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Abstrak 

Penelitian ini mengkaji analisis risiko operasional yang menggunakan ANP sebagai alat 

dalam penentuan bobot kriteria risiko pada perusahaan pembiayaan konsumen. Identifikasi 

risiko operasional dengan menggunakan metode Risk Breakdown Structure (RBS) 

menunjukkan terdapat 21 kelompok risiko dengan 569 item risiko operasional dari 12 

departemen yang ada pada operasional cabang PT ABC. Risiko-risiko tersebut kemudian 

ditransformasi dengan mengacu Basell II Committe dengan sevent event loss categorie 

dengan 21 kelompok risiko. Dengan responden expert, hasil ANP menunjukkan bahwa risiko 

kegagalan sistem dan gangguan bisnis merupakan kelompok risiko tertinggi dibanding 

kategori risiko lainnya. Model strategi penanganan mengadopsi model empat strategi 

penanganan risiko yaitu risk acceptance, risk avoidance, risk sharing/transfer, dan risk 

mitigation yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan serta tingkat frekuensi 

dan dampak yang ditimbulkan. Pola controlling dan monitoring diterapkan dua model 

strategi yaitu On Going Monitoring (Pemantauan Berkelanjutan) yang penanggung 

jawabnya melekat pada PIC operasional. Dan yang lain yaitu: Separate Monitoring 

(Pemantauan oleh Pihak Ketiga : Internal Audit atau External Audit) dalam tiga kelompok 

yaitu:  Self Compliance/Assesment, Internal Audit dan External Audit. 

Kata kunci: manajemen risiko operasional, pembiayaan konsumen, ANP, RB 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 
Perusahaan yang bergerak pada bidang service khsususnya retail financing merupakan perusahaan yang 

bergerak dengan tingkat risiko yang cukup tinggi,  utamanya pada skala operasional perusahaan tersebut. 

Pertumbuhan skala operasional baik itu network, account, dan SDM pada perusahaan pembiayaan konsumen 

(consumer finance) yang semakin tinggi menimbulkan potensi risiko operasional yang semakin besar. Network 

yang semakin luas, account yang semakin besar, serta keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM berakibat pada 

pengendalian operasional yang lemah. Hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang (fraud), 

kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang 

berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap perusahaan  yang secara langsung maupun tidak langsung 

memberi dampak kerugian material maupun non material terhadap perusahaan.  

 

Pembiayaan konsumen (54,5%) dan sewa guna usaha (32,5%) merupakan jenis usaha yang masih mendominasi 

pada industri ini. Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi baik dari sisi nilai pembiayaan maupun aset , 

tentunya akan memacu pada tingkat persaingan pada industri ini yang semakin tinggi. Jaringan pasar, variasi 

produk, sumber daya manusia, teknologi informasi dan service merupakan item-item yang dikembangkan untuk 

meraih pasar yang lebih besar. Tentunya hal ini berefek pada meningkatnya potensi risiko yang muncul. Selain 
risiko credit, risiko likuiditas, dan risiko reputasi, hal  tersebut  tentunya juga yang  utama memicu  terjadinya  

risiko operasional dengan meningkatnya  masalah-masalah  proses operasional yang berjalan di berbagai 

cabang perusahaan. Maka efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan merupakan hal yang menjadi 

perhatian utama.    

 

Menurut Association of Certified Fraud Examiner (1993)  di Amerika Serikat bahwa tingkat kerugian yang 

ditimbulkan oleh lemahnya kontrol internal  (compliance/audit) mencapai 30% dari kegagalan bisnis (business 

failure). Sedang pada tahun 2010, ACFE merilis bahwa secara umum  perusahaan kehilangan 5% revenue 

mereka akibat lemahnya pengendalian internal (lack of internal controls). Pada Indonesia, khususnya 
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perusahaan pembiayaan konsumen, umumnya masih belum cukup terbuka untuk mempublikasikan akibat dari 

lemahnya pengendalian internal. Berdasarkan rilis ACFE, Oktober 2010, menunjukkan bahwa kurangnya 

pengendalian internal (Lack of Internal Controls) merupakan faktor dominan yang mencapai 37.8%. Sedang 

override of existing internal control menempati urutan berikutnya sebesar 19.2%. Dan selanjutnya 17.9% 

diakibatkan oleh lack of management review. 

