
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan ini kita akan selalu menghadapi ketidakpastian, kita 

tidak pernah mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi satu tahun yang akan 

datang, beberapa bulan atau minggu yang akan datang, bahkan beberapa menit 

atau detik yang akan datang. Karena kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi 

pada masa yang akan datang.  

Supriyadi (2010) menjelaskan bahwa dalam mejalankan suatu aktivitas 

bisnis, perusahaan selalu menghadapi peristiwa yang tidak terduga, yang berasal 

dari dalam maupun luar perusahaan. Peristiwa tersebut dapat menyebabkan 

ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut dapat bersifat positif atau negatif. 

Ketidakpastian yang bersifat positif merupakan peluang untuk mencapai objektif 

atau tujuan perusahaan, sedangkan ketidakpastian yang bersifat negatif akan 

menimbulkan risiko. Risiko berpeluang menyebabkan tidak tercapainya tujuan 

perusahaan. Kegagalan perusahaan untuk mencapai tujuannya dapat 

mengakibatkan distrust (ketidakpercayaan) dari publik terhadap perusahaan. 

Dalam kondisi terjelek dan sebagaimana yang pernah terjadi, distrust dapat 

menyebabkan berhentinya kegiatan bisnis. 

 Menurut Soehatman (2010), Manajemen risiko menjadi kebutuhan yang 

strategis dan menentukan perbaikan kinerja dari perusahaan. Manajemen risiko 

yang baik akan dapat meminimalkan kerugian-kerugian yang dihadapi 
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perusahaan, sehingga perusahaan dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan 

lancar sesuai dengan tujuan perusahaan dan juga perusahaan dapat berkembang 

dengan pesat. Sebaliknya, jika perusahaan tidak memiliki manajemen risiko yang 

baik, maka segala kemungkinan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan 

dapat terjadi. Dan jika kerugian sangat besar, perusahaan akan mengalami 

kebangkrutan. Manajemen risiko diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan 

sumber daya terbatas yang dimiliki perusahaan. Pengalokasian sumber daya 

didasarkan pada prioritas risiko yang dimulai dari risiko skala tertinggi. 

Manajemen risiko akan mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola 

risiko, sehingga perusahaan lebih siap menghadapi kemungkinan negatif saat 

program dikerjakan. Demikian pula manajemen risiko yang ada perlu dievaluasi 

secara periodik melalui aktivitas pengendalian internal (internal control). 

 Menurut Supriyadi (2010:7), manajemen risiko merupakan penerapan 

fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang 

dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Dimana manajemen risiko tersebut 

mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, 

mengoordinasi dan mengawasi program penganggulangan risiko. Dalam 

manajemen risiko terdapat empat cara yang dapat dipakai untuk menanggulangi 

risiko tersebut. Diantaranya, mengurangi kesempatan terjadinya kerugian, 

meretensi, mengasuransikan dan menghindari. Oleh karena itu, tugas seorang 

manajer risiko adalah memilih salah satu cara yang paling tepat untuk 

menanggulangi suatu risiko atau memilih suatu kombinasi dari cara-cara yang 

paling tepat untuk menanggulangi risiko. 
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 Risiko dapat dikurangi dengan menurunkan peluang terjadinya risiko. 

Peran dari manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi perubahan 

lingkungan yang terjadi begitu cepat, mengembangkan corporate governance dan 

mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki perusahaan. Dengan 

diterapkannya manajemen risiko, diharapkan dapat mencapai target-target 

perusahaan. 

 Dalam situs resmi PT. Taspen (Persero) dijelaskan bahwa PT. Taspen 

(Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam 

bisnis perusahaan Asuransi Tabungan Hari Tua dan Dana Pensiun Pegawai 

Negeri. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya PT. Taspen (Persero) memiliki 

banyak tantangan risiko yang dihadapi. Dengan melihat berbagai risiko yang 

dihadapi oleh suatu perusahaan, hal tersebut meningkatkan kebutuhan masyarakat 

terhadap informasi pengelolaan perusahaan. PT. Taspen (Persero) banyak 

menghadapi risiko yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan 

dalam hal ketepatan informasi dan pelayanan yang diberikan. Pengelolaan risiko 

dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengurangi dampak risiko dan 

