
BAB 2 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 

2.1  Landasan Teori 

 PT. Taspen (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang bergarak dalam bisnis Asuransi dan Tabungan Hari Tua. Dalam 

menjalankan aktivitas bisnisnya PT. Taspen (Persero) sering menghadapi risiko 

yang termasuk dalam risiko operasional yang berhubungan dengan pelayanan 

yang diberikan. Dalam proses bisnis yang dijalankan oleh PT. Taspen (Persero), 

kepuasan peserta merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kualitas 

perusahaan. Kinerja yang baik oleh seluruh komponen perusahaan akan 

membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan ingin 

dicapai. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, 

perusahaan harus dapat meminimalkan risiko yang mungkin terjadi pada 

perusahaan. PT. Taspen (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang menerapkan manajemen risiko. Karena manajemen risiko dapat 

membantu suatu perusahaan atau organisasi untuk mencegah timbulnya risiko dan 

menangani risiko jika terjadi. 

 Penelitian ini akan menjelaskan atau membahas tentang penerapan 

manjemen risiko pada PT. Taspen (Persero) serta manfaat apa sajakah yang akan 

dicapai jika menerapkan manajemen risiko. Dalam melaksanakan penelitian ini, 

hal yang harus dilakukan adalah: 
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1. Mengidentifikasi risiko,yang meliputi pengetahuan tentang berbagai jenis 

risiko dan penyebab terjadinya risiko pada PT. Taspen (Persero) 

2. Menjelaskan tentang manajemen risiko yang diterapkan PT. Taspen 

(Persero) 

3. Menjelaskan apa saja tujuan dari manajemen risiko  

4. Menjelaskan prinsip pengelolaan risiko yang diterapkan PT. Taspen 

(Persero) 

5. Mengetahui dan menjelaskan kerangka kerja pengelolaan risiko yang 

diterapakan PT. Taspen (Persero) 

6. Mengetahui bagaimana proses pengelolaan risiko pada PT. Taspen 

(Persero) 

7. Manfaat manajemen risiko yang didapatkan PT. Taspen (Persero) ketika 

menerapkan manajemen risiko 

 

2.1.1  Risiko 

  Risiko merupakan bagian yang melekat pada setiap objek, baik objek 

tersebut dalam keadaan melakukan aktivitas maupun tidak melakukan aktivitas 

sama sekali. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 

menjelaskan bahwa risiko merupakan potensi terjadinya suatu peristiwa yang 

dapat menimbulkan kerugian. PT. Taspen (Persero) merupakan sebuah organisasi 

atau perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, oleh karena itu aktivitas 

bisnisnya pasti tidak terlepas dari suatu risiko. Risiko tersebut dapat merugikan 
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bagi PT. Taspen (Persero) karena akan menimbulkan suatu ketidakpuasan atau 

ketidakpercayaan oleh peserta.  

  Sedangkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 

menyebutkan bahwa risiko merupakan sesuatu yang dapat memengaruhi sasaran 

organisasi. Ketidakpastian baik dari sesuatu yang sudah diketahui maupun dari 

sesuatu yang belum diketahui, merupakan salah satu atribut risiko. Risiko dapat 

menghambat apapun yang telah direncanakan oleh suatu organisasi atau 

perusahaan. Begitu pula bagi PT. Taspen (Persero) dengan adanya risiko yang 

timbul, pencapaian tujuan yang telah direncanakan akan dapat terhambat atau 

pencapaian tujuan tidak maksimal seperti apa yang telah direncanakan. 

  Menurut Darmawi (2006), risiko berkaitan dengan kemungkinan 

terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Yang 

berarti bahwa risiko dapat disebabkan karena adanya ketidakpastian atas 

terjadinya suatu peristiwa, dimana ketidakpastian itu merupakan kondisi yang 

menyebabkan tumbuhnya risiko yang bersumber dari berbagai aktivitas.   

