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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Landasan Teori 

 Saat ini profesi audit Internal terus mengalami pekembangan, sesuai 

dengan perubahan dunia usaha dan perekonomian yang menuntut perusahaan 

untuk menjalankan operasinya secara profesional. Setiap perusahaan dituntut 

untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Kebutuhan akan audit internal sebagai salah satu 

aktivitas yang mendukung perusahaan untuk mencapai tujuan semakin diperlukan. 

 

2.1.1 Pengertian Audit Internal 

 Istilah Audit Internal bila diartikan secara sederhana adalah suatu audit 

yang dilakukan pihak intern oleh perusahaan dengan menggunakan pegawai 

perusahaan itu sendiri. Ini harus dibedakan dengan Audit Eksternal, yaitu audit 

yang dilakukan oleh pihak luar perusahaan atau pihak yang independen, dalam hal 

ini akuntan publik. 

 Definisi Audit Internal menurut The Institute of Internal Auditor (Arens, 

Elder, and Beasley, 2012: hlm 770) : 

 " Internal Auditing is a independent, objective assurance and consulting 

activity design to add value improve and organization's. It helps an organization 

to accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined approach to 

evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and 

governance process." 
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Sukrisno Agoes dalam bukunya  Auditing (pemeriksaan Akuntan) adalah sebagai 

berikut : 

 "Internal audit 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 dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah (misalnya peraturan di 

bidang perpajakan, pasar modal, ligkungan hidup, perbankan, perindustrian, 

investasi dan lain-lain) dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku 

(standar aukuntansi keuangan)". (Sukrisno Agoes, 2012 : 221)   

  

Hiro Tugiman dalam bukunya " Audit Internal 
_ 

Standar profesional " : 

 "Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi 

penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan 

mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan " (Hiro Tugiman, 2011 : 

11)  

  

Definisi Audit Internal menurut Boynton, Johnsen, dan Kell dalam 

bukunya " Modern Auditing " adalah sebagai berikut : 

 "Audit internal adalah aktivitas pemberian keyakinan serta konsultasi 

yang independen dan objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan 

memperbaiki operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai 

tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin 

untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektifitas proses manajemen risiko, 

pengendalian, dan pengelolaan". (2003 : 491) 

  

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa audit intern adalah 

fungsi penilaian yang dilakukan pihak yang independen dan objektif dalam 

perusahaan terhadap seluruh kegiatan perusahaan yang dapat meningkatkan 

pengendalian intern operasi perusahaan agar lebih efektif dan efisien. 
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2.1.2 Tujuan, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal 

2.1.2.1 Tujuan Audit Internal 

Menurut Ratliff (1996:9) mengemukakan tujuan auditor internal adalah : 

 "The primary objectives of internal auditing is to provide an appraisal of 

the organization's controls to ensure their business risk addressed and that the 

goals and objectives are achieved efficiently, effectively, and economically''. 

  

Menurut Hiro Tugiman ( 2011 : 11 ) tujuan intenal audit adalah sebagai 

berikut : 

 "Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi 

agar dapat melaksanakan tanggung jawanya secara efektif. Untuk itu pemeriksa 

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

pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan 

biaya yang wajar". 

  

Menurut Sukrisno Agoes (2012:222)  mengemukaan bahwa tujuan audit: 

“Audit Internal bertujuan untuk membantu manajemen dalam 

melaksanakan tanggung-jawabnya dengan menganalisa, menilai dan 

memberiksaran serta komentar tentang aktivitas yang diperiksa”. 

  

Dari definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa tujuan audit internal adalah 

membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung 

jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, audito internal akan memberikan 

analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk, dan informasi sehubungan kegiatan 

yang sedang diperiksa. Selain itu tujuan audit internal mencakup pula usaha 

mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar. 

Tujuan-tujuan tersebur dapat dicapai apabila audit internal berfungsi 

dengan baik, dimana audit internal harus mengetahui dan memahami wewenang, 

tugas, dan tanggung jawabnya secara jelas. 
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2.1.2.2 Fungsi Audit internal 

 Fungsi audit internal yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP) adalah sebagai berikut : 

 "Fungsi audit internal dapat terdiri dari satu 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". ( IAI. 2013 : 319,30) 

  

Menurut Robert Tampubolon dalam bukunya “ Risk and system-Based 

Internal Auditing” (2013: 1) bahwa : “Fungsi audit intern lebih berfungsi sebagai 

mata dan telingga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua 

kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang”. 

 

Menurut General Accounting Officer yang diterjemahkan oleh Sumardjo 

Tjitrosidojo adalah sebagai berikut: 

1. Menemukan berbagai situasi untuk meniadakan pemborosan dan daya 

guna yang tidak baik. 

2. Menyarankan perbaikan dalam bidang kebijaksanaan prosedur dan struktur 

organisasi. 

3. Menciptakan alat penguji terhadap hasil pekerjaan para individu dan 

berbagai unit organisasi. 

4. Mengawasi ketaatan pada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh 

anggaran dasar dan undang-undang. 

5. Mencek akan adanya tindakan-tindakan yang tidak atau belum disetujui, 

penyelewengan dan tidak wajar secara lain. 

6. Mengidentifikasikan tempat-tempat yang mengandung kemungkinan 

timbulnya  kesulitan kegiatan masa depan. 

7. Menciptakan saluran komunikasi antara berbagai tingkatan dan pimpinan 

tertinggi. 
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Dapat disimpulkan bahwa fungsi audit internal meliputi hal-hal sebagai 

berikut ; 

a) Penilaian terhadap prosedur dan masalah-masalah yang berhubungan 

dengan prosedur, seperti penilaian efisiensi prosedur yang telah ditetapkan 

dan pengembangan serta penyempurnaan prosedur tersebut ; 

b) Penilaian terhadap data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan 

membuat analisis lebih lanjut untuk mendukung kesimpulan tertentu ; 

c) Penilaian kegiatan yang menyangkut ketaatan terhadap kebijakan, 

peraturan pemerintah, dan kewajiban-kewajiban dengan pihak luar. 

 

2.1.2.3 Wewenang dan Tanggungjawab Audit Internal 

Menurut standar atribut 100 - tujuan, kewenangan dan tanggung jawab 

audit internal):  

“Audit imternal memiliki wewenang atas akses yang tidak terbatas, 

bebas, dan penuh kepada catatan, fisik aset, dan personil perusahaan yang 

berkaitan dengan penugasan. Kewenangan ini penting bagi pembentukan 

independensi internal audit dalam menjalankan dan melaporkan tugas-tugasnya, 

sekaligus menjamin semua ruang lingkup penugasan dapat dijangkau oleh auditor 

internal. Audit internal memiliki wewenang atas Akses yang bebas dan tidak 

terbatas kepada board (jajaran komisaris) perusahaan. Kewenangan ini juga 

penting bagi penciptaan independensi auditor internal dalam menjalankan dan 

melaporkan tugas-tugasnya”. 

 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa wewenang yang dimiliki 

oleh audit internal yaitu mendapatkan keleluasaan/kebebasan untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap catatan-catatan, harta milik perusahaan, aktivitas yang telah 

selesai ataupun aktivitas yang sedang berjalan, dan pemeriksaan terhadap pegawai 

perusahaan. 
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 Sedangkan tanggung jawab audit internal dalam Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) adalah sebagai berikut : 

 "Audit internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan 

evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain kepada 

manajemen entitas dan dewan komisaris, atau pihak lain yang mempunyai 

wewenang dan tanggung jawab. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut, 

audit internal mempertahankan objektivitasnya yang  berkaitan dengan aktivitas 

yang diauditnya". (IAI, 2013 : 322, 2) 

  

Berdasarkan penjelasan mengenai tujuan, fungsi, wewenang dan tanggung 

jawab audit internal, dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan fungsi 

staf yang lepas dari fungsi administrasi atau pencatatan dan funsi keuangan. Oleh 

karena itu audit internal tidak memiliki wewenang untuk memberi perintah 

langsung paada karyawan-karyawan bidang operasi. Sehingga jelas bahwa audit 

internal hanya bertanggung jawab sebatas penilaian yang dilakukannya, 

sedangkan tindak lanjut dari penilaian dilakukan manajemen. 

 Dalam buku  Hiro Tugiman (2011 : 14) dinyatakan bahwa ruang lingkup 

audit internal adalah : 

 "The scope of internal auditing should encompass the examination and 

evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization's system of 

Internal control and the quality of peformance in carrying out assgning 

reponsibilities". (IIA,1995,p.29 dan IIA UK, 1998 p.32) 

  

Ruang lingkup dan tujuan audit internal sangat luas tergantung besar 

kecilnya perusahaan dan permintaan dari manajemen tempat internal auditor 

bekerja. 
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2.1.3 Profesi Audit Internal 

 Sawyer (2012:15) mengelompokkan profesi audit ke dalam independent 

auditing, government auditing, dan  internal auditing. Profesi yang disebutkan 

terakhir diakui agak terlambat perkembangannya jika dibandingkan dengan 

profesi yang lain. Sawyer (2012:4-5) mengungkapkan bahwa dalam sejarah audit 

internal pada abad permulaan sekitar 3500 sebelum masehi telah berkembang 

secara sistematik mengikuti perubahan yang terjasi di dunia usaha. 

