risiko  

kegagalan  proses  merupakan  risiko  yang  terkait dengan  kegagalan  proses  untuk  

menangani  produk  lebih  lanjut  di  dalam perusahaan  selama  proses  penanganan  

barang  berlangsung  (Trangjiwani, 2008). 

4. Risiko eksternal

Risiko  eksternal  berkaitan  dengan  kejadian  yang  bersumber  dari  luar perusahaan  

dan  di  luar  pengendalian  perusahaan.  Kejadian  semacam  itu biasanya  jarang  terjadi,  

tetapi  mempunyai  dampak  yang  cukup  besar (frekuensi   rendah,   dampak   tinggi).   

Beberapa   risiko   eksternal   yaitu   : bencana  alam,  dan  risiko  akibat  kondisi  alam.  

Kategori  sumber  risiko eksternal lainnya adalah sebagai berikut gangguan sistem 

transportasi yang dapoat  menyebabkan  karyawan  tidak  masuk  dan  terjadi  pemadaman  

air, dan pemadaman listrik. 



2.3.1 Risiko Sumber Daya Manusia

Menurut  Napitupulu  (2009) dalam skripsi yang dikutip dari (Bawynda, 2011)    risiko  

sumber  daya  manusia  (SDM) didefinisikan   sebagai   risiko   yang   terkait   dengan   

pekerja.   Sumber   daya manusia  dalam  hal  ini  karyawan  merupakan  aset  yang  paling  

berharga  di perusahaan.  Namun  demikian  karyawan  yang  sering  kali  menjadi  penyebab 

kejadian risiko operasional. Kejadian risiko manusia dapat terjadi pada fungsi manajemen  

risiko,  dimana  kualifikasi  dan  keahlian  karyawan  pada  fungsi tersebut   merupakan   hal   

penting   yang diutamakan.   Bagian-bagian   yang umumnya terkait dengan risiko sumber 

daya manusia adalah: 

1. Permasalahan   kesehatan   dan   keselamatan   kerja. Hal tersebut berkaitan dengan 

mesin,alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja dan lingkungannya   

serta cara-cara melakukan   kerja. Sasaran tempat kerja, mencakup proses produksi dan 

distribusi (barang dan jasa).Peranan keselamata kerja ditujukan untuk  melindungi  

tenaga  kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Faktor penyebab kejadian 

kecelakan di industri antara lain : 

a.  Kegagalan  komponen,  misalnya  alat  yang  tidak  memadai  dan  tidak    

mampu menahan tekanan, suhu atau bahan kimia. 

b.   Penyimpangan  dari  kondisi  operasi  normal,  seperti  kegagalan  dalam       

pemantauan proses, kesalahan prosedur, terbentuknya produk samping.  

c.  Kesalahan  manusia  (human  error),  seperti  mencampur  bahan  kimia tanpa    

mengetahui jenis dan sifatnya, kurang terampil,dan  salah komunikasiFaktor  lain,  

misalnya sarana yang kurang  memadai,  bencana  alam, sabotase, dan kerusuhan 

massa. 

2. Pelatihan karyawan tidak memadai yaitu terdapat beberapa fenomena organisasional 

yang dapat dikategorikan sebagai gejala pemicu munculnya kebutuhan pelatihan dan 

pengembangan. Tidak tercapainya standar pencapaian kerja, karyawan tidak Mampu 

melaksanakan tugasnya, karyawan tidak produktif, tingkat penjualan menurun, tingkat 

keuntungan menurun.  Gelaja-gejala  yang  umum  terjadi  pada  organisasi  antara  lain 

gejala yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut, menimbulkan gejala utama dalam 

organisasi yang membutuhkan penanganan kerja yaitu : rendahnya produktivitas, 

tingginya kelalaian, tingginya perputaran, rendahnya moral pekerja. 



3. Aktivasi dimaksudkan untuk  memanfaatkan dan mendayagunakan dengan sebaik-

baiknya sumberdaya manusia yang ada. Saat ini banyak sumberdaya manusia yang 

tidur, setengah bekerja atau tidak bekerja sama sekali  tetapi  masih  tetap  mendapat  

upah  atau  gaji.   Peran  serta  manusia sebagai  tenaga  kerja  merupakan  unsur  

dominan  dalam  proses  industri perlu  mendapat  perhatian  khusus  guna  

menghasilkan  suatu  produk  yang bermanfaat bagi masyarakat.  (Napitupulu, 2009).

2.3.2  Risiko Teknologi

Risiko  teknologi  adalah  risiko  yang  terkait  dengan  penggunaan teknologi dan sistem. 