  Dalam ISO guide 73:2009, dijelaskan bahwa risiko merupakan efek dari 

ketidakpastian terhadap tujuan. Risiko juga berpotensi sebagai sumber ancaman 

yang menghasilkan dampak kejadian yang merugikan organisasi. Risiko yang 

terjadi akan berdampak bagi kelancaran dalam bisnis maupun objektif perusahaan, 

sehingga membutuhkan penanganan atau manajemen terhadap risiko. PT. Taspen 

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

Jasa, dalam perusahaan jasa yang paling utama adalah kualitas pelayanan terhadap 

peserta. Apabila pelayanan yang diberikan PT. Taspen (Persero) tidak sesuai 
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dengan standar yang telah ditentukan, maka hal tersebut akan berpengaruh pada 

tingkat kepuasaan peserta dan menimbulkan suatu risiko yang dapat menghambat 

usaha perusahaan untuk mencapai tujuan.  

  Risiko dalam suatu perusahaan dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti 

yang dijelaskan Supriyadi (2010:16), diantaranya: 

a. Tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu 

berakhir, dimana semakin panjang tenggang waktunya maka 

ketidakpastian akan semakin besar dan risiko sangat dimungkinkan 

terjadi.  

b. Keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan untuk penyusunan 

rencana. Informasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menyusun sebuah 

rencana dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sehingga jika suatu 

organisasi atau perusahaan tidak memiliki informasi yang baik dan 

mencukupi, risiko sangat dimungkinkan terjadi. 

c. Keterbatasan pengetahuan atau kemampuan pengambilan keputusan dari 

perencana. Pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau 

perusahaan tidak dapat diputuskan secara sepihak. Pengetahuan sangat 

dibutuhkan untuk mendapatkan hasil dari pengambilan keputusan yang 

diambil. Sehingga tujuan organisasi atau perusahaan dapt tercapai. 

 

Dalam menjalankan bisnis pada suatu organisasi atau perusahaan pasti 

akan sering terjadi suatu ketidakpastian dalam proses mencapai tujuan perusahan, 

ketidakpastian akan menimbulkan suatu risiko. Dalam suatu organisasi atau 
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perusahaan ada berbagai jenis risiko yang sering dihadapi, seperti yang dijelaskan 

oleh Santoso (2011). Risiko yang sering dihadapi PT. Taspen (Persero) adalah 

Risiko Operasional, dimana risiko operasional merupakan risiko yang terjadi 

karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan 

manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang memengaruhi 

operasional perusahaan. Oleh karena itu dalam suatu perusahaan harus dilakukan 

analisis apakah proses bisnis yang dijalankan perusahaan sudah efisien, begitu 

pula setiap individu yang terkait dengan proses bisnis tersebut harus memenuhi 

kualifikasi agar dapat menghindari risiko yang mungkin terjadi karena kesalahan 

individu dalam perusahaan tersebut. PT. Taspen (Persero) sering mengalami 

risiko operasional yang berhubungan dengan pelayan yang diberikan. Hal tersebut 

dapat dihindarkan dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh PT. Taspen 

(Persero) 

 

Proposisi 1: Suatu risiko tidak dapat diketahui kapan datang atau akan terjadinya, 

oleh karena itu sebuah perusahaan harus berupaya untuk mencegah terjadinya 

risiko tersebut. Jika sebab terjadinya risiko telah diketahui, maka perusahaan 

dapat melakukan kegiatan untuk mencegah terjadinya risiko dan harus 

mempersiapkan segala sesuatu jika risiko tersebut telah terjadi. Sehingga aktivitas 

perusahaan tetap berjalan dan perusahaan dapat berkembang sesuai dengan tujuan 

yang telah direncanakan. 
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2.1.2  Manajemen Risiko 

  Sesuai dengan pendapat yang dikemukanan oleh Soehatman (2010), 

Risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi. Risiko 

merupakan hal yang melekat pada setiap aktivitas bisnis perusahaan dan apabila 

tidak diantisipasi sejak awal dalam perencanaan pengelolaan risiko, maka dapat 

berdampak buruk bagi perusahaan. Salah satu cara mengelola risiko tersebut 

adalah dengan cara membuat dan mengimplementasikan suatu manajemen risiko. 