 Pada abad ke-13 lahir sitem pembukuan berpasangan (double-entry), yakni 

setiap transaksi dicatatbaik pada sisi debit maupun kredit. Sedangkan 

perkembangan sejarah audit internal pada masa revolusi industri di Inggris, 

ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan memperkerjakan akuntan 

untuk memeriksa catatan keuangannya. Profesi internal audit baru berkembang 

pada tahun 1941 dengan dibentuknya The Institute of Internal Auditors (IIA). Di 

Indonesia organisasi dan pendidikan internal audit baru muncul tahun 1980an 

dengan dibentuknya Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) 

BUMN/BUMD. Organisasi ini diharapkan menjadi perintis berdirinya organisasi 

perintis internal audit di Indonesia, yang kini bernama Perhimpunan Auditor 

Internal Indonesia (PAII). Audit internal merupakan profesi, maka diperlukan 

ukuran atau standar untuk mejaganya disamping Kode Etik Profesi yang 

disepakati oleh para auditor internal. IIA memberikan gelar CIA ( Certied Internal 

Auditor) bagi auditor internal yang telah lulus dalam kualifikasi tersebut yang 

mencerminkan kualitas kecakapan yang tinggi dalam bidang audit internal. Di 
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Indonesia sertifikasi tersebut dikeluarkan oleh PAII dengan gelar QIA ( Qualified 

Internal Auditor ). 

 

2.1.4 Peran Audit Internal 

 Definisi audit internal sebelumnya mencerminkan peran profesi audit 

internal sebagai aktivitas penilaian yang independen dan objektif untuk menguji 

dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Menurut Courtemanche (2000:27), peran 

audit 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 

department, and if his duties involve ascertaining, appraising or 

recommending from a position of organizational independence, he is 

performing the role of an internal auditor.” 

  

Stephen R. Thevenin (2007:58-59) menjelaskan bahwa Audit Internal 

adalah : 

 "The key to establising and maintaining the internal auditor new role as 

internal business consultant is to incorporate  a business perspective into 

current control compliance processes, rathen 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 

audit internal yaitu assurance service dan consulting activities. Aktivitas utama 

ini diharapkan dapat lebih menghadirkan profesi audit internal secara efektif bagi 

perusahaan. Peran profesi audit internal tidak lepas dari norma profesi yang 

tertuang dalam Kode Etik dan Standar Profesi Audit Internal sebagai 

komponen dan identitas yang melekat pada profesi audit internal. Seorang auditor 
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internal telah melaksanakan peran profesinya pada saat ia menjalankan fungsi dan 

tanggung jawab sesuai Kode Etik Profesi dan Standar Profesi yang berlaku. Peran 

tersebut sesuai yang diungkapkan Courtmanche (2000:22), yaitu : 

 "Internal auditing is simply a role/ The title 'manager' denotes a role, and 

so does the title 'internal auditor'. If he is assigened to the auditing 

department, and if his duties involve ascertaining, appraising or 

recomending from a position of organizational independence, he is 

performing the role of an internal auditor". 

  

Definisi diatas membawa kepada konsekuensi tuntutan peran yang harus 

dijalankan. Peran merupakan bagian yang seseorang mainkan pada saat 

berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks sosial, peran seseorang harus 

sesuai dengan norma yang menggambarkan identitas posisi tertentu sesuai 

spesialisasi, koordinasi dan fungsi (Siegel and Marconi, 1989:21-22)  

 

2.1.5 Kode Etik dan Standar Profesi 

2.1.5.1 Kode Etik  

 The Institute of internal Auditor (IIA,2010) menyatakan kode etik sebagai: 

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

 2.   Suatu sikap yang menjelaskan norma sikap yang diharapkan auditor  

      internal. Aturan-aturan ini merupakan alat bantu untuk memandu sikap 

       etis dari auditor internal. 

  

Kode etik memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh anggota 

Satuan Pengawas Intern (SPI). Standar perilaku tersebut membentuk prinsip-

prinsip dasar dalam menjalankan praktik audit internal. Pelanggaran terhadap 

standar perilaku yang ditetapkan dalam kode etik dapat mengakibatkan dicabutnya 

keanggotaan SPI dari organisasi profesinya. 
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 Satuan pengawas intern wajib menjalankan tanggung jawab profesinya 

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

Etik ini anggota SPI harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

2.1.5.2 Standar Profesi 

Standar profesi bagi SPI dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) 

terdiri atas Standar Atribut, Standar Kinerja, dan Standar implementasi. Standar 

Atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak 

yang melakukan kegiatan audit internal. Standar kinerja menjelaskan sifat dari 

kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit. Standar 

kinerja memberikan praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit mulai dari 

perencanaan sampai dengan pemantauan tindak  lanjut. Standar Atribut dan 

Standar Kinerja berlaku untuk semua jenis penugasan audit internal. 

Standar implementasi hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu, SPAI 

yang ada sekarang belum memuat  Standar Implementasi dan akan dilengkapi di 

masa mendatang untuk kegiatan assurance, standar implementasai untuk kegiatan 

controlling, standar implementasi untuk kegiatan investigasi dan standar 

impiementasi untuk kegiatan control self assessment. 

Pada masa yang akan datang penerbitan standar-standar implementasi dan 

pedoman lainnya akan didahului dengan penyebarluasan rancangan standar 

{exposure draft). Standar dan pedoman akan disahkan setelah paling sedikit dua 

bulan diedarkan dalam bentuk exposure draft; dan dapat respon yang memadai. 
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Exposure draft akan dimuat dalam media komunikasi jurnal, dan website yang 

dimiliki oleh masing-masing organisasi profesi anggota konsorsium, seta dalam 

publiksi lain yang relevan.(SPAI. 2014) 

Berikut ini adalah ringkasan Standar Profesi Audit Internal (2014:15) dalam 

mengukur peranan internal Auditor : 

A. Standar Atribut 

1. Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab 

 Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab SPI konsisten dengan 

Standar Profesi Auditor Internal dan mendapat persetujuan pimpinan 

dan dewan pengawas organisasi 

2. Independensi dan Ojektivitas 

 Independensi organisasi SPI, independensi akan meningkat jika fungsi 

audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap 

pimpinan dan dewan pengawas organisasi 

 Objektivitas anggota SPI, anggota SPI memiliki sikap mental yang 

objektif tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya 

pertentangan konflik. 

 Kendala terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas, prinsip 

independensi den objektivitas tidak dapat dicapai baik secara fakta 

maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan kepada pihak yang 

berwenang. Teknis dan rincian pengungkapan ini tergantung kepada 

alasan tidak terpenuhinya prinsip independensi dan objektivitas 

tersebut 

3.  Keahlian dan kecermatan Profesional. 

 Anggota SPI memperoleh saran dan asistensi dari pihak yang 

kompeten jika pengetahuan, keterampilan dan kompetensinya tidak 

memadai dalam menjalankan tanggung jawab 

  -  Memiliki pengetahuan tentang risiko dan pengendalian yang berbasis        

teknologi informasi. 

 -   Pengembangan profesional yang berkelanjutan 

     4. Program jaminan dan peningkatan kualitas fungsi audit internal 

 -   Evaluasi oleh pihak intern dan ekstern terhadap program jaminan dan 

     peningkatan kualitas fungsi audit internal 

 - Pelaporan program jaminan dan peningkatan kualitas fungsi audit        

internal kepada pimpinan dan dewan pengawas 

 -   Pernyataan kesesuaian dengan SPAI 

 -   Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap SPAI 

 

B. Standar Kinerja 

1. Pengelolaan fungsi audit internal 

  -   Perencanaan 
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  -   Komunikasi persetujuan 

  -   Pengelolaan sumberdaya 

  -   Kebijakan dan prosedur 

  -   Koordinasi 

  -   Laporan kepada pimpinan dan dewan pengawas 

2. Lingkup penugasan 

  -   Pengelolaan resiko 

  -   Mengevaluasi efisiensi, efektivitas dan kecukupan pengendalian  

      intern. 

  -   Menilai dan memberikan rekomendasi    yang    sesuai    dalam  

      meningkatkan proses governance 

3. Perencanaan penugasan 

  -  Menyusun dan mengembangkan rencana untuk setiap penugasan 

     yang mencakup ruang  lingkup, sasaran,    waktu     dan     alokasi 

      sumberdaya 

4. Pelaksanaan penugasan 

  -   Mampu mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan 

      dan berguna 

  -   membuat kesimpulan dari hasil penugasan sesuai dengan    analisis  

      dan evaluasi yang tepat 

  -   Terdapat superrvise yang tepat dalam setiap penugasan. 

5. Komunikasi hasil penugasan 

  -   Hasil penugasan disampaikan pada semua pihak yang berhak 

  -   Hasil penugasan selalu meliputi simpulan rekomendasi dan rencana 

      tindakan 

  -   Jika terjadi kesalahan dan kealpaan, penanggung jawab fungsi 

      audit internal pasti mengkomunikasikan kembali informasi yang 

      telah  dikoreksi  kepada  semua   pihak    yang       telah    menerima  

      komunikasi sebelumnya 

6. Pemantauan tindak lanjut 

  -   SPI menyusun prosedur tindak lanjut    berdasarkan    rekomendasi  

      yang telah dikeluarkan 

  -   SPI selalu memantau tindak lanjut  atas    rekomendasi  yang  telah 

      dikeluarkan 

7. Resolusi penerimaan risiko oleh manajemen 

Apabila manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung risiko 

residual yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh organisasi, 

penanggung jawab fungsi SPI mendiskusikan masalah ini dengan 

manajemen senior. Jika diskusi tersebut tidak menghasilkan keputusan 

yang memuaskan, maka penanggung jawab fungsi SPI dan manajemen 

senior harus melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan dewan 

pengawas oranisasi untuk mendapatkan resolusi 
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2.1.6 Peran dan Fungsi SPI pada BUMN 

 Peran Satuan Pengawas Intern  (SPI) sebagai auditor internal perusahaan, 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu membantu organisasi atau 

perusahaan untuk mencapai tujuannya melalui fungsi penilaian yang independen 

serta rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan sebagai salh satu kegiatan 

fungsi penilaian yang independen. 