Saat ini perusahaan sangat  bergantung pada sistem dan  teknologi  yang  mendukung  

kegiatan  proses  produksi,  penggunaan teknologi seperti ini banyak menimbulkan risiko 

operasional. Kejadian risiko teknologi disebabkan oleh : 

1. Pengendalian perubahan data yang tidak memadai yaitu adanya sistem yang  kurang  

dikendalikan.  Kesalahan  input  data  yaitu  suatu  data permintaan  barang  dari  

supplier  tidak  sesuai  dengan  data  yang  ada, karena ada keterbatasan material. 

2. Data yang tidak lengkap yaitu catatan material yang kurang perhitungan dengan barang 

yang ada. Kegagalan teknologi yang digunakan perusahaan adalah terjadinya kerusakan  

dalam  sistem  teknologi  yang  dapat  menyebabkan  gagalnya produk yang akan di 

produksi untuk menyuplai ke pemasok (Napitupulu,2009).

2.3.3. Risiko Eksternalitas

Risiko  eksternalitas   adalah   potensi   penyimpangan   hasil   pada eksposur korporat dan 

strategis dan bisa berdampak pada potensi penutupan  usaha,  karena  pengaruh  dari  faktor  

eksternal  yang  termasuk faktor   eksternal   antar   alain,   reputasi,   lingkungan   sosial   dan   

hukum.(Djohanputro, 2008). 

2.3.4 Risiko Proses

Risiko  proses  adalah  risiko  mengenai  potensi  penyimpangan  dari hasil yang Diharapkan 

dari proses karena ada penyimpangan atau kesalahan dalam kombinasi sumber data (SDM, 

keahlian, metode peralatan  teknologi   dan   material)   dan   karena   perubahan   lingkungan. 

Kesalahan prosedur merupakan salah bentuk perwujudan risiko proses(Djohanputro, 2008). 



2.4. Tahapan dalam Manajemen Risiko Operasional

Tahapan  dalam  identifikasi  manajemen  risiko  operasional  menurut  Aung (2008) yang 

dikutip dari sripsi (Bawynda, 2011)  adalah proses pengembangan lima tahap sebagai 

berikut: 

Tahap 1 : Identifikasi dan justifikasi risiko operasional 

Tahap 2 : Penilaian dan pemetaan risiko operasional  

Tahap 3 : Pengembangan Key Risk Indicator (KRI)  

Tahap 4 : Analisis dan Penyesuaian KRI 

Tahap 5 : Monitoring dan Pelaporan 

Tahap 1 : Identifikasi dan Justifikasi Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional dimulai dengan identifikasi risiko perusahaan.Hal   tersebut   

didukung   oleh   Rockart   dalam   Aung   (2008)   yang menyatakan  bahwa  dalam  

mengidentifikasi  risiko  operasional  perlu  diketahui Critical  Success  Factor  (CSF)  

untuk  mencapai  keunggulan  perusahaan  yang didukung  sistem  teknlogi  informasi  dan  

komunikasi.  Pimpinan  dapat  memantau berbagai  kejadian  yang  menimbulkan  risiko  

operasional  dari  sistem  informasi yang memadai. Selain itu, Critical Success Factor 

(CSF)   tersebut juga berguna untuk  memfokuskan  pada  risiko  yang  dapat  menimbulkan  

dampak  negatif  pada jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.   

Tahap 2 : Penilaian dan Pemetaan Risiko

Risiko  yang  diidentifikasi  dalam  tahap  1  dinilai  dan  dipetakan  pada peringkat peta 

risiko tiga-dimensi. Umumnya secara tradisional, risiko dinilai dari peringkat  dua  dimensi  

yaitu  berdasarkan  pada  probabilitas  dan  dampak  risiko. Aung (2008) menambahkan satu 

dimensi yaitu kompleksitas. Ketiga hal tersebut dapat   digunakan   untuk mengidentifikasi 

KRI.  



Tahap 3 : Pengembangan Jaringan Key Risk Indicator (KRI)

Setelah  mengidentifikasi  dan  memeringkat  poin  kritis  risiko  selanjutnya membangun  

jaringan  pemantauan  risiko  berdasarkan  indikator  risiko,  misalnya dengan   menggunakan   

metodologi   Bayesian   Network.   Setiap   jaringan   harus dihubungkan  dengan  risiko  titik 

kritis  atau dihubungkan  dengan  critical success factor(CSF). 

Tahap 4 : Analisis dan Penyesuaian KRI

Dalam  prakteknya,  pengembangan  dan  penyesuaian  KRI  membuat  satu- kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan dengan jelas. Analisis dan penyesuaian KRI mencakup dua aspek 

yaitu Konsistensi logis dari jaringan dan, risiko sensitivitas.  

