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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Audit Internal 

2.1.1.1 Pengertian Audit Internal 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) mendefinisikan audit 

internal sebagai kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, 

yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi 

organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui 

suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. 

Internal  audit  (Pemeriksaan  Intern)  adalah pemeriksaan  yang dilakukan 

oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan  keuangan  dan  catatan  

akuntansi  perusahaan,  maupun  ketaatan  terhadap kebijakan manajemen  yang 

telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya lebih  rinci  

dibandingkan  dengan  pemeriksaan  umum  yang dilakukan  oleh  Kantor Akuntan 

Publik. Internal  auditor  biasanya  tidak  memberikan  opini  terhadap kewajaran  

laporan keuangan, karena pihak-pihak  di luar perusahaan menganggap bahwa  

internal  auditor merupakan  orang  dalam  perusahaan yang tidak independen.  

Laporan  internal  auditor  berisi  pemeriksaan  (audit  findings) mengenai  

penyimpangan  dan  kecurangan  yang  ditemukan,  kelemahan pengendalian intern, 

beserta saran-saran perbaikannya (Agoes, 2004).  



14 
 

Pengertian audit internal menurut Tugiman (2001;11) adalah sebagai 

berikut: 

“Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian 

yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 

kegiatan organisasi yang dilaksanakan.” 

2.1.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal  

Tujuan pemeriksaaan internal adalah membantu para anggota organisasi 

agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu pemeriksa 

internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan 

pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya 

yang wajar (Tugiman, 2006:11) 

Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal adalah membantu 

semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya 

dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang 

diperiksanya (Agoes, 2004:222) 

Ruang lingkup audit internal diantaranya menilai keefeektifan sistem 

pengendalian intern serta mengevaluasi terhadap kelengkapan dan keefektifan 

sistem pengendalian intern yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan 

tanggung jawab yang diberikan (Tugiman, 2006:99). 

Menurut Nuryanto (2008;11) lingkup kegiatan audit internal adalah 

memberi jaminan dan konsultasi atas empat hal: 

1) Memberikan nilai tambah kegiatan 

2) Evaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko 
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3) Pengendalian internal 

4) Tata kelola perusahaan (yang baik) 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup fungsi auditor internal 

luas dan fleksibel, yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan manajemen. Dapat 

diketahui bahwa sebagian besar auditor bertugas untuk menentukan, 

memverifikasi, atau memastikan apakah sesuatu itu ada atau tidak, menilai, 

menaksir, atau mengevaluasi pengendalian dan atau operasi berdasarkan kriteria 

yang sesuai dan merekomendasikan tindakan korektif kepada manajemen. Tanpa 

fungsi audit internal, dewan direksi dan atau pimpinan unit tidak memiliki sumber 

informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi (Tugiman, 2004:13). 

2.1.1.3 Fungsi Audit Internal 

Fungsi internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi 

penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 

yang dilaksanakan (Tugiman, 2001:11) 

Fungsi auditor internal yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP) IAI (2001:319, 30) adalah sebagai berikut: 

“Fungsi auditor internal dapat terdiri dari suatu atau lebih individu yang 

melaksanakan aktivitas audit intern dalam suatu entitas. Mereka secara 

teratur memberikan informasi tentang berfungsinya pengendalian intern, 

memfokuskan sebagian perhatian mereka pada evaluasi desain dan operasi 

pengendalian intern. Mereka mengkomunikasikan informasi tentang 

kekuatan dan kelemahan dan rekomendasi untuk memperbaiki 

pengendalian intern”. 
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2.1.1.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal 

 Auditor internal sangat bisa membantu manajemen dengan mengevaluasi 

sistem kontrol dan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam kontrol. Tetapi 

harus diingat bahwa auditor internal membantu manajemen, bukan berperan 

sebagai manajer itu sendiri (Sawyer, 2005:83). 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan secara lebih terperinci 

mengenai tanggung jawab auditor internal dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP) (2001:322) adalah sebagai berikut: 

“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisa dan 

evaluasi, memberikan keyakinan, rekomendasi dan informasi kepada 

manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara 

wewenang dan tanggungjawabnya tersebut. Auditor internal 

mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang 

diauditnya.” 

 

2.1.1.5 Peran Auditor Internal 

 Definisi audit internal sebelumnya mencerminkan peran auditor internal 

sebagai fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji 

dan mengevaluasi kegiatan organisasi. 

Menurut Courtemanche (1986:27), peran auditor internal yaitu: 

“...Internal auditing is simply a role! The title ‘manager’ denotes a role, and 

so does the title “internal auditor’. If he is assigned to the auditing 

departement, and if his duties involve asertaining, appraising or 

recommending from a position of organizational independence, he is 

performing the role of an internal auditor.” 

Sedangkan menurut Thevenin (1997:58-59) menjelaskan bahwa peran 

auditor internal yaitu: 

“The key to establishing and maintaining the internal auditors new role as 

internal business consultant is to incorporate a business perspective into 



17 
 

current control compliance processes, rather than taking it on as an 

afterthought. The result is a hybrid audit that meets the organization’s 

dual need for comfort regarding compliance and for value added 

suggestions on business improvement.” 

 

Peran ini sesuai dengan aktivitas utama yang menjadi identitas baru profesi 

ini, yaitu assurance service dan internal business consultant. Aktivitas ini 

diharapkan dapat lebih menghadirkan peran auditor internal secara efektif bagi 

perusahaan. Peran auditor internal tidak terlepas dari norma profesi yang tertuang 

dalam kode etik dan standar profesional audit internal sebagai komponen dan 

identitas yang melekat pada profesi audit internal. Seorang auditor internal telah 

melaksanakan peran profesinya pada saat ia menjalankan fungsi dan tanggung 

jawabnya sesuai dengan kode etik dan standar profesi yang berlaku. 

Menurut Standars for Professional Practice of Internal Auditing (2002), 

sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima 

tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang dilayani. Seiring dalam menjalankan 

tanggung jawabnya harus dipenuhi dengan menjaga standar perilaku yang tinggi, 

sehubungan dengan hal tesebut Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal 

(SPAI) yang diadopsi dengan menjaga standar profesi auditor internal akan menjadi 

pedoman bagi auditor yang ingin menjalankan fungsinya secara profesional.  