 Begitupun pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD), peran SPI tidak jauh berbeda dengan peran SPI 

yang ada pada perusahaan swasta. Bahkan pada setiap BUMN diharuskan 

menjalankan fungsi audit internal, sehingga pembentukan SPI pada BUMN pun 

menjadi diperlukan untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Seperti dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tentang Badan 

Usaha Milik Negara Tahun 2003, BAB VI, pasal 67, 68 dan 69. 

 Pasal 67 ayat 1 menyatakan pada setiap BUMN dibentuk satuan 

pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan. Ayat 2 

dijelaskan SPI dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada 

direktur utama. Dari pasal ini jelas, bahwa struktural SPI merupakan bagian dari 

manajeman yang bertanggung jawab pada direktur utama. 

 Pada pasal 68 dinyatakan bahwa atas permintaan tertulis Komisaris Dewan 

Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil 

pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern. 

 Sedangkan pasal 69 menjelaskan kewajiban direksi untuk memperhatikan 

dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang 
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dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI. Hal 

ini menandakan bahwa laporan pemeriksaan SPI wajib ditindak lanjuti oleh pihak 

manajemen melalui direksi, dan berarti bahwa SPI memiliki fungsi yang 

independen dari manajemen dalam menjalankan tugasnya, walaupun pertanggung 

jawabannya terhadap direksi.. 

 

2.1.7 Definisi Risiko 

 Perusahaan memiliki banyak kemungkinan kejadian yang merugikan 

seperti barang yang diproduksi tidak dapat dijual, harga bahan baku yang tiba-tiba 

meningkat sehingga perusahaan harus membayar lebih mahal dari yang 

diperkirakan, utang piutang yang tidak dapat tertagih, masalah keuangan karena 

karyawan yang tidak jujur, Produksi yang macet karena mesin rusak, barang yang 

diproduksi tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dan lain-lain 

kemungkina kejadian yang merugikan perusahaan. 

 Robert Tampubolon mengemukakan mengenai pengertian risiko : 

 "Bentuk-bentuk peritiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan 

  seseorang  atau  sebuah   institusi  untuk mencapai 

tujuannya". (2013:19) 

 

Risiko beragam jenisnya, salah satu cara untuk mengelompokkan risiko 

adalah dengan melihat tipe-tipe risiko. Menurut Mahmud M. Hanafi (2009:6) 

Risiko dikelompokkan kedalam dua tipe risiko, yaitu : 

1. Risiko Murni (pure risk) adalah risiko dimana kemungkinan kerugian 

ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh risiko ini 

seperti: kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam lainnya. 

2. Risiko Spekulatif adalah risiko dimana kita mengharapkan terjadinya 

kerugian dan juga keuntungan. Contoh risiko ini seperti : Risiko pasar, 

risiko kredit, risiko likuiditas. 
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2.1.8 Pembagian Risiko  

Menurut Lawrence J. Gitman (2009:234) mengenai pembagian risiko : 

1. Diversifiable risk (Unsystematic risk) 

       "The portion of an asset's risk that is attributable to firm-spesific, random 

causes; can be eliminated through diversification." 

2. Nondiversifiable risk (Systematic risk) 

 "The relevant portion of an asset's risk attributable to market factors that 

affect all firms; cannot be eliminated through diversification”. 

  

Diversifiable risk atau Unsystematic risk  dapat juga dikatakan risiko usaha 

dikarenakan risiko tersebut berhubungan dengan usaha perusahaan untuk 

menciptakan keunggulan bersaing dan memberikan nilai bagi pemegang saham. 

Risiko perusahaan berhubungan dengan produk seperti invasi teknologi, desain 

produk, dan pemasaran produk. Risiko usaha juga berhubungan dengan 

operasional perusahaan dan segala bentuk kejadian yang terdapat pada 

perusahaan. Risiko usaha bagi suatu perusahaan merupakan risiko yang dapat 

dikendalikan. 

 Nondiversifiable risk atau Systematic risk  merupakan risiko non usaha 

dikarenakan risiko tersebut muncul dari kejadian yang bukan disebabkan oleh 

kegiatan usaha suatu perusahaan, tapi lebih disebabkan oleh perubahan mendasar 

yang terjadi didalam perekonomian dan politik. Risiko trersebut timbul dari 

berbagai sumber, Siklus usaha, inflasi, perubahan kebijakan pemerintah, perang, 

bencana alam, merupakan contoh kejadian penyebab munculnya risiko non-usaha 

ini. Risiko non-usaha bagi perusahaan merupakan risiko yang tidak dapat 

dikendalikan. Risiko total adalah penjumlahan terhadap kedua risiko tersebut 

yaitu : 
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Gambar 2.1 Pembagian Risiko 

Sumber : Lawrence J. Gitman (2009:234) 

 

2.1.9 Pengertian Manajemen Risiko 

 Dengan banyaknya risiko yang dihadapi oleh perusahaan, maka semakin 

diperlukan suatu alat yang dapat mengelola risiko, yaitu manajemen risiko. 

 Menurut COSO yang diterjemahkan oleh Mahmud M. Hanafi (2009:19) 

definisi manajemen risiko adalah : 

 "Manajemen risiko adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh 

manajemen, board of directors, dan personel lain didalam organisasi, diterapkan 

dalam setting strategi, dan mencakup organisasi secara keseluruhan, didesain 

untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, 

mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi, untuk memberikan jaminan 

yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi". 

 

 Definisi manajemen risiko menurut SBC Warburg, the practice of risk 

management, Euromoney Book, 2004 : 
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 "Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, 

yang dipunyai organisasi, untuk mengelola, dan mengendalikan eksposure 

organisasi terhadap risiko". 

 Dari beberapa definisi diatas sangatlah perlu suatu perusahaan menerapkan 

manajemen risiko didalam melaksanakan kegiatan usahanya agar perusahaan 

dapat mencapai tujuannya. 

 Penekanan ERM, adalah meningkatkan strategi bisnis. Lingkup dan 

penerapan ERM lebih luas daripada proteksi aset fiskal dan aset finansial. Dengan 

pendekatan ERM, lingkup manajemen risiko adalah keseluruhan perusahaan dan 

penerapan manajemen risiko untuk meningkatkan sera memproteksi kombinasi 

aset berwujud dan tidak berwujud (tangible and intangible assets). Cara pandang 

tersebut konsisten dengan COSO yang menyatakan bahwa ERM diterapkan 

diseluruh perusahaan dan pada penetapan strategi. Dengan kapitalisasi pasar yang 

seringkali melebihi nilai historis neraca, penetapan manajemen risiko kepada aset 

tidak berwujud (intangible assets) sangat penting. Kejadian potensial masa depan 

selain berdampak kepada nilai aset fiskal dan finansial berwujud, akan memberi 

dampak pula kepada nilai aset tidak berwujud (intangible assets) seperti customer 

assets, employee/supplier assets, dan organizational assets seperti entity's 

distinctive brands, differentiating strategies, innovative processes, serta 

proprietary systems. (Protiviti, 2006:22) 

Pernyataan diatas adalah kontribusi ERM kepada organisasi, peningkatan posisi 

manajemen risiko ke tingkat strategik dengan memperluas penerapan keseluruhan 

sumber nilai tidak hanya fiskal dan finansial value. 
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2.1.10 Tujuan Manajemen Risiko 

 Beberapa pakar / ahli menuturkan tujuan dari manajemen risiko. Menurut 

Smith, 1990,  tujuan manajemen risiko adalah:  

“Mengidentifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah resiko 

yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek 

yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan 

tersebut”. 

Menurut William, et.al.,1995,p.27  tujuan dari manajemen risiko adalah  

“Mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari 

ketidakpastian pada sebuah organisasi”. 

 

Tindakan manajemen resiko diambil oleh para praktisi untuk merespon 

bermacam-macam resiko. Responden melakukan dua macam tindakan manajemen 

resiko yaitu mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk 

mengurangi, menghindari, atau mentransfer resiko pada tahap awal proyek 

konstruksi. Sedangkan tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek-efek 

ketika resiko terjadi atau ketika resiko harus diambil (Shen, 1997).  

Salah satu bentuk implementasi dari prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) adalah dengan menerapkan manajemen risiko didalam setiap 

aktivitas perusahaan guna mengurangi risiko sekecil mungkin sehingga 

diharapkan perusahaan akan dapat memperoleh hasil yang optimal. Tujuan 

penerapan manajemen risiko menurut pedoman penerapan manajemen risiko PT. 

Bank Jabar dan Banten secara garis besar sebagai berikut : 

 

 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/intangible-assets-definisi-dan.html
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a. Memaksimalkan nilai perusahaan 

b. Mampu  menerapkan dan mengelola risiko yang dihadapi perusahaan, 

serta mengurangi dampak yang akan ditimbulkan 

c. Membangun kemampuan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya 

pengelolaan risiko 

d. Membentuk proses pengelolaan risiko mulai dari identifikasi sampai 

dengan pemantauan risiko, pelaporan risiko, serta memastikan bahwa telah 

ditetapkan strategi untuk mengurangi dan mengendalikan risiko seminimal 

mungkin. 

 

2.1.11 Manfaat Manajemen Risiko 

Menurut James Lam (2007:17) didalam bukunya, sedikitnya ada empat 

alasan praktis mengapa manajemen risiko teramat sangat penting dalam 

pengelolaan suatu perusahaan, dalam konteks ini manajemen risiko dirumuskan 

dalam pengertian yang lebih luas, yang mencakup pengendalian internal dan 

lindung nilai, ke-4 alasan itu adalah : 

1. Mengelola risiko adalah tugas manajemen 

2. Manajemen risiko dapat mengurangi volatilitas pendapatan 

3. Manajemen risiko dapat memeksimalkan nilai aset pemegang saham 

4. Manajemen risiko memperbesar peluang kerja dan jaminan financial 

 

2.1.12 Efektivitas Enterprise Risk Management 

 Enterprise Risk Management yang efektif dalam COSO-ERM Integrated 

Framework (2004:117) tejadi saat semua komponen ERM hadir dan berfungsi, 

berikut ini pernyataanya : 
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 "The criteria for effectiveness-the presence and effective functioning of 

each component - remain in the final document. It was concluded that the 

principle developed in the internal control framework, and carried forward to the 

enterprise risk management framework, is logical and best serves users' need a - 

that when the eight componen are deemed present and functioning effectively (and 

no material weaknesses exist), the result or outcome is that management and the 

board gain reasonable assurance regarding achievement of the stated objectives." 

