
RISIKO OPERASIONAL 

Andri Helmi M, SE., MM 
 
Manajemen Risiko 



DEFINISI RISIKO OPERASIONAL 

Risiko operasional merupakan risiko 
yang umumnya bersumber dari 
masalah internal perusahaan. Risiko ini 
terjadi disebabkan oleh lemahnya 
sistem kontrol manajemen yang 
dilakukan oleh internal perusahaan. 
risiko operasional sebagai risiko 

kerugian yang timbul dari kegagalan 
atau tidak memadainya proses internal, 
manusia dan sistem, atau kejadian-
kejadian eksternal.  



BENTUK-BENTUK RISIKO OPERASIONAL 

1. Risiko Pada Komputer 

   Risiko pada bidang komputer bisa terjadi karena 
berbagai faktor seperti faktor masuknya virus 
yang disebabkan oleh proteksi software yang 
tidak memadai 



Risiko-risiko yang timbul dalam bidang 

komputer : 

a.  Terjadinya perubahan data-data komputer karena 
faktor terserang oleh virus 

b. Komputer adalah tehnologi yang selalu mengalami 
perubahan terutama program yang ditawarkan 
maka perlu personel yang memiliki kwalitas IT 
tinggi agar bisa menghindari risiko dikemudian hari 

c. Komputer adalah masuk dalam kategori IT yang 
memiliki nilai pasar yang tinggi,sehingga setiap 
pergantian perangkat komputer dan biaya tenaga 
ahlinya akan membutuh biaya yang tinggi. 



2. Kerusakan Maintenance Pabrik 
 Perusahaan yang memiliki mesin sangat 

mengandalkan pada kwalitas peralatannya dalam 
menunjang produksi, maka biaya pada 
pemeliharaan dan perawatan dan penggantian  
peralatan pabrik bersifat rutin. 

 
Risiko yang ditanggung saat timbulnya kerusakan 

maintenance pabrik : 
a. Terhentinya aktivitas produksi selama beberapa 

saat. 
b. Biaya service dengan mendatangkan tenaga ahli, 

jika perusahaan tidak memilikinya 
c. Biaya penggantian dalam bentuk pembelian baru 

beberapa peralatan pabrik 
 



3. Kecelakaan kerja 

Kecelakaan kerja terjadi pada saat perusahaan tidak 
menerapkan dan memberlakukan suatu konsep 
keselamatan dan jaminan bekerja sesuai dengan 
aturan dan ketentuan yang berlaku. 

 
Bentuk Risiko kecelakaan yang akan dialami 

perusahaan :  
a. Perusahaan harus memperbaiki sistem manajemen 

kerja yang telah diterapkan karena dianggap tidak 
efektif. 

b. Bila kecelakaan kerja sering terjadi dan dapat sorotan 
pers maka akan berakibat turunnya reputasi 
perusahaan dimata konsumen dan mitra bisnis. 

c. Bila perusahaan tidak menerapkan lamatan kerja 
maka saat mengajukan pinjaman ke perbankan akan 
mengalami kendala. 

 
 
 



4. Kesalahan dalam Pembukuan Secara Manual  

    (manual risk) 

Risiko dalam bidang pembukuan secara manual  

karena beberapa sebab :  

a. Pembukuan secara manual ditulis atau dicatat 
dikertas  akan cepat rusak 

b. Jika kesalahan dalam pencatatan secara manual 
maka penyelesaian dan pencarian sumber 
masalah dilakukan secara manua 

c. Proses penyusunan pembukuan berlangsung 
dengan waktu yang lama sehingga pekerjaan 
tidak efisien dan efektif 



5. Kesalahan pembelian Barang dan Tidak ada  

    Kesepakatan, Barang Ditukat Kembali 

Risiko kerugian yang akan ditanggung 

 perusahaan sebagai berikut : 

a. Bila barang tidak laku dijual perusahaan akan 
menggalami kerugian 

b. Bila ada barang sisa yang tidak dapat ditukar 
yang baru, maka memaksa perusahaan menjual 
dengan harga murah 

c. Perusahaan tidak bisa melakukan penghematan 
biaya 



6. Pegawai Outsourcing 

Pegawai outsourcing adalah pegawai yang 
disediahkan oleh suatu lembaga penyedia 
pegawai, dimana perusahaan untuk 
memperkerjakan dengan kontrak. 