Kemampuan profesional yang harus dimiliki seorang auditor internal 

menurut Sawyer (2005:10) yang diterjemahkan oleh Adhariani yaitu; pelayanan 

kepada public, pelatihan khusus berjangka panjang, menaati kode etik, menjadi 

anggota asosiasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan, publikasi jurnal yang 
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bertujuan untuk meningkatkan keahlian praktik, menguji pengetahuan para 

kandidat auditor bersertifikat, lisensi oleh Negara atau sertifikasi oleh dewan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Gambar 2.1 Bagan Peran Auditor Internal 

Sumber: Code of Ethics (The Institute of Internal Auditors) diolah oleh penulis 

 

2.1.1.5.1 Kode Etik Auditor Internal  

Menurut Institute of Journal Auditor (IIA) dalam bukunya Agoes 

(2013:205) tujuan dari kode etik IIA adalah untuk memperkenalkan budaya etis 

dalam profesi internal auditing. Begitupun yang diungkapkan oleh Sawyer 

(2006:559) kode etik IIA dimaksudkan untuk meningkatkan budaya etika dalam 

profesi audit internal secara menyeluruh. 

Pendapat Auditor Internal Mengenai Norma Profesi Audit Internal 

Kode Etik Profesi Auditor 

Internal: 

1. Integrity 

2. Objectivity 

3. Confidentially 

4. Professionalism 

5. Competency 

Standar Profesi Auditor 

Internal: 

1. Independent 

2. Proficiency and due 

professional care 

3. Nature of work 

4. Do audit activities 

5. Managing the internal 

audit activities 

Peran Auditor Internal Sebagai Assurance Service dan Internal 

Business Consultant 
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Menurut Sawyer (2006:559) kode etik penting dan tepat untuk profesi audit 

internal, berisi assurance yang objektif tentang risiko, kontrol, dan tata kelola. Kode 

etik IIA telah melebihi definisi definisi audit internal dengan menyertakan dua 

komponen penting: 

1. Prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi dan praktik audit internal 

2. Aturan prilaku (Rules of Conduct) yang menggambarkan norma perilaku 

yang diharapkan dari auditor internal. Aturan-aturan ini merupakan bantuan 

untuk menginterpretasikan prinsi-prinsip menjadi aplikasi praktis dan 

ditunjukan untuk mengarahkan perilaku etis dari auditor internal. 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam (SPAI:2004) 

Kode etik memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. 

Standar perilaku tersebut membentuk prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan 

praktik audit internal. Para auditor internal wajib menjalankan tanggung jawab 

profesinya dengan bijaksana, penuh martabat, dan kehormatan. Dalam menerapkan 

kode etik ini, auditor internal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar perilaku yang ditetapkan dalam kode 

etik ini dapat mengakibatkan dicabutnya keanggotaan auditor internal dari 

organisasi profesinya.  

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam (SPAI:2004) 

menetapkan Kode Etik (Standar Perilaku) Audit Internal sebagai berikut: 

1) Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan 

kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab 

profesinya. 
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2) Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau 

terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh 

secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau 

melanggar hukum. 

3) Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau 

kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau 

mendiskreditkan organisasinya. 

4) Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat 

menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya; atau kegiatan-

kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan 

kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung 

jawab profesinya secara objektif. 

5) Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari 

karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, 

yang dapat, atau patut diduga dapat, mempengaruhi pertimbangan 

profesionalnya. 

6) Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan 

menggunakan kompetensi professional yang dimilikinya. 

7) Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa 

memenuhi Standar Profesi Audit Internal. 

8) Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan 

informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor internal 

tidak boleh menggunakan informasi rahasia (i) untuk mendapatkan 
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keuntungan pribadi, (ii) secara melanggar hukum, atau (iii) yang dapat 

menimbulkan kerugian terhadap organisasinya. 

9) Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus 

mengungkapkan semua fakta-fakta yang penting diketahuinya, yaitu fakta-

fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan 

yang direviu, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar 

hukum. 

10)  Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta 

efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib 

mengikuti pendidikan professional berkelanjutan. 

2.1.1.5.2 Standar Profesi Auditor Internal 

Menurut Sawyer (2006:540) audit internal merupakan suatu aktivitas 

assurance yang objektif dan konsultasi yang independen, yang dirancang untuk 

memberi nilai tambah dan memperbaiki operasi suatu perusahaan. Aktivitas ini 

membantu organisasi mencapai tujuan-tujuannya melalui suatu pendekatan yang 

sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas proses 

manajemen risiko, kontrol, dan tata kelola. 

Aktivitas-aktivitas audit internal dilakukan dalam lingkungan yang berbeda 

secara hukum dan budaya; dalam organisasi-organisasi yang berbeda tujuan, 

ukuran, dan struktur; dan oleh orang-orang yang ada di dalam atau di luar 

organisasi. Perbedaan-perbedaan ini dapat memengaruhi praktik audit internal 

dalam tiap lingkungan. Namun, kepatuhan terhadap Standards for the Professional 
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Practice of Internal Auditing (Standar) merupakan hal yang penting untuk 

memenuhi tanggung jawab auditor internal. 

Tujuan standar adalah untuk: 

1. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang menyatakan praktik audit internal 

sebagaimana mestinya. 

2. Menyediakan suatu kerangka untuk melaksanakan dan meningkatkan 

aktivitas audit internal yang memberikan tambah dalam cakupan yang luas. 

3. Membuat dasar pengukuran kinerja audit internal. 

4. Mendorong kemajuan proses dan operasi organisasi yang lebih baik. 

Standar Profesi Audit Internal yang diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi 

Profesi Audit Internal (SPAI:2004) membagi standar audit menjadi dua kelompok 

besar yaitu Standar Atribut dan Standar Kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Standar Atribut 

Menurut Sawyer (2006:534) standar atribut membahas atribut-atribut 

organisasi dan individu yang menjalankan jasa audit interibut-atribut 

organisasi dan individu yang menjalankan jasa audit internal. 

a. Independensi dan Objektivitas (Independence and Objectivity) 

Fungsi audit internal harus independen, dan auditor internal harus objektif 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

1) Independensi Organisasi, fungsi audit internal harus ditempatkan pada 

posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. 

Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses 
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komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas 

Organisasi. 

2) Objektivitas Auditor Internal, auditor internal harus memilik sikap mental 

yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya 

pertentangan kepentingan (conflict of interest). 

b. Keahlian dan Kecermatan Profesional  

Penugasan harus dilaksanakan dengan memerhatikan keahlian dan kecermatan 

profesional. 

1) Keahlian (Proficiency), auditor internal harus memiliki pengetahuan, 

ketrampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

tanggung jawab perorangan.  