  

Enterprise Risk Management menurut Mario Micallef dalam Information 

Control Journal (ISACA, 2008:53) berisi 8 komponen yang saling berhubungan, 

dari interval environtment sampai dengan monitoring. Berikut ini gambaran 

komponen, tujuan, dan bagian organisasi dari Enterprise Risk Management 

menurut Mario Micallef dalam Information Control Journal (ISACA, 2008:53) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 (ERM Cube) 

Enterprise Risk Management dalam IT Control Objectives for Basel II 

 

(ITGI, 2007:26) dirancang oleh organisasi untuk mencapai 4 tujuan yaitu: 

Stratejik (Strategic Objectives), Operasi (Operation Objectives), Pelaporan (Reporting 

Objectives), dan Kepatuhan (Compliance Objectives). Berikut ini penjelasan 
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masing-masing tujuan (objectives) dalam IT Control Objectives for Basel II (ITGI, 

2007:26): 

1. Strategic Objectives, tujuan ini berkaitan dengan high level goals yang 

ditetapkan oleh manajemen dalam mendefinisikan apa yang akan dicapai 

oleh organisasi. Tujuan stratejik harus dihubungkan kepada operasi 

organisasi dan prosedur pelaporan, yang secara langsung mengikat pada 

inisiatif kepatuhan dan manajemen risiko. 

2. Operation Objectives, tujuan ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi 

operasi entitas, termasuk kineja dan profitabilitas serta mengamankan 

sumber daya dari kerugian. Tujuan ini berbeda-beda tergantung pilihan 

manajemen atas struktur dan kinerja. 

3. Reporting Objectives, tujuan ini berkaitan dengan keandalan 

pelaporanTujuan pelaporan termasuk pelaporan internal dan eksternal, 

serta termasuk pelaporan informasi finansial dan non-finansial. 

4. Compliance Objectives, tujuan ini berkaitan dengan usaha untuk berpegang 

pada hukum dan regulasi. Tujuan ini tergantung pada faktor eksternal 

dan cenderung sama pada berbagai entitas, dalam beberapa kasus, atau 

pada satu industri tertentu. 

 

2.1.13 Komponen Enterprise Risk Management 

Enterprise Risk Management menurut Mario Micallef dalam Information  Control  

Journal (ISACA, 2008:53) terisi 8 komponen yang saling berhubungan, dari internal 

environtment sampai dengan monitoring, dalam 3 domain yang berbeda yaitu: tone at  

the  top, recognize  and  manage  risk, dan monitor  and  report risk. Enterprise Risk Management 

menggunakan pendekatan holistik untuk pengelolaan risiko dalam basis 

keseluruhan perusahaan. Berikut ini gambaran komponen Enterprise Risk Management 

dalam IT Control Objectives for Basel II (ITGI, 2007:44): 
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Gambar 2.3 ( Komponen ERM ) 

2.1.14 Internal Environtment 

Internal Environtment menetapkan dasar bagi organisasi dalam  melihat 

risiko, termasuk filosofi manajemen risiko. Komponen ini menciptakan fondasi 

untuk pengendalian internal yang efektif mendirikan "tone at the top" dan 

merepresentasikan elemen dari struktur Corporate Governance. Internal Environtment 

mempengaruhi organisasi dalam upaya penetapan strategi dan tujuan, struktur 

Internal Environment 
Risk Management Philosophy—Risk Appetite—Board of Directors- Integrity and Ethical 

Values—Commitment to Competence—Organizational Structure— Assignment of 
Authority and Responsibility—Human Resource Standards 

 Objective Setting 
Strategi; Object̂ s—Related Objectives—Selected Objectives—  

Risk Appetite—Risk Tolerances 

 

Event Identification 
Events—Infuencing Factors—Event Identification Techniques- Event Irterdependencies—

Event Categories—Distinguishing Risks and Opportunities 

Risk Assessment 
Inherent and Residual Risk—Establishing Likseihood and Impact- Data Sources—

Assessment Techniques—Event Relationships 

Risk Response 

Evaluating Possible Responses—Selected Ftesponses—Portfolio Vtew 

Control Activities 
Integration with Risk Response—Types of Control Activities-  

Policies and Procedures—Controls over Information Systems—Entity Specific 
 

Informations and Communication 

Informations - Communication 
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aktivitas bisnis, dan identifikasi, penilaian, serta respon atas risiko (Romney, 

2006:199). Isu yang berkembang berkenaan dalam komponen internal environtment 

akan diterapkan pada seluruh organisasi. (IT Control Objectives for Basel II,2007:25 

Berikut ini pernyataan COSO dalam ERM COSO - Executive Summary (2004:3) 

mengenai Internal Environment: 

"The internal environment encompasses the tone of an organization, and sets the basis for 

how risk is viewed and addressed by an entity's people, including risk management 

philosophy and risk appetite, integrity and ethical values, and the environment in which 

they operate." 

Adapun elemen dalam internal environtment yang harus menjadi perhatian 

menurut Romney dalam Accounting Information System (2006:199-205) antara 

lain: 

1. Risk Management Philosophy, kepercayaan yang dibagi antara setiap 

personel dalam organisasi dalam melihat suatu risiko. 

2. Risk Appetite, besaran jumlah risiko yang dapat diterima oleh organisasi 

dalam upaya mencapai goals dan objectives. 

3. Board of Director, harus melakukan pengawasan (overses) manajemen dan 

memeriksa secara teliti setiap rencana, kinerja, aktivitas, serta menyetujui 

strategi organisasi, me-review hasil keuangan, dan berinteraksi dengan 

auditor internal dan eksternal 

4. Integrity and Ethical values, organisasi harus menekankan budaya yang 

menekankan integritas dan komitmen terhadap nilai etika. Perusahaan 

yang dikelola dengan baik mengetahui bahwa standar etika berprilaku 

adalah good business. Organisasi secara aktif harus menekankan integritas 

sebagai dasar prinsip beroperasi dengan terus mengajari dan mewajibkan 

prilaku berintegritas serta mencontohkan dalam pembuatan keputusan 

karena personel organisasi akan cenderung mengadopsi perilaku top 

management atas risiko dan pengendalian. 

5. Commitment to Competence, organisasi harus berkomitmen terhadap 

kompetensi dengan memiliki personel yang kompeten yang didasari oleh 

pengetahuan, pengalaman, pelatihan, dan keterampilan. 

6. Organizational Structure, struktur yang mendefinisikan garis otoritas, 

tanggungjawab, dan pelaporan. Struktur memberikan kerangka 

keseluruhan dalam perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, pengendalian, 

dan monitoring operasi. 

7. Assignment of Authority and Responsibility, management harus dapat 

meyakinkan pegawai memahami tujuan entitas, menugasi otoritas, dan 

tanggungjawab untuk setiap business objectives suatu unit bisnis, 

memberikan semangat atas setiap inisiatif dalam penyelesaian masalah, 
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dan memberikan akuntabilitas dalam upaya mencapai tujuan bisnis. 

Penugasan ini biasa diberikan melalui formal job description, operating plan, 

written policy and procedures manual. 

8. Human Resources Standard, standar sumber daya manusia harus dirancang 

karena pegawai adalah pengendalian terkuat dan terlemah dalam 

organisasi. Organisasi dapat mengimplementasikan kebijakan dan 

pelaksanaan sumber daya manusia mengenai rekruitmen, pelatihan, 

kompensasi, evaluasi, konseling, promosi, dan penghentian pegawai. 

 

2.1.15 Objectives Setting 

Objectives Setting adalah komponen yang mengawali 6 komponen ERM 

lainnya karena manajemen harus menetapkan suatu tujuan sebelum mereka dapat 

mengidentifikasi kejadian (events) yang akan berdampak kepada kemampuan 

organisasi dalam upaya mencapai tujuan (Romney, 2006:205). Berikut ini 

beberapa elemen dari Objectives Setting yang harus menjadi perhatian: 

1. Strategic Objectives, objectives Setting dimulai dari penetapan strategic 

objectives berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

Strategic objectives sebagai dasar penentuan strategi merupakan pilihan dari 

manajemen dalam upaya memberikan nilai kepada para pemangku 

kepentingan. Strategi yang telah disesuaikan dengan risiko dan tujuan 

strategis organisasi akan menghasilkan strategi yang menyeimbangkan 

antara risiko (risk), pengembalian (return), dan pertumbuhan (growth). 

(Romney, 2006:205) 

2. Related Objectives, pilihan strategi manajemen sebagai upaya menuju 

tujuan organisasi harus diturunkan (cascaded through) dalam bentuk tujuan-

tujuan seperti: Operation Objectives, Reporting Objectives, dan Compliance 

Objectives. 

3. Risk Appetite, selera risiko dari Dewan Komisaris merupakan petunjuk 

yang digunakan oleh manajemen dalam penentuan strategi. Selera risiko 

pada akhirnya akan memberi arahan atas alokasi sumber daya yang 

dimiliki perusahaan. 

4. Selected Objectives, manajemen memiliki suatu proses yang meluruskan 

tujuan strategis dengan misi entitas, dan meyakinkan keselarasan antara 

pilihan strategi, dan tujuan-tujuan unit dalam entitas. 