Alasan Perusahaan menerapkan sistem 
Outsourcing yaitu : 

a. Biaya yang dikeluarkan lebih murah karena 
tinggal menghubungi lembaga penyalur kerja 

b. Pegawai outsourcing lebih siap kerja karena 
sudah dipersiapkan 



c. Perusahaan hanya bertanggung jawab 

 kepada lembaga penyalur tenaga kerja 

 sesuai kesepakatan 

d.Tidak ada biaya tetap yang harus 

 ditanggung 

e. Perusahaan dengan mudah mengganti

 karyawan setelah habis kontrak 

    



Risiko perusahaan menerima pegawai 

outsourcing : 

a. Tidak punya rasa tanggung psikologis untuk 
menjaga perusahaan karena pegawai tersebut 
lebih bertanggung jawab pada penyalur 

b. Rahasia perusahaan selama ia bekerja mungkin 
diketahui publik bila ia tidak lagi bekerja 
diperusahaan  



7. Globalisasi dalam Konsep dan produk 

Era globalisasi telah memberikan perubahan bagi 
konsep bisnis pada seluruh sektor bisnis, baik 
financial dan non financial sehingga penciptaan 
konsep produk dibuat untuk bisa menampung 
keingginan globalisasi tersebut, jika tidak 
artinya produk tersebut tidak akan laku di 
pasaran secara baik.  



PENGUKURAN RISIKO OPERASIONAL 

Pengukuran risiko operasional dapat 
dilakukan dengan menepatkan 
tingkatan dari setiap bentuk risiko 
yang terjadi. Yaitu semakin tinggi 
risiko maka semakin tinggi 
kemungkinana untuk memperoleh 
return yang diharapkan (actual 
return) 





Pada gambar diatas dapat dilihat hubungan 

antara E(R) dan σ. Dimana setiap titik-titik 

dan wilayah menjelaskan :  

1. Posisi I adalah dimana E(R) berada di posisi 
yang tertinggi dan σ juga berada diposisi yang 
tertinggi dalam artian semakin tinggi 
pengharapan pada E(R) maka semakin tinggi 
kemungkinan terjadinya risiko. Dengan kata 
lain E(R) bersifat searah (linier) dengan risiko 
yang diterima 

 



 

 

2. Posisi II adalah dimana E(R) pada posisi 

 rendah dan σ pada posisi tinggi atau 

 dengan kata lain E(R) dan σ bersifat 

 tidak searah (non linier) 
3. Posisi III adalah dimana E(R) berada pada 

 posisi  rendah dan σ juga berada pada 

 posisi rendah atau dengan kata lain E(R) 

 dan σ bersifat searah (linier) 

4. Posisi IV adalah dimana E(R) berada pada 

 posisi tinggi dan σ berada pada posisi 

 rendah atau E(R) dan σ bersifat tidak 

 searah (non linier)  

 

     



5. Posisi V adalah posisi yang dianggab sebagai  

    titik optimal untuk kondisi E(R) dan σ 

Biaya Untuk Risiko Operasional 
Untuk mengatasi risiko operasional perusahaan 

membuat analisa yang mencakup : 

a. Menghitung dan memetakan bentuk risiko yang 
sedang dan akan dihadapi 

b. Menghitung berapa biaya yang harus di 
alokasikan menyangkut pengelolahan risiko 

c. Memutuskan dari mana sumber dana yang 
akan dialokasikanuntuk mendukung 
penyelesaian risiko operasional 



Risiko Operasional dan Modal Kerja 

Pemahaman risiko operasional berhubungan 
dengan modal kerja yang dikeluarkan oleh 
karena itu perlu dilakukan pembuatan 
pembukuan dengan tujuan : 

a. Dapat dijadikan sebagai laporan pertanggung 
jawaban pada pimpinan 

b. Dapat dijadikan sebagai alat prediksi dalam 
memperkirakan berbagai kebutuhan 
perusahaan untuk jangka panjang 



TAHAP EVOLUSI MANAGEMEN RISIKO OPERASIONAL  

Tahap 1: Identifikasi dan pengumpulan data  
 Perusahaan perlu melakukan mapping berbagai risiko operasional 

yang ada dalam perusahaan dan menciptakan suatu proses untuk 
mengumpulkan data dan menjumlahkan kerugian  

Tahap 2: Penyusunan metrics dan tracking  
 Perusahaan perlu menyusun metric dan key risk indicator untuk 

tiap risiko operasional yang telah diidentifikasi dalam tahap 
sebelumnya, termasuk juga penyusunan sistem tracking data dan 
informasi frekuensi dan severitas suatu risiko tertentu. 

Tahap 3: Pengukuran  
 Perusahaan perlu menyusun suatu metode untuk mengklasifikasi 

risiko operasional dari semua unit kerja  

Tahap 4: Managemen  
 Tahap ini perusahaan perlu melakukan konsolidasi hasil dari tahap 

tiga untuk mendapatkan perhitungan alokasi modal untuk menutup 
risiko operasional dan analisis kinerja berbasis risiko dan 
redistribusi portofolio untuk menyesuaikan profil risiko perusahaan 
yang diinginkan.  



Kategori Risiko Operasional pada Bank 

 

a. Risiko proses internal  

b. Risiko manusia  

c. Risiko sistem  

d. Risiko eksternal  

e. Risiko hukum  

 