 

Penelitian ini menggunakan metode Risk Breakdown Structure (RBS) untuk mengidentifikasi risiko dan multi-

criteria decision making untuk menentukan bobot untuk masing-masing kriteria risiko dan untuk menghitung 

nilai risiko pada masing-masing sub kriteria. RBS terdiri dari dua tahapan yaitu tahap pengembangan dan tahap 

penerapan. Tahap pengembangan meliputi penyusunan hirarki yang didasarkan pada struktur organisasi atau 

struktur proyek yang ada, atau berdasarkan pengalaman yang lalu. Hasil pengembangan RBS pada tahap 

pertama akan berfungsi sebagai sumber informasi pada tahap berikutnya untuk proses identifikasi risiko, 

analisis risiko, dan pelaporan risiko. Secara keseluruhan, RBS ini mirip dengan aplikasi dari pengembangan 

risks taxonomy, hanya lebih mengacu pada struktur organisasi yang ada. Kemudian mengklasifikasikan list 

identifikasi berdasarkan Bank International Settlement (BIS, 2004) ke dalam empat cluster yaitu faktor 

manusia, proses, system, dan eksternal serta ke dalam tujuh kategori event loss type. Pengukuran tingkat bobot 

risiko dilakukan dengan teknik kuesioner untuk mengkaji tingkat kemungkinan (likelihood) terjadinya risiko 

dan dampak (severity) yang ditimbulkan serta pair comparison dengan menggunakan metode ANP untuk 

menentukan risiko tertinggi yang akan dimitigasi. Penggunaan metode ANP didasarkan pada struktur hirarkis 

yang sifatnya memiliki ketergantungan antara satu dengan elemen yang lain. Selain itu penggunaan metode 

AHP/ANP pada sektor perbankan dan financing masih relatif sedikit yaitu tidak lebih dari 3% dari total aplikasi 

yang baru intens dikembangkan setelah tahun 2000. Methodologi yang dikembangkan Li, Chun Hao; Sun, 

Yong-he ; Du, Yuan Wei. (2008),  ANP (Analytic Network Process) sebagai tool untuk mengukur risiko dimana 

tool ini cukup komprehensif dalam perhitungan jenis risiko dan dapat menangani ketergantungan  hubungan 

dalam satu set elemen. Dimana pada penelitian ini antara elemen satu dan yang lainnya mengalami 

ketergantungan satu sama lain. ANP bermanfaat dalam pembuatan keputusan yang kompleks yang melibatkan 

ketergantungan dan analisa umpan balik dalam konteks benefit, opprtunity, costs, and risks (Saaty, 2008).  

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap penekanan operational loss, menekan biaya 

compliance/auditing, mampu mendeteksi secara dini aktifitas-aktifitas penyimpangan, dan mengurangi potensi-

potensi risiko yang bisa timbul pada masa-masa yang akan datang.  

Perusahaan Pembiayaan  
Lembaga keuangan non bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat 

daripada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang 

kemudian dikenal sebagai lembaga  pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal 

penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya seperti,  leasing (sewa guna usaha),  factoring 

(anjak piutang), modal ventura, perdagangan  surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen 

yang diatur berdasarkan keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga 

keuangan bukan bank dapat dilihat dalam pasal 1 angka (4) Keppres No. 61 tahun 1988 Tentang Lembaga 

Pembiayaan. Pembiayaan konsumen atau dikenal dengan consumer finance merupakan salah satu sistim 

pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha dalam beberapa dekade terakhir  

Pada perkembangan terakhir, jenis pembiayaan  konsumen yang relatif terbilang muda usianya namun cukup 

populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu 

mengakomodasi permasalahan  yang tidak mudah dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-

bank.  Di lain sisi tingkat biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang masuk 

kategori ini secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh 

konsumen untuk keperluan hidupnya.  

 

Mekanisme pembiayaan konsumen untuk perusahaan pembiayaan dengan satu group usaha dengan pemasok 

dijelaskan dalam gambar 1.  
 
Pada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan, risiko operasional diatur dalam Basel Capital Accord. 