mengungkapkan risiko secara transparan. Salah satu cara untuk mengelola risiko 

adalah dengan membuat atau menerapkan manajemen risiko perusahaan. Dengan 

diterapkannya manajemen risiko pada PT. Taspen (Persero), diharapkan dapat 

meminimalkan risiko yang terjadi dan semaksimal mungkin mengupayakan agar 

tidak terjadi risiko yang berarti, yang dapat merugikan perusahaan, sehingga 

aktivitas bisnis dapat berjalan dengan lancar dan objektif atau tujuan perusahaan 

dapat tercapai.  
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Cervone (2011:256) menjelaskan tentang pentingnya penerapan 

manajemen risiko untuk proyek perpustakaan digital, karena diharapkan akan 

memberikan dampak yang baik bagi perpustakaan digital tersebut. Dengan 

menerapkan manajemen risiko, perpustakaan digital dapat mengembangkan 

pemahaman tentang isu-isu yang berkaitan dengan risiko yang mungkin akan 

terjadi. Risiko merupakan suatu masalah yang belum benar-benar terjadi, tetapi 

jika risiko sudah terjadi, akan membawa dampak yang dapat merugikan suatu 

perusahaan atau organisasi. Dalam mengatur perpustakaan digital, Cervone juga 

menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu risiko harus 

diperhatikan, agar dapat ditanggulangi. Dalam perpustakaan digital risiko yang 

sering dihadapi adalah risiko kebutuhan atau termasuk dalam risiko operasional 

mengenai ketepatan informasi yang diberikan. Risiko yang dihadapi Perpustakaan 

Digital mempunyai persamaan dalam hal jenis risiko yang dihadapi, yaitu risiko 

operasional. Akan tetapi PT. Taspen seringkali menghadapi risiko dalam hal 

pelayanan yang diberikan, ketepatan waktu pelayanan sangat memengaruhi 

kepercayaan peserta terhadap kinerja perusahaan. Tetapi dalam perpustakaan 

digital risiko kebutuhan yang sering dihadapi, hal tersebut terjadi karena 

kurangnya kesepakatan mengenai persyaratan yang harus dilaksanakan. 

Perencanaan yang kurang memadai juga dapat menimbulkan risiko. 

Dalam penelitian yang dilakukan Maskur (2012:3) tentang Pelaksanaan 

Good Corporate Governance di UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 

binaan unit PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) dijelaskan bahwa PT. 

Taspen (Persero) sering mengalami risiko kredit yang berkaitan tentang kredit 
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macet. Penyebab atau yang memperbesar terjadinya kredit macet adalah kondisi 

internal dari UMKM Sebagai mitra binaan tidak diperhatikan BUMN (Badan 

Usaha Milik Negara) karena kondisi internal sangat berpengaruh pada kelancaran 

usaha. Kondisi internal tersebut meliputi bagaimana cara pengelolaan usaha dan 

prinsip-prinsip dasar usaha yang diterapkan mitra binaan. 

Berdasarkan adanya masalah-masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

membahas lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko pada  PT. Taspen 

(Persero), dimana dalam suatu perusahaan terdapat banyak risiko yang harus 

dihadapi, risiko tersebut membutuhkan penanganan agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin dan akan 

menjadi lebih baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian 

ini akan menganalisis tentang penerapan manajemen risiko.  

1. Bagaimana manajemen risiko diterapkan untuk meminimalkan risiko yang 

sering dihadapi PT. Taspen (Persero) terutama risiko operasional yang 

berkaitan dengan kegiatan internal perusahaan yaitu kegiatan pelayanan 

yang diberikan? 

2.  Manfaat apa yang akan didapat jika penerapan manajemen risiko tersebut 

dilakukan dengan baik dan efektif? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan adanya perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai adalah memberikan suatu kesimpulan tentang penerapan manajemen 

risiko serta manfaat yang didapat jika manajemen risiko tersebut diterapkan pada 

PT. Taspen (Persero), dimana PT. Taspen (Persero) sering menghadapi risiko 

operasional perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan yang diberikan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Tujuan lain dibuatnya skripsi ini adalah untuk memberikan manfaat 

kepada: 

a. Bagi PT. Taspen (Persero) 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi 

manajemen PT. Taspen (Persero), terutama manajemen risiko yang 

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 

b. Bagi Akademisi 

Data disajikan sebagai referensi mengenai gambaran yang sesungguhnya 

dan pengetahuan praktis dari akademisi mengenai penerapan manajemen 

risiko pada perusahaan serta manfaat yang diperoleh dengan menerapkan 

manajemen risiko. 
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c. Bagi Perusahaan 