Tahap 5 : Monitoring dan Pelaporan

Monitoring dan pelaporan tidak hanya sekedar memantau eksposur risiko, tetapi juga dapat 

membantu manajer risiko dalam melakukan peramalan. Analisis kausal  sebagai  bukti  dari  

risiko  operasional  dapat  digunakan  untuk  menghitung diperbarui  probabilitas  (juga  

disebut  sebagai  posterior  probabilitas)  dari  semua faktor penyebab. 

2.4.1 Pemetaan Risiko Operasional

Pemetaan  risiko  merupakan  suatu  proses  di  mana  berbagai  unit  usaha, fungsional 

organisasi, atau arus proses transaksi yang dipetakan berdasarkan tipe risiko 

(Muslich,2007). Pemetaan risiko dapat menggambarkan berbagai pendekatan  manajemen  

risiko  operasional  untuk  mengontrol  penilaian terhadap aktivitas dan  operasi  perusahaan  

sebagai  proses  identifikasi  untuk  memberikan penjelasan tentang cara mendapatkan 

produk, sumber daya yang dibutuhkan dan biaya   yang terlibat.  Menurut Scandizzo(2005) 

yang dikutip dari sripsi (Bawynda, 2011) pemetaan risiko  merupakan tahapan dalam  

menggambarkan  risiko  operasional,  atau  suatu  rumusan  untuk mengidentifikasi risiko 

operasional dan berbagai dimensi.  



Berbagai dimensi untuk memetakan risiko operasional menurut Scandizzo (2005) terdiri 

dari: 

1. Sumber daya manusia (SDM) : Proses yang dipengaruhi oleh SDM, dimana proses

 tersebut dibuat formal, terjadi adaptasi, diinterpretasikan dan menanggapi  keadaan.  

 yang  tidak  peduli  dalam  mengadaptasi,  menafsirkan dan berimprovisasi untuk 

 menanggapi keadaan. 

2. Spesialisasi  ,  maksudnya  sangat  sedikit  orang  yang  benar-benar  memahami suatu  

 proses  bisnis  yang  spesifik  dan  interaksi  dengan  orang  lain  dalam industri. Hal 

 tersebut dapat menimbulkan potensi kegagalan operasional. 

3. Proses, maksudnya terjadi proses perubahan sepanjang waktu dan pemetaan menjadi hal 

yang tidak digunakan lagi setelah proses selesai. Scandizzo  (2005)  memberikan  

gambaran  metodologi  untuk  pemetaan risiko  operasional  dengan  memilih  key  risk  

indicator  (KRI)  dan  merancang kegiatan  pengendalian  yang  sesuai.  Metode   yang  

umumnya  digunakan  untuk memetakan  risiko  operasional  dilihat berdasarkan  dampak  

dan frekuensi  yang terjadi dari suatu kejadian  yang dapat menimbulkan risiko 

operasional. Scandizzo  (2005)  memberikan  gambaran  metodologi  untuk  pemetaan 

risiko operasional dengan  memilih  key  risk  indicator  (KRI)  dan  merancang kegiatan  

pengendalian  yang  sesuai.  Metode  yang  umumnya  digunakan  untuk memetakan  

risiko  operasional  dilihat  berdasarkan  dampak  dan  frekuensi  yang terjadi dari suatu 

kejadian  yang dapat menimbulkan risiko operasional. Menurut Scandizzo (2005) 

pemetaan risiko operasional dapat dilihat pada Gambar 4. 

Frekuensi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

  Rendah  Sedang   Tinggi 

Dampak 
Gambar 2.2 Pemetaan risiko operasional (Scandizzo, 2005) dikutip dari skripsi (Bawynda 2011)

Tidak 
mengancam 
Frekuensi Tinggi/

Penuh Bencana
Frekuensi Tinggi/ 
Dampak Tinggi

Merugikan
Frekuensi Rendah/
Dampak Rendah

Sumber Bahaya
Frekuensi Rendah/ 
Dampak Tinggi



Pemetaan  risiko  tersebut  dapat  membedakan  antara  frekuensi  tinggi  dan rendah  dengan  

dampak  yang  ditimbulkan  (  tinggi  atau  rendah).  Cara  lainnya adalah dengan 

memetakan risiko berdasarkan tahapan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan   risiko   

operasional   menghasilkan   output   yang   lebih   komplek, informasi  bersifat  kualitatif  

tersebut  dan  memberikan  indikasi  yang jelas  bagian mana  dari  proses  harus  diubah.  Hal  

ini  juga  memungkinkan  untuk  identifikasi yang lebih relevan untuk setiap eksposur risiko. 