Dimana pada tahun 2001, BCBS mengeluarkan proposal yang dikenal sebagai new Basel Capital Accord atau 

Basel II yang memuat rekomendasi untuk mengelola risiko kredit, pasar dan operasional dalam 

memperhitungkan   modal yang harus dialokasikan untuk menjamin bank tetap dapat beroperasi pada saat 

terjadi penyimpangan. Menurut Basel II Capital Accord, risiko operasional adalah kerugian yang timbul baik 

secara langsung maupun tidak langsung karena kegagalan atau ketidak cukupan proses internal, orang dan 

sistem, dan karena kejadian eksternal. Disebutkan pula bahwa risiko operasional mencakup empat kategori 
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utama yaitu manusia, proses, sistem, dan faktor eksternal. Risiko ini dapat berdampak terhadap semua orang di 

semua lini organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologi Risiko 
Risiko adalah ketidakpastian tentang kejadian di masa depan. Sedang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

risiko didefinisikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu 

perbuatan atau tindakan. Sedang Australian Standard/New Zealand Standard 4360 2004 mendefinisikan risiko 

sebagai peluang terjadinya sesuatu yang memiliki dampak pada tujuan yang diukur dalam hal konsekuensi dan 

probabilitas. Definisi-definisi diatas memberi informasi bahwa risiko dihubungkan dengan kemungkinan 

terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu 

sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan 

tumbuhnya risiko. Dan jika dikaji lebih lanjut “kondisi yang tidak pasti” itu timbul karena berbagai sebab, 

antara lain; jarak waktu dimulai perencanaan, keterbatasan informasi yang diperlukan, keterbatasan 

pengetahuan pengambil keputusan dan sebagainya. 

 

Risiko operasional meliputi lima hal yaitu kegagalan proses internal perusahaan, kesalahan sumber daya 

manusia, kegagalan sistem, kerugian yang disebabkan kejadian dari luar perusahaan, dan kerugian karena 

pelanggaran peraturan dan hukum yang berlaku. Kerugian risiko operasional terjadi tidak saja pada lembaga 

keuangan bank dan bukan bank saja, tetapi juga terjadi pada perusahaan industri, perdagangan, pertambangan, 

dan semua perusahaan dalam sektor ekonomi lainnya. 

 

Untuk tujuan klasifikasi kerugian operasional, Bank of International Settlement (2004) telah megelompokkan 

kerugian operasional ke dalam tujuh tipe kejadian kerugian (loss event types). Tujuh tipe kejadian kerugian 

tersebut dibagi dalam kelompok sebagai berikut : Penyelewengan internal (internal fraud), Penyelewengan 

eksternal (exteral fraud), Praktik kepegawaian dan keselamatan kerja (employment practices and workplace 

savety), Klien, produk, dan praktik bisnis (client, products, and business practices), Kerusakan terhadap aset 

fisik perusahaan (physical assets damages), Terganggunya bisnis dan kegagalan sistem (business disruption 

and system failure), Manajemen proses, pelaksanaan, dan penyerahan produk dan jasa (execution, delivery, and 

process management). 

Manajemen Risiko Operasional 
Pendekatan terstruktur untuk mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, yang terdiri dari 

aktifitas-aktifitas penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengatasi risiko yang timbul serta pengurangan 

risiko menggunakan sumber daya manajerial yang ada. Manajemen risiko operasional merupakan bagian dari 

salah satu manajemen risiko.  Hal ini menjadi concern banyak perusahaan karena risiko operasional tidak hanya 

terjadi pada bank komersil tetapi juga terjadi di semua perusahaan. Pada klasifikasi  Basel II tentang jenis 

peristiwa risiko operasional terdapat lebih dari 30 jenis loss event type risiko operasional, dan setiap jenis tipe 

memiliki beberapa sub tipe. Ketika hubungan sebab akibat dimodelkan dan segala jenis peristiwa risiko 

dimasukkan, maka model relatif rumit untuk dipecahkan karena hubungannya yang kompleks, utamanya risiko 

operasional kuantitatif. Mengurai model besar menjadi sub model yang lebih kecil memfasilitasi tugas 

pemodelan, terutama pada sistem kuantifikasi risiko operasional yang sangat kompleks. Pendekatan 

dekomposisi merupakan pendekatan yang relatif lebih mudah untuk mengatasi tantangan ini. Metode ini 

mempertahankan ketergantungan dampak dan kegagalan, sehingga memfasilitasi agregasi hasil di langkah 

terakhir (Supatgiat, Kenyon, dan Heusler, 2006).  