Fungsi Audit Internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh 

pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya. 

a) Penanggung jawab Fungsi Audit Internal harus memperoleh saran dan 

asisten dari pihak yang kompeten jika pengetahuan, ketrampilan, dan 

kompetensi dari staf auditor internal tidak memadai untuk 

pelaksanaan sebagian atau seluruh penugasannya 

b) Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk 

dapat mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi kecurangan. 

c) Fungsi Audit Internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan 

tentang risiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi 
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informasi dan teknik-teknik audit berbasis teknologi informasi yang 

tersedia. 

2) Kecermatan Profesional (Due Professional Care), dalam menerapkam 

kecermatan profesional auditor internal perlu mempertimbangkan:  

a) Ruang lingkup penugasan,  

b) Kompleksitas dan materialitas yang cukup dalam penugasan,   

c) Kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses 

governance,   

d) Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan,   

e) Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan teknik-teknik 

analisis lainnya. 

3) Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL) 

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan 

kompetensinya melalui Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan. 

c. Program Quality Assurance Fungsi Audit Internal 

Penaggung jawab Fungsi Audit Internal harus mengembangkan dan 

memelihara program quality assurance, yang mencakup seluruh aspek dari 

fungsi audit internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya. 

Program ini mencakup penilaian kualitas internal dan eksternal secara periodik 

serta pemantauan internal yang berkelanjutan. Program ini harus dirancang 

untuk membantu fungsi audit internal dalam menambah nilai dan 

meningkatkan operasi perusahaan serta memberikan jaminan bahwa fungsi 

audit internal telah sesuai dengan Standar dan Kode etik Audit Internal. 
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2. Standar Kinerja 

Menurut Sawyer(2006:534) standar kinerja menggambarkan sifat-sifat jasa 

audit internal dan memberikan kriteria kualifikasi untuk mengukur kinerja jasa 

tersebut. 

a. Pengelolaan Fungsi Audit Internal (Managing the Internal Audit Activity) 

Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal 

secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut 

memberikan nilai tambah bagi organisasi. 

1) Perencanaan  

2) Komunikasi dan Persetujuan 

3) Pengelolaan Sumberdaya 

4) Kebijakan dan Prosedur 

5) Koordinasi 

6) Laporan kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas 

b. Lingkup Penugasan  

Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan proses: 

1) Pengelolaan risiko 

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara 

mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem 

pengendalian intern.  
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- Aktivitas audit internal harus mengawasi dan mengevaluasi efektivitas 

sistem manajemen risiko organisasi. 

- Aktivitas audit internal harus mengevaluasi eksposur risiko yang 

berhubungan dengan sistem tata kelola, operasi, dan informasi 

organisasi menurut: 

 keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasi 

 efektivitas dan efisiensi operasi 

 perlindungan aktiva 

 kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kontrak 

2) Pengendalian 

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara 

pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, 

efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong 

peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan. 

3) Proses Governance 

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang 

sesuai untuk meningkatkan proses governance. 

c. Perencanaan Penugasan 

Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana 

untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu, dan 

alokasi sumberdaya. 

d. Pelaksanaan Penugasan 
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Dalam melaksnakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang 

memadai untuk mencapai tujuan penugasan. 

e. Komunikasi Hasil Penugasan 

Auditor internal harus mengomunikasikan hasil penugasannya secara tepat 

waktu 

f. Pemantauan Tindak Lanjut 

Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga sistem 

untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan 

kepada manajemen. 

g. Resolusi Penerimaan Risiko oleh Manajemen 

Apabila manajemen senior telah mamutuskan untuk menanggung risiko 

residual yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh organisasi, penanggung 

jawab fungsi audit internal harus mendiskusikan masalah ini dengan 

manajemen senior. Jika diskusi tersebut tidak menghasilkan keputusan yang 

memuaskan, maka penanggung jawab fungsi audit internal dan manajemen 

senior harus melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas 

Organisasi untuk mendapatkan resolusi. 

2.1.2 Manajemen 

2.1.2.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan 

organisasional atau maksud-maksud yang nyata (Terry, 2001:1).  
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Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu (Hasibuan,2003:2). 

2.1.3 Risiko 

2.1.3.1 Pengertian Risiko 

Menurut Alijoyo (2006) memberi pengertian risiko sebagai berikut: 

a. “Hasil” risiko adalah sebuah hasil atau keluaran yang tidak dapat 

diprediksikan dengan pasti, yang tidak disukai karena akan menjadi kontra 

produktif. 

b. “Proses” risiko adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian 

tujuan, sehingga terjadinya konsekuensi yang tidak diinginkan. 

Aktivitas suatu badan usaha atau perusahaan pada dasarnya tidak dapat 

dilepaskan dari aktivitas mengelola risiko. Operasi suatu badan usaha atau 

perusahaan biasanya berhadapan dengan risiko usaha dan risiko non usaha. Risiko 

usaha adalah semua risiko yang berkaitan dengan usaha perusahaan untuk 

menciptakan keunggulan bersaing dan memberikan nilai bagi pemegang saham. 

Risiko non usaha adalah risiko lainnya yang dapat dikendalikan oleh perusahaan 

(Ghozali, 2007:3). 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009: “Risiko adalah 

potensi terjadinya suatu peristiwa (event) yang dapat menimbulkan kerugian bank.” 

Risiko didefinisikan sebagai sebuah konsep untuk menunjukkan tingkat 

ketidakpastian yang berdampak secara material terhadap tujuan usaha sebuah 

organisasi. Apabila disederhanakan, risiko adalah berbagai peristiwa atau situasi 
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yang dapat menghambat/menggagalkan sebuah organisasi mencapai tujuan-

tujuannya (Tampubolon, 2005).  

2.1.3.2 Macam-macam Risiko 

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, mencakup 8 (delapan) macam 

risiko yaitu: 

1. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain 

dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. 

2. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administrative 

termasuk transaksi derivative, akibat perubahan secara keseluruhan dari 

kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. 

3. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas 

dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa 

mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. 

4. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, 

dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi 

operasional Bank 

5. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. 

6. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan 

aspek yuridis. 
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7. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 

stakeholders yang bersumber dari persepsi negative terhadap Bank. 

8. Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan 

dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam 

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 

2.1.3.3 Tipe Risiko 

Bagi pelaku sektor bisnis dan pihak perbankan khususnya perlu mengamati 

dan memahami tipe-tipe risiko dengan seksama, karena menyangkut dengan 

penyaluran kredit yang diberikan kepada para debiturnya dan risiko yang akan 

ditanggung oleh para debiturnya tersebut. Dari sudut pandang akademisi ada 

banyak jenis risiko namun secara umum risiko hanya dikenal dalam 2(dua) tipe saja, 

yaitu risiko murni (pure risk) dan risiko spekulatif (spekulative risk) (Fahmi, 

2010:5). Adapun kedua bentuk tipe risiko tersebut adalah: 

(1) Risiko Murni (pure risk) adalah risiko yang hanya mengandung satu 

kemungkinan, yaitu kemungkinan rugi saja. Risiko murni dapat 

dikelompokkan pada 3 (tiga) tipe risiko, yaitu: 

a. Risiko Aset Fisik. Merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian 

pada asset fisik suatu perusahaan/organisasi. Contohnya kebakaran, banjir, 

gempa, tsunami, gunung meletur, dll. 

b. Risiko Karyawan. Merupakan risiko karena apa yang dialami oleh 

karyawan yang bekerja diperusahaan/organisasi tersebut. Contohnya 

kecelakaan kerja sehingga aktivitas perusahaan terganggu. 



31 
 

c. Risiko Legal. Merupakan risiko dalam bidang kontrak yang 

mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. 

Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya 

persoalan seperti ganti kerugian. 

(2) Risiko spekulatif (spekulative risk) adalah risiko yang mengandung dua 

kemungkinan, yaitu kemungkinan yang menguntungkan atau kemungkinan 

yang merugikan. Risiko ini biasanya berkaitan dengan risiko usaha atau 

bisnis. Risiko ini dapat dikelompokkan kepada empat tipe risiko, yaitu: 

a. Risiko Pasar. Merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga di 

pasar. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga 

menimbulkan kerugian. 

b. Risiko Kredit. Merupakan risiko yang terjadi karena counterparty gagal 

memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contohnya timbulnya kredit 

macet, persentase piutang meningkat. 

c. Risiko Likuiditas. Merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi 

kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun, sehingga tidak 

mampu membayar hutang secara tepat, menyebabkan perusahaan harus 

menjual aset yang dimilikinya. 

d. Risiko Operasional. Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan 

operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya terjadi 

kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk terkena virus. 
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2.1.3.4 Penyebab Risiko 

Menurut (Darmawi, 2004:22) penyebab risiko yaitu:  

1. Peril (Bencana, Musibah) adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan 

suatu kerugian 

2. Hazard (Bahaya) adalah keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar 

kemungkinan terjadinya suatu peril. 

Akibat terjadinya suatu peril ini akan menimbulkan satu kerugian atau 

kerusakan pada diri seseorang atau harta miliknya. Peril dan Hazard lebih erat 

hubungannya kepada kemungkinan dari pada risiko. 

Tipe-tipe Hazard: 

a. Physical Hazard, adalah suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik 

secara fisik dari suatu obyek yang dapat memperbesar kemungkinan 

terjadi suatu peril ataupun memperbesar terjadinya suatu kerugian. 

b. Moral Hazard, adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang 

bersangkutan yang berkaitan dengan sikap mental atau pandangan hidup 

serta kebiasaannya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya 

suatu peril ataupun suatu kerugian. 
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2.1.3.5 Sumber Risiko 

Sumber penyebab kerugian (dan risiko) dapat diklasifikasikan sebagai risiko 

sosial, risiko fisik, dan risiko ekonomi. Menentukan sumber risiko adalah penting 

karena mempengaruhi cara penanganannya (Darmawi, 2004:28). 

1) Risiko sosial 

Sumber utama risiko adalah masyarakat, artinya tindakan orang-orang 

menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan 

diri harapan kita. Contohnya: Dengan berkembangnya toko-toko swalayan, 

maka tokowan menghadapi risiko besarnya pencurian (shoplifting), 

vandalisme (perusakan) merupakan sumber risiko bagi pemilik gedung, 

rumah-rumah yang pemiliknya pergi berlibur dan mobil-mobil yang di 

parkir di jalan merupakan sasaran empuk para perusak ini. Orang-orang 

dapat menyebabkan kecelakaan yang menciderai diri mereka sendiri 

dan/atau orang lain sehingga menyebabkan kerusakan harta dan jiwa yang 

besar. 

2) Risiko Fisik 

Ada banyak sumber risiko fisik yang sebagiannya adalah fenomena alam, 

sedangkan lainnya disebabkan kesalahan manusia. Banyak risiko yang 

kompleks sumbernya tetapi termasuk terutama kategori fisik, contohnya 

antara lain: 

a. Kebakaran; Kebakaran adalah penyebab utama cidera, kematian dan 

kerusakan harta. Kebakaran besar dapat disebabkan oleh alam seperti petir, 
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atau penyebab fisik seperti kabel yang cacat, atau karena keteledoran 

manusia. 

b. Cuaca; Iklim adalah risiko yang serius. Kadang-kadang hujan terlalu 

banyak sehingga panen kena banjir dan sungai meluap. Banjir 

menimbulkan kerugian jiwa dan jutaan dollar kerusakan harta. Sebaliknya 

kekeringan juga menyebabkan kerugian besar karena kerusakan panen dan 

juga rusaknya tanah bila disertai angin.  

c. Petir; menyebabkan kebakaran yang selanjutnya merusakkan harta, 

membunuh atau menciderai orang. 

d. Tanah longsor; telah umum menjadi sumber kerusakan harta. Semakin 

padatnya daerah kota maka semakin banyak rumah dibangun di atas tanah 

yang labil. Dengan bergesernya tanah maka rumah-rumah pun rusak dan 

hancur. Salah satu sumber malapetaka mengerikan yang mendatangkan 

kerusakan harta dan kerugian jiwa adalah gempa bumi. 

(3) Banyak risiko yang dihadapi perusahaan itu bersifat ekonomi. Contoh-

contoh risiko ekonomi adalah inflasi, fluktuasi lokal, dan ketidakstabilan 

perusahaan individu, dan sebagainya. 