Menurut Djohanputro (2008) pemetaan risiko pada prinsipnya merupakan penyusunan  

risiko  berdasarkan  kelompok  tertentu  sehingga  manajemen  dapat mengidentifikasi  

karakter  dari  masing-masing risiko dan menetapkan tindakan yang sesuai terhadap masing-

masing risiko.  Sejalan dengan prinsip ekonomi yaitu terbatasnya sumber daya perusahaan 

untuk memaksimumkan nilai perusahaan pemetaan risiko selalu dikaitkan dengan 

penyusunan prioritas. Dengan demikian  penetapan  risiko  berarti  proses  penetapan  prioritas  

dalam  penanganan risiko  dari  keseluruhan  risiko  yang  berhasil  diidentifikasi.  Karena  

risiko  selalu terkait  dengan  dua  dimensi  pemetaan  yang  paling  tepat  juga  menggunakan  

dua dimensi yang  sama. Kedua   dimensi yang  dimaksud adalah   kemungkinan 

terjadinya risiko dan dampaknya bila risiko tersebut terjadi. Dimensi pertama, 

probabilitas,menyatakan tingkat  kemungkinan  suatu risiko akan terjadi. Semakin tinggi 

kemungkinan suatu risiko terjadi semakin perlu mendapat perhatian. Sebaliknya, semakin   

rendah   kemungkinan   suatu   risiko terjadi,  semakin  rendah  pula  kepentingan  manajemen  

untuk  memberi  perhatian kepada  risiko  yang  bersangkutan.  Umumnya  probabilitas  

dibagi  ke  dalam  tiga kategori yaitu tinggi, sedang, rendah. Dimensi  kedua  berupa  dampak  

yaitu  tingkat  kegawatan  atau  biaya  yang terjadi  kalau  risiko  yang  bersangkutan  benar-

benar  menjadi  kenyataan.  Semakin tinggi dampak suatu risiko, semakin perlu mendapat 

perhatian khusus. Sebaliknya semakin  rendah  dampak  yang  terjadi  dari  suatu  risiko  

semakin  rendah  pula kepentingan  manajemen  untuk  mengalokasikan  sumber  daya  untuk  

menangani risiko  yang  bersangkutan.  Umumnya,  dimensi  dampak  dibagi  ke  dalam  

tiga tingkat yaitu tinggi, sedang, rendah. Matriks antara kedua dimensi menghasilkan 

empat  kuadran  utama. Kuadran  I  merupakan  area  dengan  tingkat  probabilitas sedang 

sampai tinggi dan tingkat dampak sedang sampai tinggi. Kuadran I terdiri dari risiko-risiko 

yang masuk kedalam prioritas I atau prioritas utama.  



Kuadran II merupakan area yang dihuni oleh risiko-risiko dalam prioritas II.  Ciri  dari  

risiko  dalam  kuadran  II  adalah  mereka  yang  memiliki  tingkat probabilitas kejadian 

antara rendah sampai sedang namun dampaknya bila risiko tersebut menjadi kenyataan 

tinggi. Ini artinya risiko-risiko dalam kuadran II cukup jarang  terjadi.  Mungkin  hanya  

setahun  sekali  atau  bahkan  bisa  kurang.  Tetapi kalau  sampai  terjadi  tujuan  dan  target  

perusahaan  bisa  tidak  tercapai.  Dalam kondisi terburuk perusahaan bisa tutup atau 

dinyatakan bangkrut. Kuadran  III  dihuni  oleh  risiko-risiko  dengan  skala  prioritas  III.  

Risiko dalam  kuadran  ini  memiliki  tingkat  probabilitas  kejadian  yang  tinggi  namun 

dampaknya  rendah.  Risiko  yang  secara  rutin terjadi  ini  terlalu  mengganggu pencapaian 

tujuan dan target perusahaan. Kadang-kadang terasa mengganggu bila risiko yang 

bersangkutan muncul menjadi kenyataan.Namun,biasanya perusahaan mampu dengan cepat 

mengatasi dampak yang muncul. Kuadran IV dihuni oleh berbagai risiko dengan skala 

prioritas IV. Risiko dalam  kelas  ini  memiliki  tingkat  probabilitas  kejadian  yang  rendah.  

Kalaupun terjadi  dampaknya  kecil  bagi  pencapaian  tujuan  dan  target  perusahaan.  Risiko 

yang  masuk  dalam  kuadran  IV  cenderung  dapat  diabaikan  sehingga  perusahaan tidak  

perlu  mengalokasikan  sumber  dayanya  untuk  menangani  risiko  tersebut. Diagram 

pemetaan risiko operasional dapat dilihat secara rinci Gambar 5. 
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Dampak 
Gambar 2.3 Diagram pemetaan risiko (Djohanputro, 2008) dikutip dari skirpsi (Bawynda 2011)

KUADRAN II KUADRAN I 

Risiko berbahaya tetapi        Mengancam pencapaian 
jarang terjadi     tujuan perusahaan 

KUADRAN  IV KUADRAN III 

Risiko tidak berbahaya    Risiko yang terjadi 
      secara rutin 