5. Risk Tolerance, Setiap tujuan turunan dari strategic objectives akan memiliki 

target yang disertai dengan variasi yang telah disesuaikan dengan Selera 

Risiko (Risk Appetite) Dewan Komisaris yang disebut sebagai Toleransi 

Risiko (Risk Tolerance). (IT Control Objectives for Basel II, 2007:27) 
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2.1.16 Event Identification 

Setiap kejadian potensial yang berdampak positif ataupun negatif bagi 

organisasi baik dari lingkungan eksternal maupun internal harus dapat 

diidentifikasi oleh manajemen. Dalam IT Control Objectives for Basel II  (ITGI, 

2007:27) berdasarkan COSO mengenai identifikasi kejadian potensial bahwa: 

"Management identifies potensial events that, if they occur, will affect the entity, 

and determines whether they might adversely affect the entity's ability to successfully 

implement strategy and achieve objectives. Events with negative impact represent risks, 

which require management's assessment and respone." 

 

Berikut ini beberapa elemen dari komponen Event Identification: 

1. Events, Setiap kejadian potensial yang berdampak dalam pencapaian 

implementasi strategi organisasi harus dapat diidentifikasi oleh manajemen 

dan dibedakan ke dalam kejadian potensial yang bersifat risiko dan 

kesempatan. 

2. Influencing Factors, manajemen dalam upaya identifikasi kejadian potensial 

harus memahami beberapa faktor baik faktor eksternal maupun internal. 

Terdapat beberapa faktor internal dan eksternal menurut Romney 

(2006:207) yang dapat mempengaruhi kejadian dan berdampak terhadap 

kemampuan organisasi untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai 

tujuan. Berikut ini 9 kategori kejadian menurut COSO yang dikutip oleh 

Romney dalam Accounting Information System (2006:207):  

a. Faktor Eksternal, yang antara lain: 

- Economic (ketersediaan modal, perubahan harga, fluktuasi nilai 

tukar) 

- Natural Environment (bencana alam, polusi) 

- Political (pemilihan umum, hukum dan regulasi baru) 

- Social (perubahan demografi, privasi, terorisme) 

- Technological (emerging technology, ketersediaan data) 

b. Faktor Internal, yang antara lain: 

- Infrastructure (kompleksitas sistem, ketersediaan aset 

perusahaan) 

- Personnel (keterampilan pekerja, perilaku tidak beretika 

pekerja) 

- Process (proses yang dirancang dan dieksekusi secara tidak 

memadai) 

- Technology (security breaches, ketidakcukupan integritas data).  

3. Event Identification Techniques, manajemen harus memilih teknik identifikasi 

yang cocok dengan filosofi perusahaan, dan meyakinkan perusahaan 
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mengembangkan kemampuan identifikasi kejadian. Ada banyak cara 

untuk melaksanakan identifikasi kejadian, antara lain organisasi dapat 

melaksanakan interview atau survei kepada pegawai kunci, review 

dokumen kunci, melaksanakan facilitated workshops, melaksanakan targeted 

reviews, list of potesial events, internal anaysis, monitor leading events and trigger 

points, Data mining and analysis, analisas proses bisnis, atau menggunakan 

beberapa kombinasi opsi secara bersamaan. (ERM - Frequently Ask and 

Question, 2006:110) dan (Romney, 2006:208) 

4. Interdependencies, manajemen harus memahami hubungan antar kejadian 

potensial agar mendapatkan gambaran yang memadai dalam upaya 

menentukan proses pengelolaan risiko. 

5. Distingishing Risks and Opportunities, manajemen harus memisahkan suatu 

kejadian ke dalam dua sisi yaitu kejadian yang merepresentasikan 

kesempatan dan kejadian yang merepresentasikan risiko. Kejadian yang 

merepresentasikan kesempatan harus diumpan kembali pada penetapan 

tujuan (objectives setting) untuk menangkap keuntungan, sedangkan kejadian 

yang merepresentasikan risiko harus dinilai dan diberikan respon yang 

sesuai. 

 

2.1.17 Risk Assessment 

Penilaian risiko terkait dengan identifikasi dan analisa yang dilakukan oleh 

manajemen atas risiko relevan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam IT Control Objectives for Basel II (ITGI,2007:27) berdasarkan 

ERMCOSO mengenai penilaian risiko bahwa: 

"Risk assessment allows an entity to consider the extent to which potensial 

events have an impact on achievement of objectives. Management assesses 

events from two perspectives: likelihood and impact, and normally uses a 

combination of qualitative and quantitatives methods." 

 

Berikut ini beberapa elemen dari Risk Assessment yang harus menjadi perhatian: 

1. Inherent and Residual Risk, manajemen dalam upaya penilaian risiko 

harus mempertimbangkan risiko bawaan (Inherent risk) dan risiko residual 

(Residual risk) yang tersisa apabila telah ada respon dan pengendalian 
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sebelumnya. Risiko bawaan (Inherent risk) didefinisikan oleh COSO 

(Protiviti, 2006:105) :  

"The risk to an entity in the absence of any actions management might take 

to alter either the risk's likelihood or impact.
n
 Sedangkan risiko residual 

menurut Protiviti dalam ERM - Frequently Ask and Question (2006:110) 

adalah "Risk basis after considering risk responses and related control 

selected to mitigate the significant risks." 

 

2.  Estimating Likelihood and Impact, penilaian risiko meliputi evaluasi data 

yang tersedia dan pertimbangan untuk menetukan signifikasi dampak 

(impact) dari kejadian potensial masa depan dan kemungkinan (likelihood) 

keterjadiaannya. Defini dampak (impact) menurut Protiviti dalam ERM - 

Frequently Ask and Question (2006:108) :  

"Management rates the significance of risk to the business in terms of the 

effect on achieving business objectives". 

Sedangkan kemungkinan (likelihood) menurut Protiviti dalam ERM - 

Frequently Ask and Question (2006:108) adalah: 

"Management assesses the likelihood that an identified potential event, or 

two or more potential events, will occur. The higher the probability of 

occtirrence, the greater the likelihood." 

 

3. Assessment Techniques, penilaian risiko yang dilakukan oleh manajemen 

dapat dilakukan secara kualitatif atau secara kuantitatif. Penilaian risiko 

akan meningkat kualitasnya apabila manajemen menggunakan penilaian 

risiko secara kuantitatif. Saat penilaian risiko secara kuantitaif, maka risiko 

dapat dimonitor dibandingkan dengan risk tolerance. Penilaian kualitatif 

seringkah lebih disukai manajemen karena keadaa masa depan secara 

bawaan tidak diketahui berdasarkan dampak (impact) dan kemungkinan 

(likelihood) dengan menggunakan informasi terbaik yang tersedia. 
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4. Relationships between Events, pada saat manajemen menilai risiko, ERM- 

COSO yang dikutip oleh Protiviti dalam ERM - FA&Q (2006:57) 

 

2.1.18 Risk Response 

 Setelah melakukan penilaian risiko, maka manajemen akan 

mempertimbangkan respon  risiko yang sesuai baik untuk diarahkan mengurangi 

risiko dari sisi dampak (impact) atau kemungkinannya (likelihood). Berikut ini 

pernyataan COSO yang dikutip dari IT Control Objectives for Basel II 

(ITGI,2007:28): 

"Risk respone include risk avoidance, reduction, sharing, and acceptance In 

considering its respone. Management assess the effect on risk likelihood and 

impact as well as cost and benefit. Selecting a respone that brings residual risk 

within desired risk tolerance. Management identifies any opportunities that might 

be available, and takes an entity wide, or portofolio, view of risk determining 

whether overall residual risk is within the entity S risk appetite. " 
 

 

Dari pernyataan COSO di atas maka dapat diklasifikasikan respon risiko ke dalam 

4 kategori yang antara lain (IT Control Objectives for Basel II, 2007:28): 

1. Avoid Risk, menghentikan semua aktivitas yang meningkatkan risiko 

terhadap organisasi. 

2. Reduce Risk, mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan 

(likelihood) dan dampak (impact) dari risiko. 

3. Sharing Risk, mengurangi kemungkinan (likelihood) dan dampak (impact) 

dari risiko dengan cara memindahkan atau berbagi risiko dengan pihak 

lain. 

4. Accept Risk, tidak mengambil tindakan sama sekali atas kemungkinan 

(likelihood) dan dampak (impact) dari risiko. 

 

Dalam memilih sikap (response), perlu dipertimbangkan faktor-faktor seperti pengaruh 

tiap response terhadap risk likelihood dan impact, response yang optimal sehingga 



39 

 

 

 

bersinergi dengan pemenuhan risk appetite and tolerances, analis cost versus benefits, dan 

kemungkinan peluang (opportunities) yang dapat timbul dari setiap risk response. 

 

2.1.19 Control Activities 

 Setelah memilih respon risiko yang ditujukan untuk menurunkan risiko ke 

tingkat toleransi risiko (risk tolerance), selanjutnya manajemen harus 

mempertimbangkan aktivitas pengendalian. Definisi Aktivitas Pengendalian 

(Control Activities) menurut Romney dalam Accounting Information System 

(2006:211) adalah: 

"Policies, procedures, and rules that provide resdonable assurance that 

management 's control objectives are achived and the risk responses are carried 

out." 

 Berikut ini beberapa elemen dari Control Activities yang harus menjadi 

perhatian: 

1. Integration with Risk Response, perancangan aktivitas pengendalian 

dilakukan agar respon risiko dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Dalam beberapa keadaan terutama dalam penanganan tujuan 

pelaporan (reporting objectives) aktivitas pengendalian dapat menjadi respon 

risiko dalam upaya menurunkan risiko ke tingkat toleransi risiko. 

2. Types of Control Activities, terdapat beberapa tipe pengendalian antara lain 

preventif, detektif, manual, komputer, dan pengendalian manajemen. 