2.1.3.6 Mengelola Risiko 

Dalam beaktivitas, yang namanya risiko pasti terjadi dan sulit untuk 

dihindari sehingga bagi sebuah lembaga bisnis seperti misalnya perbankan sangat 

penting untuk memikirkan bagaimana mengelola atau men-manage risiko tersebut 

(Fahmi, 2010:5). Pada dasarnya risiko itu sendiri dapat dikelola dengan 4 (empat) 

cara, yaitu; 
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a. Memperkecil risiko 

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar 

setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan 

meminimalisasinya agar risiko tersebut tidak bertambah besar di luar dari 

kontrol pihak manajemen perusahaan. Karena mengambil keputusan di luar 

dari pemahaman manajemen perusahaan maka itu sama artinya dengan 

melakukan keputusan yang sifatnya spekulasi. 

b. Mengalihkan risiko 

Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima 

tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian, seperti dengan keputusan 

mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya 

tidak diketahui kapan waktunya. 

c. Mengontrol risiko 

Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan 

antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kebijakan 

seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak 

penjaga keamanan pada tempat-tempat yang dianggap vital. Seperti 

memasang alarm pengaman pada mobil, alarm kebakaran pada rumah dan 

menempatkan satpam pada siang atau malam hari. 

d. Pendanaan risiko 

Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana 

sebagai cadangan (reserve) guna mengantisipasi timbulnya risiko di 

kemudian hari seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang 



36 
 

domestik di pasaran. Maka kebijakan sebuah perbankan adalah harus 

memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dolar sehingga sejumlah 

perkiraan akan terjadi kenaikan atau perubahan tersebut. 

2.1.4  Manajemen Risiko 

2.1.4.1 Pengertian Manajemen Risiko 

Menurut COSO (1992), manajemen risiko dapat memberikan keyakinan 

memadai mengenai pencapaian tujuan pelaporan (reporting) dan ketaatan 

(compliance). Karena masih berada dalam pengendalian perusahaan dan 

bergantung dengan bagaimana pelaksanaan aktivitas yang berhubungan dengan 

tujuan tersebut. Sementara, untuk tujuan stratejik (strategic) dan operasional 

(operational) manajemen risiko tidak dapat mencegah adanya keputusan yang 

buruk dari manajemen atau direksi, serta pengaruh eksternal yang menghambat 

pencapaian tujuan. Namun manajemen risiko dapat memberikan petunjuk dan 

tuntutan pada manajemen ataupun direksi untuk dapat menghasilkan keputusan 

yang lebih baik. 

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009: 

“Manajemen Risiko merupakan serangkaian proses dan metodologi yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 

risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.” 

Menurut COSO (2004), risk management (manajemen risiko) dapat 

diartikan sebagai berikut: 

 “a process, effected by an entity’s board of directors, management and other 

personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to 
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edentify potential that may affect the entity, manage risk to be within its risk 

appetite, and provide reasonable assurance regarding the achievement of the 

entity objectives”. 

Definisi risk management tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut berdasarkan 

kata-kata kunci sebagai berikut: 

a. On going process 

Risk management dilaksanakan secara terus menerus dan dimonitor secara 

berkala. Risk management bukanlah suatu kegiatan yang dilakukan sesekali 

(one time event). 

b.  Effected by people 

Risk management ditentukan oleh pihak-pihak yang berada di lingkungan 

organisasi. Untuk lingkungan institusi pemerintah, risk management 

dirumuskan oleh pimpinan dan pegawai institusi/departemen yang 

bersangkutan. 

c. Applied in strategy setting 

Risk management telah disusun sejak dari perumusan strategi organisasi 

oleh manajemen puncak organisasi. Dengan penggunaan risk management, 

strategi yang disiapkan disesuaikan dengan risiko yang dihadapi oleh 

masing-masing bagian/unit dari organisasi. 

d. Applied across the enterprise 

Strategy yang telah dipilih berdasarkan risk management risk diaplikasikan 

dalam kegiatan operasional, dan mencakup seluruh bagian/unit pada 

organisasi. Mengingat risiko masing-masing bagian berbeda, maka 
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penerapan risk management berdasarkan penentuan risiko oleh masing-

masing bagian. 

e. Designed to identify potential events 

Risk management dirancang untuk mengidentifikasi kejadian atau keadaan 

yang secara potensial menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan 

organisasi. 

f.  Provide reasonable assurance 

Risiko yang dikelola dengan tepat dan wajar akan menyediakan jaminan  

bahwa kegiatan dan pelayanan oleh organisasi dapat berlangsung secara 

optimal. 

g. Geared to achieve objectives 

Risk management diharapkan dapat menjadi pedoman bagi organisasi dalam 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

2.1.4.2 Komponen Manajemen Risiko 

Menurut (COSO, 2004) enterprise risk management memiliki delapan 

komponen yang saling berhubungan. Komponen ini berasal dari cara manajemen 

menjalankan bisnisnya dan terintegerasi dengan proses manajemen. Berikut model 

enterprise risk management dari COSO, serta komponennya. 
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Gambar 2.2 Model Enterprise Risk Management 

Sumber: COSO 2004 

1. Lingkungan Internal (Internal Environment) 

Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap 

operasi secara umum dan konsep kontrol secara khusus. Hal ini mencakup: 

etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan 

organisasi. Juga tercakup struktur organisasi serta kebijakan dan filosofi 

manajemen. Bagaimanapun, inti dari berbagai kegiatan adalah orangnya 

dan lingkungan dimana dia beraktivitas. Faktor manusia yang dimaksudkan 

disini adalah attribut yang melekat di orang tersebut, misalnya: integritas, 

nilai, etika, dan kompetensi. 

2. Penentuan Tujuan (Objective Setting) 

Tujuan harus ada sebelum perusahaan dapat mengidentifikasi kejadian 

potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian. Enterprise risk 

management (ERM) memastikan bahwa manajemen memiliki proses 

penetapan tujuan yang terpilih sesuai dengan misi perusahaan dan konsisten 

dengan risk appetite. 

3. Identifikasi Kejadian (Event Identification) 

Kejadian potensial yang dapat memberikan pengaruh kepada perusahaan 

harus dapat diidentifikasi. Identifikasi kejadian melibatkan identifikasi 

kejadian potensial dari sumber internal maupun eksternal. Termasuk 

membedakan antara kejadian yang menimbulkan risiko dan yang 

menimbulkan kesempatan dan yang mungkin menimbulkan keduanya. 

4. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 
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Risiko yang telah diidentifikasi dianalisa untuk menentukan dasar perlakuan 

terhadap risiko. Risiko dinilai baik untuk risiko inherent dan risiko residual, 

dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadi dan dampaknya. 

5. Sikap Atas Risiko (Risk Respons) 

Mengidentifikasi dan melakukan evaluasi untuk respon yang sesuai 

terhadap risiko. Manajemen menentukan sejumlah tindakan untuk 

menyesuaikan risiko dengan risk tolerance dan risk appetite perusahaan. 

6. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan risk 

response yang dipilih manajemen dilaksanakan dengan efektif. 

7. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Mengidentifikasi, menangkap, dan mengkomunikasikan informasi yang 

relevan dalam bentuk form dan dalam waktu yang tepat agar memungkinkan 

orang-orang untuk melaksanakan kewajibannya. Informasi dibutuhkan 

dalam semua tingkatan perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai dan 

merespon risiko. Rule dan responsibilities tiap-tiap personil 

dikomunikasikan dengan baik. 

8. Pemantauan (Monitoring) 

Keseluruhan enterprise risk management diawasi dan dimodifikasi sesuai 

kebutuhan. Dengan demikian ERM dapat bereaksi secara dinamis dan dapat 

berubah sesuai tuntutan kondisi. Monitoring dilaksanakan melalui kegiatan 

manajemen yang berjalan, evaluasi terpisah atas ERM, atau kombinasi dari 

keduanya. 
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2.1.4.3 Manfaat Manajemen Risiko 

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa 

manfaat yang akan diperoleh, yaitu (Fahmi, 2010:3). 

a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap 

keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (prudent) dan 

selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. 

b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-

pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka 

panjang. 

c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu 

menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian 

khususnya kerugian dari segi finansial. 

d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. 

e. Dengan adanya konsep manajemen risiko (risk management concept) yang 

dirancang secara detail maka artinya peusahaan telah membangun arah dan 

mekanisme secara suistainable (berkelanjutan). 

Menurut Darmawi, (2005:11) manfaat manajemen risiko yang diberikan 

terhadap perusahaan dapat dibagi dalam 5 (lima) kategori utama yaitu: 

a. Manajemen risiko mungki dapat mencegah perusahaan dari kegagalan. 

b. Majemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba. 

c. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung. 
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d. Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya 

perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non material bagi 

perusahaan itu. 

e. Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena 

kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang 

dilindungi maka secara tidak langsung menolong meningkatkan public 

image. 

2.1.4.4 Tahap-tahap dalam Melaksanakan Manajemen Risiko 

 Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada 

beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu (Fahmi, 

2010:3). 

a. Identifikasi risiko 

b. Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko 

c. Menempatkan ukuran-ukuran risiko 

d. Menempatkan alternatif-alternatif 

e. Menganalisis setiap alternatif  

f. Memutuskan satu alternatif 

g. Melaksanakan alternatif yang dipilih 

h. Mengontrol alternatif yang dipilih tersebut 

i. Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. 
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2.1.5 Bank 

2.1.5.1 Pengertian Bank 

 Menurut undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 1992 tentang 

perbankan yang telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998 :  

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak. 

2. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. 

3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Bank Umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan 

penyalur kredit, pelaksana lalulintas pembayaran, stabilisator moneter, serta 

dinamisator pertumbuhan perekonomian (Hasibuan, 2005). 

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dana menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Kasmir, 2002). 

 

 



44 
 

2.1.5.2  Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan  

 Dalam pasal 2, 3, dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah di ubah 

dengan UU No.1 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan asas, fungsi, dan 

tujuan : 

1. Asas  

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan 

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

2. Fungsi 

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat. 

3. Tujuan 

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, 

dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.  

2.1.5.3 Penggolongan dan Jenis-jenis Bank  

Klasifikasi bank menurut Kasmir (2004) yaitu : 

1. Klasifikasi bank berdasarkan kepemilikannya 

a. Bank milik pemerintah 

b. Bank Pemerintah Daerah (BPD)  

c. Bank milik swasta nasional  

d. Bank milik koperasi 

e. Bank milik asing 

f. Bank milik campuran  
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2. Klasifikasi bank berdasarkan transaksi 

a. Bank Devisa 

b. Bank non devisa 

 Penggolongan bank menurut Undang-undang RI No.10 tahun 1998 dan 

Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang perbankan : 

1. Berdasarkan jenisnya  

a. Bank Umum 

b. Bank Perkreditan Umum 

2. Berdasarkan kepemilikannya  

a. Bank Milik Pemerintah 

b. Bank Milik Pemerintah Daerah 

c. Bank Milik Swasta Nasional 

d. Bank Milik Koperasi 

e. Bank Asing/Campuran 

3. Berdasarkan bentuk hukumnya  

a. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah 

b. Bank berbentuk hukum Perseroan 

c. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas 

d. Bank berbentuk hukum Koperasi 

4. Berdasarkan kegiatan usahanya 

a. Bank Devisa 

b. Bank bukan Devisa 

5. Berdasarkan sistem pembayaran jasa 
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a. Bank berdasarkan pembayaran bunga 

b. Bank berdasarkan pembayaran berupa pembagian hasil keuntungan. 

2.1.5.4 Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Bank 

Menurut Lampiran SE No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003, yaitu: 

1.   Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi   

a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus Bank 

Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada 

setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.  

b. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Bank harus menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang 

jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;  

2.  Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko  

a. Umum 

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank harus 

menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan 

usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. 

b. Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee) 

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dapat bersifat keanggotaan tetap 

dan tidak tetap sesuai dengan kebutuhan Bank; 

c. Satuan Kerja Manajemen Risiko 

Struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan 

ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko  yang melekat pada Bank. 

Hal ini berarti setiap Bank dapat menentukan struktur organisasi yang 
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tepat dan sesuai dengan kondisinya, termasuk kemampuan keuangan dan 

sumberdaya manusianya.   

3.   Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit  

 Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan 

manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategik 

Bank serta lebih terfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas fungsional 

Bank. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Ringkasan hasil penelitian terdahulu 