Gambar 1. Mekanisme Pembiayaan Konsumen 
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Risk Breakdown Structure (RBS) 
Risiko struktur breakdown (RBS) telah diakui sebagai alat yang berguna untuk penataan proses risiko, dan telah 

dimasukkan dalam standar beberapa risiko dan pedoman (misalnya, Asosiasi Manajemen Proyek, 2004; Project 

Management Institute, 2004). Definisi RBS dalam hal ini mirip dengan Work Breakdown Structure (WBS), 

sebagai sebuah sumber berorientasi pengelompokan  risiko proyek yang mengatur dan menentukan eksposur 

risiko total proyek. Oleh karena itu RBS merupakan sebuah struktur hirarki sumber potensi risiko, yang dapat 

membantu untuk memahami risiko yang dihadapi oleh proyek. Manfaat dan penggunaan utana dari RBS  adalah 

sebagai berikut (Hillson, 2002a, b):  Konsep bahwa manajemen risiko adalah manajemen pengetahuan 

sebelumnya telah disampaikan oleh Neef (2005). Gagasan ini diimplementasikan dalam makalah ini melalui 

pembangunan sebuah RBS melalui konversi informasi yang sudah ada dalam dokumen organisasi menjadi 

pengetahuan yang berharga yang dapat digunakan oleh manajemen untuk menghasilkan rencana manajemen 

risiko yang efektif. Yang mengintegrasikan manajemen risiko dan manajemen pengetahuan (knowledege 

management) menjadi satu metode homogen yang dimulai dengan informasi yang ada dan berakhir dengan 

pengetahuan yang muncul sebagai RBS, yang berfungsi dasar untuk pengambilan keputusan sehubungan 

dengan rencana manajemen risiko. 

 

Analytic Network Process (ANP) 
ANP merupakan metode penilaian multi-kriteria untuk strukturisasi keputusan dan analisis yang memiliki 

kemampuan untuk mengukur konsistensi dari penilaian dan fleksibilitas pada pilihan dalam level subkriteria.  

Beberapa literatur review menunjukkan penggunaan Metode Analytic Network Process yaitu ANP model 

merepresentasikan realitas dengan realibilitas lebih baik dibandingkan dengan AHP model (Tasklicali & Ercan, 

2006). Saaty (2008) menunjukkan ANP berguna dalam menghadapi keputusan yang kompleks yang melibatkan 

ketergantungan dan umpan balik yang dianalisis dalam konteks benefit, opportunity, cost dan risk. Ini telah 

diterapkan secara harfiah dalam ratusan contoh-contoh baik yang nyata maupun hipotetis. ANP juga telah 

divalidasi dalam beberapa contoh. Orang sering berpendapat penilaian yang subjektif bahwa seseorang tidak 

harus mengharapkan hasil untuk sesuai dengan data yang obyektif. Hal yang penting dalam decision making  

adalah bagaimana sebuah keputusan menghasilkan jawaban yang valid dalam tataran praktis. Tapi itu 

menempatkan dalam kerangka garbage in garbage out  tanpa menjamin validitas outcome jangka panjang. 

Dalam sisi lain untuk pengambilan keputusan adalah normatif. Untuk hal tersebut, ANP mendeskripsikan 

pendekatan science dibanding dengan pendekatan normatif dan perspektif. Menghasilkan result yang terbaik 

tidak sesederhana sesuai dengan values pengambil keputusan, tetapi juga dengan risiko dan bahaya yang 

dihadapi oleh keputusan.  Sedang Bhattarai (2009) menerangkan bahwa penerapan AHP/ANP pada sektor 

perbankan masih kurang dari tiga persen dari total aplikasi penelitian pada perbankan. Penelitian lebih intens 

dilakukan sejak tahun 2000. Setelah krisis keuangan global, riset dan penerapan AHP/ANP lebih banyak sektor 

perbankan dipicu oleh khususnya untuk memenuhi kebutuhan integrasi dengan sistem informasi kredit 

tradisional. Hal ini juga menunjukkan bahwa setelah krisis keuangan Asia, contoh penelitian dan penerapan 

AHP / ANP telah tumbuh di negara-negara seperti Thailand, Indonesia, Vietnam dan Taiwan. Untuk ini, Cina 

relatif lebih maju dalam penggunaan aplikasi AHP / ANP.  Ada kebutuhan yang berkembang terhadap sistem 

pendukung keputusan berbasis AHP/ANP di sektor perbankan. AHP, karakter ANP di atas menggambarkan 

representasi dunia nyata dari masalah yang sedang dipertimbangkan.  Oleh karena itu, ANP menjadi alat 

keputusan yang menarik, dan telah digunakan di berbagai bidang dalam beberapa tahun terakhir. Khususnya, 