Beberapa aktivitas pengendalian yang umum menurut Romney (2006:211) 

antara lain: 

a. Otorisasi aktivitas dan transaksi yang tepat 

b. Pemisahan fungsi 

c. Rancangan dan penggunaan dokumen serta catatan 

d. Pengamanan aset, catatan, dan data 

e. Pemeriksaan independen atas kinerja 
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3. Policies and Procedures, seperti definisi aktivitas pengendalian di atas dapat 

ditarik dua kata penting yaitu kebijakan (policies) dan prosedur (procedures). 

Kebijakan menetapkan "apa yang harus dilakukan", dan prosedur adalah 

aplikasi langkah per langkah atas suatu kebijakan. 

4. Control Over Information System, aktivitas pengendalian Enterprise Risk 

Management harus mempertimbangkan aktivitas pengendalian dalam 

sistem informasi. COSO mengakui 2 kumpulan pengendalian dalam 

aktivitas pengendalian yaitu General Control dan Application Control (IT 

Control Objectives for Basel II , 2007:29). General Control dalam COBIT 4.1 

(ITGI, 2007:15) dan IT Control Objectives for Basel II (ITGI, 2007:29) adalah 

pengendalian yang melekat pada proses dan layanan teknologi informasi 

sehingga informasi yang dihasilkan dari sistem aplikasi organisasi dapat 

dipercaya. Berikut ini contoh General Control: System Development, Change 

Management, Security, Computer Operations. 

 

2.1.20 Information and Communication 

Setiap perusahaan mengidentifikasi berbagai jenis informasi yang 

berhubungan dengan informasi dari sumber internal dan eksternal sebagai dasar 

pengambilan keputusan dalam pengelolaan perusahaan. Berikut ini pernyataan 

COSO dalam ERM COSO - Executive Summary (2004:4) mengenai komponen 

Information and Communication: 

"Relevant information is identified, captured, and communicated in a form and 

timeframe that enable people to carry out their responsibilities. Effective 
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communication also occurs in a broader sense, flowing down, across, and up the 

entity." 

 

Berikut ini beberapa elemen dari Infromation and Communication yang harus 

menjadi perhatian: 

1. Information, informasi dibutuhkan pada setiap tingkatan dalam organisasi 

dalam rangka identifikasi, menilai, dan merespon risiko, serta menjalankan 

bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Saat ini, proses identifikasi, 

pengelolaan, dan komunikasi informasi relevan merepresentasikan 

tantangan yang meningkat bagi Fungsi Teknologi Informasi. Tantangan 

hadir dalam penentuan informasi apa yang akan dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan, dan proses komunikasi informasi dalam bentuk (form) 

serta waktu (time frame). 

2. Communication, proses kon.unikasi harus hadir dalam cakupan luas baik 

komunikasi internal dan eksternal yang berkenaan dengan ekspektasi, dan 

tanggung jawab individu atau kelompok. Bentuk komunikasi seperti 

manual kebijakan, memorandum, e-mails, dan webcast. 

 

2.1.21  Monitoring 

 Monitoring mencakup pengawasan (oversight) pengendalian internal oleh 

manajemen melalui proses penilaian berkelanjutan dan pada satu titik waktu 

tertentu. Berikut ini pernyataan COSO dalam ERM COSO - Executive Summary 

(2004:4) mengenai Monitoring: 
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"The entirety of enterprise risk management is monitored and 

modifications made as necessary. Monitoring is accomplished through 

ongoing management activities, separate evaluations, or both. " 

 

Berikut ini beberapa elemen dari Monitoring yang harus menjadi perhatian: 

1. Ongoing Monitoring Activities, monitoring berkelanjutan adalah esensial 

untuk meyakinkan rencana yang telah dilaksanakan tetap relevan. Faktor-

faktor yang menjadi pertimbangan analisa risiko dapat berubah dengan 

berjalannya waktu, sehingga opsi tindakan menjadi kurang efektif. Oleh 

sebab itu, merupakan tindakan yang tepat untuk menerapkan proses 

monitoring berkelanjutan. 

2. Separate Evaluations, selain ongoing monitoring manajemen harus 

mempertimbangkan evaluasi terpisah atas proses Enterprise Risk 

Management. Berikut ini beberapa tipe evaluasi terpisah (separate 

evaluations) dalam IT Control Objectives for Basel II (ITGI, 2007:31), yang 

antara lain Internal Audits, Exsternal Audits, Regulatory Examinations, Attack 

and Penetration studies, Independent performance and capacity analyses, Control 

Self assessments. 

3. Reporting Deficiences, kelemahan dalam proses Enterprise Risk Management 

dapat diketahui dari berbagai sumber seperti prosedur ongoing monitoring, 

evaluasi terpisah, dan pihak eksternal. Kelemahan adalah kondisi dimana 

Enterprise Risk Management membutuhkan perhatian yang 

merepresentasikan potensi, kekurangan riil, atau kesempatan untuk 

memperkuat ERM sebagai upaya menuju tujuan organisasi. 
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2.1.22 Keterbatasan Enterprise Risk Management 

Enterprise Risk Management yang digunakan oleh organisasi memiliki 

berbagai keterbatasan bawaan yang harus diperhatikan oleh manajemen karena 

dapat mengurangi keyakinan organisasi dalam upaya mencapai tujuan. Berikut ini 

pernyataan COSO dalam ERM COSO - Executive Summary (2004:5) mengenai 

keterbatasan Enterprise Risk Management: 

"Limitations result from the realities that human judgment in decision making can 

be faulty, decisions on responding to risk and establishing controls need to 

consider the relative costs and benefits, breakdowns can occur because of human 

failures such as simple errors or mistakes, controls can be circumvented by 

collusion of two or more people, and management has the ability to override 

enterprise risk management decisions." 

  

Dari pernyataan di atas dapat diambil beberapa faktor yang menimbulkan 

keterbatasan dari Enterprise Risk Management, antara lain: 

1. Pertimbangan manusia (human judgment) 

2. Pertimbangan biaya dan manfaat atas respon dan pengendalian risiko 

3. Breakdown karena kesalahan sederhana personel 

4. Kolusi antar pegawai 

5. Intervensi Manajemen yang dimaksudkan untuk tindakan ilegal 

(management override) 

 

2.1.23 Pengaruh Efektivitas Audit Internal terhadap Efektivitas Manajemen 

Risiko. 

Dalam pelaksanaan strategi perusahaan diperlukan pengendalian internal 

agar dapat diketahui efektivitas strategi yang dilakukan, diketahui sedini mungkin 
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adanya penyimpangan dalam pelaksanaan strategi tersebut, dan dapat segera 

dilakukan tindakan perbaikan sehingga tujuan dari penerapan/pelaksanaan strategi 

tersebut tercapai. 

 Sistem pengendalian internal yang efektif dalam penerapan manajemen 

risiko, diharapkan dapat menjamin bahwa penerapan strategi manajemen risiko 

tersebut telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga dapat 

menyelamatkan perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian. Pengendalian 

internal ini dilakukan oleh setiap unit kerja dan diawasi oleh suatu unit kerja 

tersendiri, yaitu Satuan Pengawasan Intern (SPI). 

 Pengawasan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen 

risiko dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), yaitu melakukan penilaian 

atas pengendalian internal pada setiap unit kerja dan memberikan saran perbaikan 

yang konstruktif/rekomendasi berkelanjutan, antara lain meliputi: 

a. Mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian internal 

berdasarkan hasil penilaian risiko (risk assessment) 

b. Memastikan bahwa tujuan dan sasaran kegiatan serta program kerja 

(quality objective) di masing-masing unit kerja telah ditetapkan serta sejalan 

dengan tujuan dan sasaran perusahaan secara keseluruhan, baik jangka 

pendek yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP) maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Jangka 

Panjang (RJP) 
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c. Melakukan review/mengakaji aktivitas dan program kerja untuk 

memastikan bahwa aktifitas tersebut telah dilaksanakan secara  konsisten 

dan sesuai dengan rencana 

d. Memastikan bahwa manajemen telah menetapkan kriteria yang cukup 

guna menentukan pencapaian tujuan secara keseluruhan 

 

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pemantauan risiko, antara lain : 

1. Membuat sistem peringatan awal 

2. Memiliki sistem dokumentasi 

3. Proses audit berbasis risiko 

 Dalam Risk Based Audit, internal auditor lebih berfokus dalam tahap 

penilaian risiko (risk assessment). Auditor mengidentifikasi risiko, mengukur risiko 

dan menetapkan prioritas dalam usaha untuk meminimalisasi usaha. 

 Secara lebih rinci tujuan Risk-Based Auditing menurut Amin T widjadja 

(2007:119) adalah untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada komite 

audit, dewan komisaris & direksi, bahwa : 

1. Perusahaan telah memiliki proses manajemen risiko, dan proses tersebut 

telah dirancang dengan baik. 

2. Proses manajemen risiko dimaksud telah diintegrasikan oleh manajemen 

perusahaan ke dalam semua tingkatan organisasi mulai dari tingkat 

korporasi, divisi sampai unit keija terkecil dan telah  berfungs sebagaimana 

yang diinginkan. 
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3. Kerangka kerja pengendalian internal (Internal Control Framework) dan tata 

kelola yang baik (governance) yang ada telah tersedia secara cukup dan 

berfungsi secara baik guna mengendalikan risiko. 

4. Manajemen mampu mengidentifikasi dan menilai risiko yang ada   secara 

baik, serta telah memberikan tanggapan terhadap risiko secara cukup dan 

efektif guna menurunkan dampak serta kemungkinan terjadinya risiko ke 

tingkat yang dapat diterima oleh dewan komisaris dan direksi. 