No. Peneliti  Judul Metode 

yang 

digunakan 

Persamaan Perbedaan 

1. Muchamad 

Darindra, 2011 

Pengaruh 

Auditor Internal 

Dalam 

Meningkatkan 

Efektifitas 

Pengelolaan 

Enterprise Risk 

Management 

Deskriptif 

analitik-

korelasional 

dengan 

pendekatan 

studi kasus 

Persamaannya 

adalah sama-

sama meneliti 

mengenai 

auditor internal 

dan 

manajemen 

risiko melalui 

enterprise risk 

management 

Peneliti 

melakukan 

penelitian 

pada objek 

dan waktu 

yang 

berbeda 

2. Taufik 

Mochamad 

Ridwan, 2013 

Pengaruh Peran 

Auditor Internal 

Dalam 

Meningkatkan 

Enterprise Risk 

Management 

Deskriptif 

analitik-

korelasional 

dengan 

pendekatan 

studi kasus 

Persamaannya 

adalah sama-

sama meneliti 

mengenai 

auditor internal 

dan 

manajemen 

risiko melaui 

enterprise risk 

management 

Peneliti 

melakukan 

penelitian 

pada objek 

dan waktu 

yang 

berbeda 

3. Fajar Yogas 

Pratama, 2012 

Peranan Audit 

Internal Dalam 

Menunjang 

Deskriptif 

dengan 

Persamaannya 

adalah sama-

sama meneliti 

Peneliti 

melakukan 

penelitian 
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Penerapan 

Manajemen 

Risiko 

pendekatan 

studi kasus 

mengenai 

auditor internal 

dan 

manajemen 

risiko 

pada objek 

dan waktu 

yang 

berbeda 

4. Frietadentya 

Retno 

Whardani, 

2014 

Pengaruh 

Profesionalisme 

dan Pengalaman 

Auditor Internal 

Terhadap 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Enterprise Risk 

Management  

Deskriptif Persamaannya 

adalah sama-

sama meneliti 

mengenai 

auditor internal 

dan enterprise 

risk 

management 

Peneliti 

melakukan 

penelitian 

pada objek 

dan waktu 

yang 

berbeda 

5. Toni Heryana 

dan Dede 

Andri, 2012 

Peranan Audit 

Internal 

Terhadap 

Efektivitas 

Manajemen 

Risiko 

Deskriptif 

kasualitas 

audit internal 

berperan secara 

positif terhadap 

efektivitas 

manajemen 

risiko. 

Peneliti 

melakukan 

penelitian 

pada objek 

dan waktu 

yang 

berbeda 

6. Arwina 

Karmudiandri, 

2014 

Peranan Audit 

Internal Dalam 

Manajemen 

Risiko Bank 

 Kontribusi 

audit intenal 

Bank dalam 

manajemen 

risiko 

khususnya 

risiko kredit 

sudah cukup 

baik 

Peneliti 

melakukan 

penelitian 

pada objek 

dan waktu 

yang 

berbeda 

Sumber dari berbagai skripsi dan jurnal 
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2.3 Hubungan Kode Etik Profesi Auditor Internal Terhadap Manajemen 

Risiko 

Menurut (Sawyer:2006) kode etik penting dan tepat untuk profesi audit 

internal dan dimaksudkan untuk meningkatkan budaya etika dalam profesi audit 

internal secara menyeluruh. Menurut Standars for Professional Practice of Internal 

Auditing (2002) sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan 

menerima tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang dilayani. Seiring dalam 

menjalankan tanggung jawabnya harus dipenuhi dengan menjaga standar perilaku 

yang tinggi.  

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam (SPAI:2004) 

Kode etik memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. 

Standar perilaku tersebut membentuk prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan 

praktik audit internal. Para auditor internal wajib menjalankan tanggung jawab 

profesinya dengan bijaksana, penuh martabat, dan kehormatan. Dalam menerapkan 

kode etik ini, auditor internal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar perilaku yang ditetapkan dalam kode 

etik ini dapat mengakibatkan dicabutnya keanggotaan auditor internal dari 

organisasi profesinya. 

Auditor internal harus membantu baik manajemen maupun komite audit  

dalam  tanggung  jawab  manajemen  risiko  dan  peran  pengawas  dengan 

memeriksa,  mengevaluasi,  pelaporan  dan  merekomendasikan  perbaikan  pada 

kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko. 
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Proses manajemen risiko tersebut antara lain: (1) Lingkungan Internal (2) 

Penentuan Tujuan (3) Identifikasi Kejadian (4) Penilaian Risiko (5) Sikap Atas 

Risiko (6) Aktivitas Pengendalian (7) Informasi dan Komunikasi (8) Pemantauan.  

2.4 Hubungan Standar Profesi Auditor Internal Terhadap Manajemen 

Risiko 

Menurut (Sawyer:2006) aktivitas-aktivitas audit internal dilakukan dalam 

lingkungan yang berbeda secara hukum dan budaya; dalam organisasi-organisasi 

yang berbeda tujuan, ukuran, dan struktur; dan oleh orang-orang yang ada di dalam 

atau di luar organisasi. Perbedaan-perbedaan ini dapat memengaruhi praktik audit 

internal dalam tiap lingkungan. Namun, kepatuhan terhadap Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing (Standar) merupakan hal yang penting 

untuk memenuhi tanggung jawab auditor internal. 

Tujuan standar adalah untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang 

menyatakan praktik audit internal sebagaimana mestinya, menyediakan suatu 

kerangka untuk melaksanakan dan meningkatkan aktivitas audit internal yang 

memberikan nilai tambah dalam cakupan yang luas, membuat dasar pengukuran 

kinerja audit internal, mendorong kemajuan proses dan operasi organisasi yang 

lebih baik. 

Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (SPAI) diadopsi untuk 

menjaga standar profesi auditor internal yang menjadi pedoman bagi auditor yang 

ingin menjalankan fungsinya secara profesional. 

Menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI:2004) dalam standar kinerja 

mengenai manajemen risiko mengungkapkan bahwa fungsi audit internal harus 
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membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko 

signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko. 

Penerapan manajemen risiko membutuhkan profesi audit intern yang juga 

harus memiliki paradigma baru, karena manajemen risiko bukanlah sebuah alat 

yang secara otomatis akan membebaskan sebuah organisasi dari risiko. Manajemen 

risiko bukan sebuah bola kristal yang dapat mengidentifikasi semua risiko. Oleh 

karena itu manajemen risiko tidak dapat berfungsi dengan sendirinya, tanpa 

dukungan profesi lain seperti halnya audit intern (Tampubolon, 2006) 

 Dengan demikian dapat dinyatakan apabila audit internal telah menjaga 

standar perilaku yang tinggi dan menjaga standar profesi auditor internal yang 

menjadi pedoman bagi auditor dalam menjalankan profesinya akan mempunyai 

pengaruh yang baik dalam menerapkan proses manajemen risiko. Sehingga tujuan 

organisasi untuk meminimalisasikan risiko akan tercapai. 

2.5 Kerangka Pemikiran 

 Internal  audit  (Pemeriksaan  Intern)  adalah pemeriksaan  yang dilakukan 

oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan  keuangan  dan  catatan  

akuntansi  perusahaan,  maupun  ketaatan  terhadap kebijakan manajemen  yang 

telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor  biasanya    lebih  

rinci  dibandingkan  dengan  pemeriksaan  umum  yang dilakukan  oleh  Kantor 

Akuntan Publik.  Internal  auditor  biasanya  tidak  memberikan  opini  terhadap 

kewajaran  laporan keuangan, karena pihak-pihak  di luar perusahaan menganggap 

bahwa  internal  auditor merupakan  orang  dalam  perusahaan yang tidak 

independen.  Laporan  internal  auditor  berisi  pemeriksaan  (audit  findings) 
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mengenai  penyimpangan  dan  kecurangan  yang  ditemukan,  kelemahan 

pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (Agoes, 2004).  