ANP telah diterapkan untuk supplier selection.  Dalam pandangan ini, dalam studi kami, sebuah model 

keputusan ANP mempertimbangkan empat jasa  termasuk benefit, opportunity, costs and risk (BOCR) adalah 

pertama kali diadopsi untuk memilih pemasok  (Li, Sun, & Du, 2008). 
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Gambar 2. menunjukkan sebuah sturktur hirarkis linear top down structure. Sebuah jaringan menyebar ke 

segala arah dan melibatkan siklus antara cluster dan loop dalam cluster yang sama.  Jaringan Struktur feedback 

Gambar 2. Tiga Level Hirarki 
(Sumber: Saaty dan Vargas, 2006, Hal. 7) 
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tidak memiliki hubungan linear top-to-bottom dari hirarki, namun lebih condong menjadi seperti sebuah 

network, dengan penghubung cycles  antar komponen-komponennya, yang tak bisa lagi disebut sebagai level 

dan dengan loop yang menghubungkan dengan dirinya sendiri.  

ANP dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu : 

 ANP yang linier-hierarkis yang memiliki tujuan, kriteria, dan subkriteria yang diatur dalam 3 level, dimana 

level subkriteria disebut juga level cluster. Hal tersebut disebut juga control hierarchy atau jaringan kriteria 

dan subkriteria yang mengontrol interaksi-interaksi yang ada. Control hierarchy merupakan top-level 

criteria dalam pengambilan keputusan. Saaty memperkenalkan 4 dasar control hierarchy yang dikenal 

dengan model BOCR, yang terdiri dari Benefit, Opportunity, Cost, and Risk yang masing-masing memiliki 

subnetwork. 

 ANP yang memiliki struktur jaringan yang terdiri dari hubungan antara elemen dan cluster. Elemen 

merupakan entitas dalam sistem yang saling berinteraksi satu sama lain, yang dapat berupa unit kriteria atau 

subkriteria, stakeholders, pembuat keputusan, hasil yang ingin dicapai, alternatif, dan sebagainya. Dalam 

sebuah sistem yang kompleks, seringkali terdapat banyak elemen sehingga proses pengukuran tingkat 

kepentingan relatifnya saat dibandingkan dengan elemen-elemen lain dalam sistem tersebut akan memakan 

waktu yang lama. Oleh karena itu, elemen-elemen yang memiliki karakteristik serupa biasanya 

dikelompokkan ke dalam satu cluster. 

 

Manfaat ANP menurut Saaty adalah memberi kepastian konsistensi perbandingan berpasangan, mengurangi 

subyektivitas pengambilan keputusan, dan menyediakan struktur permasalahan yang jelas. Karena 

pertimbangan adanya hubungan antara elemen dalam permasalahan pengambilan keputusan, metode ANP 

membuat pengertian yang lebih baik dari permasalahan yang kompleks antara elemen dari pengambilan 

keputusan, dimana pada saat yang sama meningkatkan reliabilitas pengambilan keputusan (Yuksel  & 

Dagdeviren, 2007). 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Cooke dan Goossens (2004) merekomendasikan bahwa para ahli dipilih berdasarkan reputasi, pengalaman, dan 

publikasi. Morgan et al. (2002) merekomendasikan bahwa ahli memiliki kematangan dalam hal afiliasi, 

pelatihan, dan subyek. Latar belakang sangat penting ketika memilih sebuah panel, karena memungkinkan 

predisposisi dalam menilai parameter.  
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Gambar 3. Diagram Manajemen Risiko Operasional 
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Responden dalam penelitian ini adalah Internal Audit Dept., Branches Operational Management Dept., pada 

Head Office. Pada tim operasional yaitu Branch Manager, Representative Head dan Section Head PT ABC 

wilayah Jakarta dan Depok berdasarkan rekomendasi dari  tim Head Office. Wilayah Jakarta dan Depok 

merupakan wilayah dengan kriteria : pelaksanaan sistem dan prosedural yang komprehensif, merupakan 

wilayah pilot project untuk pengembangan aplikasi system dan program-program lainnya, struktur demografi 

wilayah yang padat dan kompleks serta jenis konsumen dan pembiayaan yang variatif.  

 

Langkah-langkah perancangan pengukuran risiko operasional dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 

PEMBAHASAN 
 

Data sekunder yang diperoleh antara lain Profil Perusahaan, Data historis perusahaan berupa data Internal Audit 

dan Self Compliance 2007 – 2009.  