 

The Institute of Internal Auditors (IIA) telah mengeluarkan The Role of Internal 

Auditing in Enterprise-wide Risk Management pada tahun 2004 mengenai beberapa 

aktivitas yang dapat diperankan oleh Internal Audit. Publikasi ini merupakan 

masukan berharga bagi auditor untuk memelihara objektivitas dan independensi 

yang diwajibkan oleh Kode Etik Profesi dan Standar Profesi Audit Internal. Saat 

Internal Auditor tidak memiliki kompetensi dan kemahiran yang memadai atas 

area manajemen risiko, maka menurut HA (The Role of Internal Auditing in 

Enterprise-wide Risk Management, 2004:5) auditor internal harus menolak 

penugasan. Berikut adalah gambaran mengenai hal-hal yang menjadi, peran dan tanggung 

jawab auditor internal terkait dengan manajemen risiko, yang dapat menjadi bagian dari 

tanggung jawab auditor internal, serta yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawabnya.  
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Gambar 2.4 (Internal Audit Roles in ERM) 

 

Aktivitas utama (Core Internal Audit Roles in regard to ERM) yang dapat 

diperankan oleh Internal Audit antara lain: 

1. "Giving assurance on risk management processes. 

2. Giving assurance that risks are correctly evaluated. 

3. Evaluating risk management processes. 

4. Evaluating the reporting of key risks. 

5. Reviewing the management of key risks." 
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Aktivitas (Legitimate internal auditing roles with safeguards) yang dapat 

diperankan oleh Internal Audit dengan pengamanan antara lain: 

1. "Facilitating identification and evaluation of risks. 

2. Coaching management in responding to risks. 

3. Coordinating ERM activities. 

4. Consolidating the reporting on risks. 

5. Maintaining and developing the ERM framework. 

6. Championing establishment of ERM. 

7. Developing risk management strategy for board approval" 

Aktivitas (Roles internal auditing should NOT undertake) yang tidak dapat 

diperankan oleh Internal Audit antara lain: 

1. Setting the risk appetite. 

2. Imposing risk management processes. 

3. Management assurance on risks. 

4. Taking decisions on risk responses. 

5. Implementing risk responses on management's behalf. 

6. Accountability for risk management. 

 

 Dari gambaran di atas terlihat bahwa semakin banyak aktivitas yang dapat 

diperankan oleh Internal Auditor dengan selalu berpegang pada Kode Etik Profesi 

dan Standar Profesi Audit Internal untuk mendorong efektivitas Enterprise Risk 

Management (ERM).  
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2.2  Kerangka Pemikiran 

Pengawasan dan pengendalian merupakan hal yang mutlak diperlukan 

organisasi dalam melakukan fungsi manajemen. Tujuan dari pengawasan ini 

sendiri, antara lain adalah untuk menjaga dan mengamankan harta milik 

perusahaan dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak intern 

maupun ekstern. 

Adanya Audit Internal diharapkan tantangan yang timbul dari organisasi 

yang menjalankan pengendalian intern dapat teratasi, karena pada umumnya 

orang akan bertindak lebih hati-hati dalam menjalankan kegiatan yang dibebankan 

padanya jika merasa mengetahui akan diadakannya audit terhadap pekerjaan 

mereka. Hal ini menyebabkan mereka berusaha untuk mencapai hasil kerja yang 

memuaskan sehingga akan sangat menguntungkan bagi perusahaan yang 

bersangkutan. 

Menurut Robert Tampubulon (2005:31) pengawasan dapat terdiri dari 

kontrol yang bersifat : 

1. Preventive, yaitu kontrol yang memungkinkan berbagai peristiwa (events) 

yang tidak diinginkan untuk tidak terjadi. 

2. Detective, yaitu menemukan, mengungkapkan, dan memperbaiki berbagai 

peristiwa yang tidak diinginkan tetapi telah terjadi. 

3. Directive, yaitu kontrol yang menyebabkan atau mendorong agar peristiwa 

yang diinginkan justru terjadi. 

 

Selain itu hal yang patut diperhatikan antara lain : standar profesi, kriteria 

yang spesifik, kualitas dari profesi yang dipelajari, lisensi bagaimana internal 

auditing diukur, kode etik, program sertifikasi, program untuk diadakannya 
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pelajaran internal auditing, dilema yang dihadapi oleh internal auditor, dan 

loyalitas yang terbagi. 

Didalam Statement of Responsibility of Internal Auditing, yang dimaksud 

dengan audit internal, yaitu : 

“Internal auditing is an independent appraisal functionn established 

within an organization to examine and evaluate activities as a service to 

the organization. The objective of internal auditing is to assist members of 

organization in effective discharge of their responsibility to this end, 

internal auditing finishes them with analysis appraisals, recommendation, 

counsel, and information concerning the activities reviewed. The audit 

objective includes promoting effective control at reasonable cost”. 

(Ratliff, 1996:52) 

 

Internal audit merupakan kegiatan penilaian bebas, dipersiapkan dalam 

organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan ini menilai dan 

memeriksa efektivitas kegiatan unit lain. Tanpa fungsi internal audit, dewan 

direksi tidak memiliki sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja 

para manajer. 

Untuk dapat tercapainya audit atas aktivitas organisasi secara optimal 

diperlukan sistem audit berkualitas (quality auditing systems), dimana syarat 

pertama dan utama adalah kualitas Auditor Internal itu sendiri. Auditor Internal 

sering kali mengalami kesulitan dalam menuliskan laporan hasil pemeriksaannya, 

karena penulisan sebuah laporan pemeriksaan merupakan pekerjaan yang 

membutuhkan suatu keahlian. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh 

Auditor Internal, maka fungsi internal audit sebaiknya mengadakan program 

pelatihan dan seminar bagi para auditornya. 
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Peran Auditor Internal tidak terlepas dari norma profesi yang tertuang 

dalam Standar Profesi Audit Internal sebagai komponen dan identitas yang 

melekat pada profesi Auditor Internal. Aktivitas utama ini diharapkan dapat 

menghadirkan profesi Auditor Internal untuk membantu organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Peran yang mendasari segala jasa yang diberikan oleh 

Auditor Internal harus berdasarkan Standar Profesi Audit Internal (SPAI, 

2014), terutama Standar Operasional atau Standar Kinerja yang memiliki 

komponen seperti : 

1. Pengelolaan Fungsi Audit Internal : Perencanaan, komunikasi dan 

persetujuan, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan prosedur, koordinasi, 

laporan kepada pimpinan da dewan pengawas. 

2. Lingkup Penugasan : Pengelolaan risiko, pengendalian, proses governance. 

3. Perencanaan Penugasan : Pertimbangan perencanaan, sasaran penugasan, 

ruang lingkup penugasan, alokasi sumber daya penugasan, program kerja 

penugasan. 

4. Pelaksanaan Penugasan : Identifikasi informasi, analisis dan evaluasi, 

dokumentasi informasi, supervisi penugasan. 

5. Komunikasi Hasil Penugasan : Kriteria komunikasi, kualitas komunikasi, 

pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar, penyampaian hasil 

penugasan. 

6. Pemantauan Tindak Lanjut : Penyusunan prosedur tindak lanjut. 

7. Resolusi Penerimaan Risiko oleh Manajemen. 

 

Dari konsep-konsep tersebut jasa assurance dan konsultasi yang didasari 

oleh Standar Profesi Audit Internal akan meningkatkan nilai tambah perusahaan, 

misalnya dengan mendorong efektivitas penerapan manajemen risiko sebagai 

proses untuk menangkap kesempatan (opportunity) dan menangani risiko (risk). 

Menurut Robert Tampubulon (2005:3) 

Risiko adalah “Konsep untuk menunjukkan suatu keadaan ketidakpastiaan 

yang berdampak secara material terhadap tujuan usaha sebuah 

perusahaan”. 
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Menurut IIA (The Institute of Internal Auditors) dalam bukunya Hiro 

Tugiman (2011:58):  

Risiko yang dihadapi tidak terbatas hanya pada aspek financial, tetapi 

meliputi : Asset, Operasional, Informasi dan Teknologi, Regulatori atau 

legal, dan Strategik”. Oleh karena itu, semua risiko yang ada dan akan 

terjadi harus dikelola dengan baik. Untuk mengelola berbagai risiko 

dituntut adanya suatu pendekatan pengelolaan risiko (Risk Management) 

yang sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada. 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah 

suatu sistem bagaimana organisasi mampu mengidentifikasi, mengukur, 

mengendalikan, dan memonitor risiko yang akan merugikan organisasi atau segala 

sesuatu yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan organisasi. Adapun 

komponen dari manajemen risiko yang terdiri dari 8 (delapan) komponen yang 

saling berhubungan, yaitu : 

1. Internal Environment 

Manajemen menentukan filosofi risiko dan menentukan risk appetite. 

2. Objective Setting 

Tujuan harus ada sebelum perusahaan dapat mengidentifikasi kejadian 

potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian. 

3. Event Identification 

Kejadian potensial yang dapat memberikan pengaruh kepada 

perusahaan harus dapat diidentifikasi. Identifikasi kejadian melibatkan 

identifikasi kejadian potensial dari sumber internal maupun eksternal. 
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4. Risk Assessment 

Risiko yang telah diidentifikasi, dianalisa untuk menentukan dasar 

perlakuan terhadap risiko itu sendiri. 

5. Risk Respons 

Mengidentifikasi dan melakukan evaluasi untuk respon yang sesuai 

terhadap risiko. 

6. Control Activities 

Penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan 

risk response yang dipilih manajemen dilaksanakan dengan efektif. 

7. 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. Monitoring 

Keseluruhan Enterprise Risk Management diawasi dan dimodifikasi 

sesuai kebutuhan. 