Menurut Standars for Professional Practice of Internal Auditing (2002), 

sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima 

tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang dilayani. Seiring dalam menjalankan 

tanggung jawabnya harus dipenuhi dengan menjaga standar perilaku yang tinggi, 

sehubungan dengan hal tersebut Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal 

(SPAI) yang diadopsi dengan menjaga standar profesi auditor internal akan menjadi 

pedoman bagi auditor yang ingin menjalankan fungsinya secara profesional.  

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam (SPAI:2004) 

menetapkan Kode Etik Profesi Audit Internal sebagai berikut: 

1. Integrity 

2. Objectivity 

3. Confidentially 

4. Professionalism 

5. Competency 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam (SPAI:2004) 

menetapkan Standar Profesi Audit Internal sebagai berikut: 

1. Independent 

2. Proficiency and due Proffesional Care 

3. Nature of Work 

4. Do Audit Activities 

5. Managing the Internal Audit Activities 
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Audit intern bertujuan untuk memberikan layanan kepada organisasi. 

Karena selain memiliki fungsi sebagai pemeriksa, audit intern juga sekaligus 

berfungsi sebagai mitra manajemen atau yang lebih sering dikenal auditee. Fokus 

utama audit intern adalah membantu satuan kerja operasional mengelola risiko 

dengan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang memberi nilai 

tambah untuk/atau memperkuat organisasi (Tampubolon, 2005) 

Risiko didefinisikan sebagai sebuah konsep untuk menunjukkan tingkat 

ketidakpastian yang berdampak secara material terhadap tujuan usaha sebuah 

organisasi. Apabila disederhanakan, risiko adalah berbagai peristiwa atau situasi 

yang dapat menghambat/menggagalkan sebuah organisasi mencapai tujuan-

tujuannya (Tampubolon, 2005).  

Manajemen yang buruk akan menimbulkan risiko yang menyebabkan 

kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta dikelola dengan baik. Untuk itu, bank 

harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya (Idroes dan Sigiarto, 2006). Risiko yang 

ditimbulkan tersebut dapat memberikan efek negatif terhadap perekonomian dan 

pertumbuhan perbankan (Ali, 2006). 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan 

Manajemen Risiko pada Bank Umum yang kemudian mengalami perubahan 

menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 mengatakan: 

Manajemen Risiko merupakan serangkaian proses dan metodologi yang digunakan 

untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang 
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timbul dari kegiatan usahan bank. Fokus dari manajemen risiko adalah 

mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan risiko dengan sebaik-baiknya.  

Risiko kredit merupakan risiko terbesar dalam bidang perbankan (Heryana 

dan Dede Andri, 2012). Dampak dari meningkatnya risiko kredit adalah terhadap 

modal bank, setiap kali menyalurkan kredit maka kecukupan modal akan turun (Ali, 

2006:12), jika kredit yang disalurkan bermasalah tentu saja konsekuensi logisnya 

kecukupan modal yang tadi berkurang tidak dapat dikembalikan seperti semula dan 

pada gilirannya nanti tingkat kesehatan bank pun akan menurun. Jika dibiarkan 

tujuan bank untuk memaksimalisasi nilai perusahaan dan kekayaan pemegang 

saham berpotensi tidak tercapai (Heryana dan Dede Andri, 2012). 

Audit intern merupakan komponen inti dari sebuah struktur manajemen 

risiko yang efektif, manajemen risiko yang proaktif, tata kelola korporasi yang solid 

(good corporate government), serta pengembangan bisnis yang berkelanjutan 

sehingga manajemen risiko tidak dapat berfungsi dengan sendirinya, tanpa 

dukungan profesi lain seperti halnya audit intern (Tampubolon, 2005). 

Fungsi audit internal dalam manajemen risiko adalah mengevaluasi proses 

manajemen risiko. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan bahwa proses 

manajemen risiko berfungsi sebagaimana direncanakan dan akan memungkinkan 

sasaran dalam tujuan organisasi tercapai (Karmudiandri, 2014).  

Delapan komponen manajemen risiko menurut Commite of Sponsoring 

Organizations of the Treadway (COSO, 2004) meliputi: 

1. Lingkungan Internal (Internal Environment) 

Manajemen menentukan filosofi risiko dan menentukan risk appetite. 
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2. Penentuan Tujuan (Objective Setting) 

Tujuan harus ada sebelum perusahaan dapat mengidentifikasi kejadian 

potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian. 

3. Identifikasi Kejadian (Event Identification) 

Kejadian potensial yang dapat memberikan pengaruh kepada perusahaan 

harus dapat diidentifikasi. Identifikasi kejadian melibatkan identifikasi 

kejadian potensial dari sumber internal maupun eksternal. 

4. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Risiko yang telah diidentifikasi, dianalisa untuk menentukan dasar 

perlakuan terhadap risiko itu sendiri. 

5. Sikap Atas Risiko (Risk Respons) 

Mengidentifikasi dan melakukan evaluasi untuk respon yang sesuai 

terhadap risiko. 

6. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan risk 

response yang dipilih manajemen dilaksanakan dengan efektif. 

7. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Mengidentifikasi, menangkap, dan mengkomunikasikan informasi yang 

relevan dalam bentuk form dan dalam bentuk yang tepat agar 

memungkinkan orang-orang untuk melaksanakan kewajibannya. 

8. Pemantauan (Monitoring) 

Keseluruhan Enterprise Risk Management diawasi dan dimodifikasi sesuai 

kebutuhan. 
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Gambar 2.3 

Bagan Kerangka Pemikiran 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:159) hipotesis adalah sebagai berikut:  

“Hipotesis adalah sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan”. 

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual di atas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

H1 = Pengaruh kode etik profesi auditor internal terhadap manajemen risiko 

H2 = Pengaruh standar profesi auditor internal terhadap manajemen risiko 

H3 = Pengaruh kode etik profesi auditor internal dan standar profesi auditor 

internal terhadap manajemen risiko. 

Manajemen Risiko: 

1. Internal Environment 

2. Objective setting 

3. Event Identification 

4. Risk Assessment 

5. Risk Response 

6. Control Activities 

7. Information and 

Communication 

8. Monitoring 
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