 

Daftar Risiko 
Dalam penelitian ini daftar risiko diolah dari hasil data list compliance dan internal audit serta hasil interview 

dengan metode Risk Breakdown Structure (RBS). Daftar risiko 12 departemen dengan 98 kriteria dan 569 risiko 

yang terdapat pada proses operasional cabang. Yang kemudian ditransformasikan ke Basel II Committee 

menjadi ke dalam 21 kelompok risiko dan risiko kategori eksternal. 

 

Analisa Risiko  
Penyusunan Model dan Kuesioner mengacu pada struktur hirarki ANP dengan model sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam software superdecision 2.0.8. Berikut gambaran model 

tersebut. 

 

 
 

 

 

Output Model 
Mapping Risiko berdasarkan tingkat pengaruh dan dampak berdasarkan keterangan responden (hasil kuesioner) 

dengan melakukan mapping berdasarkan tiga kategori yaitu high, moderate, dan low. 

Risk Operational 

Ranking

Risk I Risk II Risk n

Risk Risk Risk Risk Risk Risk

Objective

Risk Group

Risks

Inner InnerInner

Outer

Gambar 4. Model ANP Risiko Operasional 

Gambar 5. Model ANP Risiko pada Software Superdecision 2.0.8 
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Pada Tabel 1 dapat dilihat ranking dari 21 kelompok risiko tersebut. Selanjutnya, hanya risiko-risiko yang 

termasuk dalam kategori high dan moderate saja yang dianalisis tindakan penanganannya. 

 

Pengelompokkan risiko menjadi kategori high, medium, dan low dilakukan dengan cara menghitung kumulatif 

persentase nilai limiting tiap risiko, jika nilai kumulatif persentasenya telah melebihi 50%, maka termasuk 

dalam kategori risiko high. Pada Tabel 1, yang termasuk dalam kategori risiko yang kumulatif persentasenya 

diatas 50% adalah tujuh risiko sedang berdasarkan pada Hukum Pareto maka terdapat 13 risiko dengan tingkat 

kumulatif 82.02%. 

 

Berdasarkan limiting, dapat dilihat bahwa risiko yang paling besar dalam proses operasional adalah risiko 

telekomunikasi sebesar 0.110879, diikuti oleh risiko software dan hardware sebesar 0.110879 dimana kedua 

risiko tersebut terdapat pada kategori kegagalan sistem dan gangguan bisnis, risiko produk tidak kompetitif 

sebesar 0.094052, dan risiko suitablity, disclosure, and fiduaciary sebesar 0.075906, risiko tindakan tidak sah 

sebesar 0.068374, risiko keselamatan kerja sebesar 0.05818, dan risiko transaksi dan manajemen proses sebesar 

0.056749. Di sisi lain, risiko-risiko lainnya merupakan risiko dengan kategori rendah (low) yang masih dapat 

ditoleransi perusahaan dan kurang berpengaruh secara signifikan terhadap model karena dari ketujuh risiko 

diatas sudah mencakup 82.02%.  

 

Tabel 1. Output ANP Hasil Pengolahan 

DataName 
Normalized 

By Cluster 
Limiting 

11TindakanTidakSah 0,75 0,068374 

12Pencurian_&_Pemalsuan 0,25 0,022791 

21Hub.Fasilitas_Karyawan 0,24 0,02542 

22Keselamatan_Kerja 0,55 0,05818 

23Keragaman_Ras_Diskriminasi 0,21 0,022198 

31Suitability_Fiduciary 0,268 0,075906 

32Praktik_Bisnis_Tdk_tepat 0,175 0,049496 

33Produk_Tidak_Kompetitif 0,332 0,094052 

34Selection_Sponhorship 0,103 0,029118 

35Aktifitas_Advisory 0,122 0,0346 

41Transaksi&Manajemen_Proses 0,315 0,056749 

42Monitoring&Reporting 0,28 0,050568 

43Pencatatan&Dokumentasi 0,08 0,014476 

44Manajemen_Customer 0,147 0,026554 

45Vendor&Supplier 0,178 0,032082 

51Telecommunication 0,5 0,110879 

52Software&Hardware 0,5 0,110879 

61Pencurian&Pemalsuan 0,333 0,020068 

62Sistem_Keamanan 0,667 0,040136 

71Bencana_Alam 0,667 0,038316 

72Terorisme&Vandalisme 0,333 0,019158 

 

Pengelompokkan risiko menjadi kategori high, medium, dan low dilakukan dengan cara menghitung kumulatif 

persentase nilai limiting tiap risiko, jika nilai kumulatif persentasenya telah melebihi 50%, maka termasuk 

dalam kategori risiko high. Pada tabel 4.3, yang termasuk dalam kategori risiko yang kumulatif persentasenya 

diatas 50% adalah tujuh risiko sedang berdasarkan pada Hukum Pareto maka terdapat 13 risiko dengan tingkat 

kumulatif 82.02%. 