Data dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan-perusahaan tentang 

penerapan manajemen risiko untuk mendukung perusahaan dalam 

pencapaian tujuan perusahaan 

d. Bagi Penulis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis, 

pengalaman dan lebih memahami tentang bagaimana penerapan 

manajemen risiko terhadap ketidakpastian yang menghambat pencapaian 

tujuan perusahaan. 

e. Bagi Penulis selanjutnya 

Sebagai informasi dan referensi data penelitian dalam memecahkan kasus 

tersebut. selanjutnya penelitian ini dapat diteliti kembali atau 

dikembangakan oleh peneliti selanjutnya. 

 

1.5 Sitematika Penulisan 

 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

 Bab ini akan menjelaskan latar belakang penulisan skripsi yang 

ditulis dari acuan penelitian sebelumnya (Previous Reseacrh), 

dimana akan ditemukan persamaan dan perbedaan tentang 

penelitian yang akan dilaksanakan. Sehingga akan didapatkan 

rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian yaitu 

bagaimana penerapan manajemen risiko pada PT. Taspen 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN... FIFI ROCHMATUL FITRIYAH



(Persero) Kantor Cabang Surabaya serta apa manfaat yang 

didapat jika manajemen risiko tersebut diterapkan. Dalam bab ini 

juga dijelaskan mengenai tujuan yang tepat untuk penelitian yang 

akan dilaksanakan, serta manfaat penelitian yang akan diberikan 

pada pihak yang bersangkutan dengan adanya penelitian. 

BAB 2 : TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 Bab ini menjelaskan landasan teori yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan, yaitu mengenai manajemen 

risiko, tujuan penerapan manajemen risiko serta manfaat apa yang 

didapat.  jika menerapkan manajemen risiko. dalam bab ini 

dijelaskan juga teori mengenai jenis-jenis risiko yang biasanya 

terjadi dalam perusahaan atau organisasi, prinsip pengelolaannya, 

serta proses pengelolaan risiko. Dari teori yang dijelaskan 

menghasilkan beberapa proposisi. dan selanjutnya akan dijelaskan 

tentang kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian 

tersebut. 

 BAB 3 : METODE PENELITIAN 

   Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif 

dengan metode studi kasus yang menggunakan studi kasus 

explanatory. Kemudian dijelaskan juga metode pengumpulan data 

yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam bab 

ini juga dijelaskan tentang teknik analisis yang akan dipakai 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN... FIFI ROCHMATUL FITRIYAH



untuk menganalisa hasil atau data yang didapat selama penelitian, 

yaitu dengan mengumpulkan data kemudian menganalisis data 

tersebut.  

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan yaitu 

PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya dan hasil 

pembahasan dalam menerapkan manajemen risiko, yaitu 

diperoleh data tentang risiko apa yang biasa terjadi, dan 

bagaimana cara pengendaliannya. Dijelaskan pula manfaat yang 

diperoleh PT. Taspen (Persero) dalam menerapkan manajemen 

risiko, yaitu manajemen risiko penting diterapkan karena dengan 

manajemen  risiko perusahaan akan lebih terstruktur sehingga 

jika terjadi suatu masalah dapat diketahui masalah apa saja yang 

terjadi, bagaimana cara menanggulanginya dan apakah masalah 

tersebut sudah terselesaikan atau ada yang belum terselesaikan.  

BAB 5 : PENUTUP 

   Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang berasal atau didapat 

dari hasil penelitian yaitu penerapan manajemen risiko pada PT. 

Taspen (Persero) dapat membantu pengelolaan risiko dengan 

baik. Akan tetapi penerapan manajemen risiko secara resmi 

diterapkan pada Kantor Pusat PT. Taspen (Persero), sedangkan 

pada Kantor Cabang seperti Kantor Cabang Surabaya 

pengendalian risiko melekata pada setiap bidang. Manajemen 
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risiko akan membawa manfaat karena dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan yang tujuan utamanya adalah membantu dan melayani 

kebutuhan peserta. Dalam bab ini juga dapat diberikan saran saran 

yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Sehingga akan dijadikan suatu ide baru bagi penelitian 

selanjutnya untuk melengkapi penelitian jika masih ada yang 

belum jelas disampaikan.  
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