Kedelapan komponen ini saling terkait satu sama lain. Enterprise Risk 

Management dikatakan efektif bila delapan komponen ini ada dan berfungsi 

sebagaimana mestinya. (COSO, 2004:7) 

Kegiatan internal audit dapat meminimalisasi berbagai risiko manajemen 

didalam suatu perusahaan (Richard L. Ratliff 1996:17), yang meliputi : 

- Informasi atau Laporan Keuangan, dan kegiatan yang tidak memadai 

- Kegagalan untuk melaksanakan kebijakan, aturan-aturan, dan prosedur 

- Kehilangan harta perusahaan 

- Pemanfaatan sumber daya yang tidak ekonomis, efektif, dan efisien 



54 

 

 

 

- Kegagalan dalam mencapai tujuan 

 

Risiko bisa terjadi pada setiap tahapan produksi. Berdasarkan rantai nilai 

(value chain), proses operasi inti perusahaan mulai dari logistik outbound, proses 

internal perusahaan, pemasaran, sampai pelayanan purna jual. Risiko bisa terjadi 

pada setiap tahapan tersebut. Demikian juga dengan proses dukungan perusahaan 

(supporting activities), termasuk pengelolaan sumber daya seperti SDM, 

organisasi, infrastruktur, sistem, dan teknologi. Sehingga prioritas audit 

didasarkan pada pemilihan bidang-bidang yang berisiko menimbulkan kerugian 

pada perusahaan.  

Auditor Internal sebagai partner manajemen dan Board of Director yang 

independen dan bersifat konstruktif seharusnya dapat memberikan kontribusi 

positif menangani permasalahan pengelolaan risiko. Auditor Internal melalui 

perannya pada aktivitas assurance dan konsultatif sebagai nilai tambah yang 

berpegang kepada Kode Etik Profesi sebagai bentuk tanggung jawab profesi 

kepada konstituennya dan berpegang kepada Standar Profesi Audit Internal 

sebagai ukuran kualitas pekerjaan audit (SPAI, 2014). 

Institute of Internal Auditors (IIA), menjelaskan kegiatan internal audit 

sebagai kegiatan independent yang mendukung pencapaian sasaran organisasi, 

dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 

memperbaiki operasi organisasi. Aktivitas ini membantu organisasi untuk 

mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan sistematik dan disiplin untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan 

proses governance. Tugas inti auditor internal berkaitan dengan manajemen risiko 
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adalah untuk memberikan kepastian bahwa kegiatan manajemen risiko telah 

berjalan dengan efektif dalam memberikan jaminan yang wajar terhadap 

pencapaian sasaran organisasi. Dua cara penting untuk menjalankan tugasnya 

adalah dengan: 

1. Memastikan bahwa risiko utama dari bisnis telah ditangani dengan baik;  

2. Memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko dan pengendalian internal 

telah berjalan dengan efektif.  

 

Terdapat beberapa alasan yang mendasari paradigma bahwa fungsi 

manajemen risiko sebaiknya berkolaborasi dengan fungsi internal audit. 

Berdasarkan case study yang dilakukan oleh RIMS dan IIA, alasan-alasan tersebut 

adalah: 

1. Untuk menghubungkan rencana audit dan penilaian risiko perusahaan, 

serta berbagi produk kerja lainnya. Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan 

koordinasi dalam usaha menjamin bahwa risiko-risiko utama dapat 

ditangani dengan efektif.  

2. Berbagi sumber daya-sumber daya tertentu untuk mendukung efisiensi. 

Sumber daya yang dimaksud termasuk sumber daya keuangan, manusia, 

dan waktu. 

3. Saling meningkatkan kompetensi, peran, dan tanggung jawab setiap 

fungsi. Menyediakan infrastruktur komunikasi yang konsisten. 

4. Menilai dan memantau risiko strategis. Dapat membentuk pemahaman 

yang lebih mendalam dan treatment yang fokus untuk mengatasi risiko 
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strategis. Berdasarkan pengalamannya, Irene Corbe (Whirlpool Corp.) 

menyatakan bahwa pengadaan pertemuan dengan divisi manajemen risiko 

dapat meningkatkan pemahaman fungsi audit internal terhadap profil 

risiko perusahaan. 

Kolaborasi antara fungsi manajemen risiko dan internal audit merupakan 

sebuah inisiasi yang dapat mendatangkan manfaat pada berbagai jenis perusahaan. 

Menurut RIMS dan IIA, manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari kolaborasi 

tersebut berupa: 

1. Memastikan bahwa risiko-risiko kritikal telah diidentifikasi secara efektif, 

2. Penggunaan sumber daya langka dengan efisien, 

3. Komunikasi yang dalam dan konsisten, terutama pada level Board dan 

manajemen, 

4. Pengertian yang lebih dalam dan penanganan yang terfokus pada risiko 

yang paling signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

 

Komunikasi secara terbuka dan konsisten merupakan metode utama yang 

dapat diterapkan dalam kolaborasi kedua fungsi ini. Komunikasi dapat 

membangun pendalaman pandangan terhadap risiko-risiko yang melekat pada 

organisasi dan meningkatkan kapabilatas tiap divisi untuk mengelola risiko-risiko 

tersebut. Namun kolaborasi tersebut harus memiliki batasan yang jelas mengenai 

tanggung jawab dan peran setiap fungsinya. Kolaborasi yang dilakukan juga harus 

disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan perusahaan. 
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Dengan demikian jelaslah bahwa betapa pentingnya peranan audit internal 

untuk membantu manajemen dalam meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko, 

meneliti dan mengawasi apakah prosedur, metode, dan teknik yang menjadi alat 

dari pengendalian intern yang telah ditetapkan itu betul-betul telah dilaksanakan. 

Pengaruh Efektivitas Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas 

Manajemen Risiko 

Peranan Internal Audit 

Standar Operasional 

1. Pengelolaan Fungsi 

Audit Internal 

2. Lingkup Penugasan 

3. Perencanaan Penugasan 

4. Pelaksanaan Penugasan 

5. Komunikasi Hasil 

Penugasan 

6. Pemantauan Tindak 

Lanjut 

7. Resolusi Penerimaan 

Risiko oleh Manajemen 

Sumber : 

Standar Profesi Audit Internal 

(SPAI, 2004) 

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran 

 

Penerapan Manajemen Risiko 

1. Internal Environment 

2. Objective Setting 

3. Event Identification 

4. Risk Assessment 

5. Risk Respons 

6. Control Activities 

7. Information and 

Communication 

8. Monitoring 

Sumber : 

The Committee of Sponsoring 

Organization 

(COSO, 2004:7) - ERM 
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2.3 Hipotesis 

Dari kerangka pemikira diatas, maka penulis menarik suatu hipotesa yang 

akan diuji dalam penelitian ini yaitu : 

“Terdapat pengaruh dari efektivitas audit internal terhadap efektivitas  manajemen 

risiko”. 

 

2.4 Penelitian terdahulu 

Penelitian mengenai auditor internal terhadap manajemen risiko telah 

banyak dilakukan mengingat pentingnya peran auditor dalam setiap proses 

manajemen risiko, yang pada akhirnya dapat memungkinkan sasaran dalam tujuan 

organisasi tercapai. Diantara penelitian terdahulu yang memberikan kesimpulan 

antara lain: Penelitian yang dilakukan Ridwan, Taufik Mochamad tahun 2013 

studi kasus pada PT. Pupuk Kujang dengan judul Pengaruh Peran Audit Internal 

dalam Meningkatkan Enterprise Risk Management menyimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh auditor internal dalam meningkatkan efektivitas enterprise risk 

management pada PT Pupuk Kujang. Penelitian yang dilakukan Pratama, Fajar 

Yogas tahun 2012 studi kasus pada PT Paragon dengan judul Peranan Audit 

Internal dalam Menunjang Penerapan  Manajemen Risiko menyimpulkan bahwa 

audit internal sangat berperan dalam menunjang efektivitas penerapan manajemen 

risiko. 

Selain itu terdapat juga penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam 

bentuk tesis, berikut ini review dari penelitian sebelumnya : 
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Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

R. Dian 

Marisa 

(2004) 

Peranan Audit 

Internal terhadap 

Efektivitas 

Pengendalian 

Internal pada PT. 

Telekomunikasi 

Indonesia  

- Independent 

Variabel (X) 

: Peranan 

Audit 

Internal 

- Dependent 

Variabel (Y) 

: Efektivitas 

Pengendalia

n Internal 

- Pemeriksaan internal yang 

dilakukan di PT. TELKOM Tbk 

sudah berjalan dengan cukup baik 

dan sesuai dengan SPAI. 

- Pengendalian internal yang 

dijalankan juga sudah 

memberikan hasil yang efektif, 

dimana hal ini terlihat dari 

keandalan laporan keuangan, 

efektivitas, dan efisiensi kegiatan 

operasional. 

- Terdapat pengaruh yang sangat 

signifikan antara Peranan Audit 

Internal terhadap Efektivitas 

Pengendalian Internal dengan 

nilai koefisien determinasinya 

sebesar 96,9% dan sisanya 4,1% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak dianalisis didalam 

penelitian. 

Rica 

Carollin

Pelaksanaan 

Sistem Informasi 

- Independent 

Variabel (X) 

- Menunjukkan bahwa Sistem 

Informasi Akuntansi yang 



60 

 

 

 

e San 

Yose 

(2009) 

Akuntansi dalam 

Menunjang 

Manajemen 

Risiko pada PT. 

BERDIKARI 

INSURANCE 

: 

Pelaksanaan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

- Dependent 

Variabel (Y) 

: 

Pelaksanaan 

Manajemen 

Risiko 

diterapkan telah memadai sesuai 

dengan unsur-unsur, prosedur, 

dan karakteristik Sistem 

Informasi Akuntansi. 

- Manajemen Risiko telah memadai 

dengan memperhatikan tahapan, 

pendekatan dan manfaat 

manajemen risiko. 

- Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pelaksanaan 

Sistem Informasi Akuntansi 

terhadap Manajemen Risiko 

sebesar 84,3%, sedangkan sisanya 

sebesar 15,7% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak dianalisis 

dalam penelitian. 

Tabel 2.6 Review Penelitian Sebelumnya 

 