 

Berdasarkan limiting, dapat dilihat bahwa risiko yang paling besar dalam proses operasional adalah risiko 

telekomunikasi sebesar 0.110879, diikuti oleh risiko software dan hardware sebesar 0.110879 dimana kedua 

risiko tersebut terdapat pada kategori kegagalan sistem dan gangguan bisnis, risiko produk tidak kompetitif 

sebesar 0.094052, dan risiko suitablity, disclosure, and fiduaciary sebesar 0.075906, risiko tindakan tidak sah 

sebesar 0.068374, risiko keselamatan kerja sebesar 0.05818, dan risiko transaksi dan manajemen proses sebesar 

0.056749. Di sisi lain, risiko-risiko lainnya merupakan risiko dengan kategori rendah (low)  yang masih dapat 

ditoleransi perusahaan dan kurang berpengaruh secara signifikan terhadap model karena dari ketujuh risiko 

diatas sudah mencakup 82.02%.  



 

 

Analisa Risiko Operasional pada…                                                                                      Armin Darmawana, Nilda 

Arsitektur Elektro Geologi  Mesin Perkapalan Sipil  

 

ISBN : 978-979-127255-0-6 Group Teknik Mesin Volume 6 : Desember 2012 

TM8  -  8  

 
 

Grafik Risiko Operasional pada  Gambar 6 dikonversi menjadi grafik bar untuk mengetahui 13 besar risiko 

yang didapatkan dari model. Dalam analisis ini, digunakan ranking risiko berdasarkan limiting, bukan 

berdasarkan normalized by cluster. 

 

Risiko kegagalan sistem dan gangguan bisnis yang terdiri dari risiko telekomunikasi dan risiko software dan 

hardware memiliki nilai paling tinggi dibanding risiko yang lain. Dalam penelitian Endang Ripmiatin (2005) 

menunjukkan hasil penelitian yang relevan dengan mengambil studi kasus pada salah satu bank di Indonesia 

yang menunjukkan bahwa risiko kegagalan sistem dan gangguan bisnis merupakan isu risiko terpenting 

diantara risiko yang lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil penilaian responden yang berpendapat bahwa 

kegagalan sistem dan gangguan bisnis masih merupakan isu risiko paling penting pada perusahaan pembiayaan 

PT ABC karena sangat mengganggu tingkat efisiensi dan efektifitas operasional perusahaan sehari-hari. 

Terdapat dua faktor penyebab yang mengakibatkan terjadinya risiko kegagalan sistem (software & hardware) 

yaitu operator errors dan application error, dimana jangkauan dampaknya cukup luas. 

 
Strategi Penanganan Risiko 
Secara umum, perlakuan terhadap suatu risiko dibagi dalam empat kategori (Susilo dan Kaho, 2010). Adapun 

strategi penanganan risiko tersebut yaitu Menerima risiko (risk acceptance), yaitu tidak melakukan perlakuan 

apapun terhadap risiko tersebut. Menghindari risiko (risk avoidance), berarti tidak melaksanakan atau 

meneruskan kegiatan yang menimbulkan risiko tersebut. Berbagi risiko (risk sharing/transfer), yaitu suatu 

tindakan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko atau dampak risiko. Hal ini dilaksanakan antara lain 

melalui asuransi, outsourcing, subcontracting, tindak lindung transaksi nilai mata uang asing, dan lain-lain. 

Mitigasi (Mitigation), yaitu melakukan perlakuan risiko untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko, atau 

mengurangi dampak risiko bila terjadi, atau mengurangi keduanya, yaitu kemungkinan dan dampak. Perlakuan 

ini sebetulnya adalah bagian dari kegiatan organisasi sehari-hari. Untuk implementasi mitigasi terdapat 

beberapa macam yaitu prevention, preparedness, response, dan recovery. 

Kemudian dibagi dalam beberapa kelompok besar yaitu :  

 Pengembangan Sumber Daya Manusia (Internal) ; recruitment process, training untuk keypeople, career 

development yang terukur.  

 Pembangunan sistem terpadu manajemen risiko ; membangun sistem jaringan duplikat dengan konfigurasi 

yang otomatis. Dan mengembangkan recovery disaster system.  

 Membangun kerjasama dengan pihak eksternal (supplier dan vendor).  

 Melakukan evaluasi SOP secara berkala termasuk penyusunan SOP untuk kondisi emergency seperti bila 

jaringan telekomuniasi mengalami gagal operasi.  

 

Strategi Monitoring Risiko 
Pada perusahaan ini dilakukan proses monitoring dan controlling yang sifatnya berlapis. Dalam melakukan 

monitoring dan controlling dilakukan pengembangan berdasarkan dua hal yaitu:  

51Telecommunication

52Software&Hardware

33Produk_Tidak_Kompetitif

31Suitability_Fiduciary

11TindakanTidakSah

22Keselamatan_Kerja

41Transaksi&Manajemen_Pro…

42Monitoring&Reporting

32Praktik_Bisnis_Tdk_tepat

62Sistem_Keamanan

71Bencana_Alam

35Aktifitas_Advisory

45Vendor&Supplier

Risiko Operasional Ranking

Limiting

Gambar 6. Grafik Risiko Operasional 
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 On Going Monitoring (Pemantauan Berkelanjutan). Untuk pemantauan yang sifatnya continous monitroring 

dilakukan dengan melakukan pemantauan monitoring  secara berkala harian, seperti pemantauan arus kas 

harian oleh kasir atau bagian keuangan. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa standar operasi 

telah berjalan efektif dan sesuai sasaran. Selain itu juga untuk mendeteksi secara dini potensi-potensi 

penyimpangan sehingga memudahkan dalam proses identifikasi, analisa, evaluasi dan perlakuan seperti apa 

yang perlu diterapkan. Melalui proses ini juga dilakukan monitoring untuk memantau dan melakukan 

evaluasi proses sehingga menjadi bagian dari proses pemutakhiran proses dan risiko operasional seperti 

apakah masih terdapat proses yang tidak relevan lagi untuk dihilangkan. Hal ini kemudian dilakukan 

dokumentasi seperti form berita acara harian yang berisi tentang waktu pemantauan, siapa pemantaunya, apa 

temuannya, dan rekomendasi terhadap hasil temuan. 

 Separate Monitoring (Pemantauan oleh Pihak Ketiga : Internal Audit atau External Audit).  

Pada model separate monitoring ini dilakukan monitoring dan controlling dalam tiga kelompok yaitu: 

1. Self Compliance/Assesment 

2. Internal Audit 

3. External Audit 

 

 

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan analisis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 Terdapat 21 kelompok risiko (yang masuk dalam tujuh kategori risiko) dengan 569 item risiko beserta item 

risiko akibat faktor eksternal seperti bencana alam dan vandalisme, yang menjadi subkriteria dalam model 

ANP. Risiko-risiko tersebut merupakan risiko operasional pada perusahaan pembiayaan PT ABC. Risiko-

risiko yang memiliki pengaruh besar dalam operasional perusahaan pembiyaan PT ABC berdasarkan 

ranking risiko dari model ANP adalah risiko telekomunikasi, risiko software dan hardware, risiko produk 

tidak kompetitif, risiko suitability dan fiduciary, risiko tindakan tidak sah, risiko keselamatan kerja, dan 

risiko transaksi dan manajemen proses.  

 Strategi penanganan yang digunakan dengan mengadopsi model empat strategi yaitu risk acceptance, risk 

avoidance, risk sharing/transfer dan risk mitigation. Strategi yang diterapkan disesuaikan dengan skala 

pengaruh risiko baik secara frekuensi maupun dampak yang ditimbulkan.   

 Pola monitoring dan controlling dibagi dalam beberapa yaitu On Going Monitoring (Pemantauan 

Berkelanjutan) yang penanggung jawabnya melekat pada PIC operasional. Dan yang lain yaitu : Separate 

Monitoring (Pemantauan oleh Pihak Ketiga : Internal Audit atau External Audit) dalam tiga kelompok yaitu:  

Self Compliance/Assesment, Internal Audit dan External Audit. 
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