Oleh karena itu, manajemen risiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan 

dari keseluruhan proses organisasi.  

  Dalam ISO 31000 dijelaskan bahwa manajemen risiko merupakan sebuah 

prinsip dan pedoman yang memberikan prinsip, kerangka kerja dan proses untuk 

mengelola risiko. Dengan menerapkan manajemen risiko dapat membantu 

organisasi meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan, meningkatkan 

identifikasi peluang dan ancaman, serta efektif mengalokasikan dan menggunakan 

sumber daya untuk penanganan risiko. PT. Taspen (Persero) merupakan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang menerapkan manajemen risiko. Penerapan 

manajemen risiko dirasa penting karena manajemen risiko tersebut 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. Selain itu, dari sisi 

psikologis, jika suatu perusahaan menerapkan manajemen risiko maka perusahaan 

tersebut akan mempunyai suatu pengawasan, sehingga jika seseorang akan 

berbuat kecurangan dalam perusahaan yang dapat menimbulkan suatu risiko, 
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maka mereka akan berpikir ulang untuk melakukan hal tersebut, karena terdapat 

suatu pengawasan.  

  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 menjelaskan 

bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 

risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Dalam melaksanakan proses identifikasi, 

pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko wajib didukung oleh sistem 

informasi Manajemen Risiko yang tepat waktu serta Laporan yang akurat dan 

informatif mengenai kondisi keuangan, dan kinerja.  

 

2.1.3 Tujuan Manajemen Risiko 

  Soehatman (2010) menyatakan bahwa manajemen risiko menpunyai 

bermacam-macam tujuan yaitu tujuan yang ingin dicapai untuk tata kelola 

perusahaan dan tujuan untuk menyeleksi risiko. Secara umum tujuan manajemen 

risiko meliputi:  

a. Mendukung pencapaian tujuan 

Tujuan yang telah ditentukan perusahaan akan memberikan suatu 

pengaruh yang besar pada perusahaan. Karena memiliki tujuan 

perusahaan, maka akan menjelaskan  apa maksud perusahaan tersebut 

berdiri dan bagaimana menjalankan perusahaan yang sehat. Tujuan inilah 

akan menjalankan visi, misi, maksud dan tujuan serta track record 

perusahaan. 
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b. Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang 

yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi, risiko 

yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap pada solusi yang sesuai 

dengan risiko. Setiap risiko mempunyai suatu cara atau penanganan 

masing-masing. Risiko sekecil apapun tidak dapat atau tidak boleh 

disepelekan oleh perusahaan. Kerena risiko tersebut dapat juga berpotensi 

sebagai risiko yang dapat menhambat tujuan perusahaan. 

c. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal untuk menegaskan bahwa risiko 

yang timbuldapat terdeteksi lebih dini dan dapat memperkecil risiko. 

Dengan adanya manajemen risiko suatu organisasi atau perusahaan 

diharapkan dapat mengidentifikasi risiko dari awal, sejak perencanaan 

proses bisnis ditetapkan, kemungkinan risiko apa saja yang dapat  terjadi. 

Sehingga perusahaan dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan 

perusahaan tersebut. 

d. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan 

dalam perusahaan. Jadi setiap individu harus mengambil dan mengelola 

risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. 

Dalam suatu organisasi atau perusahaan dibutuhkan kerjasama yang baik 

antara individu-individu yang terkait dengan proses bisnis organisasi atau 

perusahaan tersebut. Hal tersebut penting dilakukan karena dalam 

menghadapi risiko diperlukan suatu pengetahuan tentang risiko, sehingga 

dapat dicarikan suatu cara untuk menanggulangi risiko tersebut. 
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Manajemen risiko mempunyai banyak tujuan yang membawa dampak 

positif bagi suatu organisasi atau perusahaan. Seperti halnya perusahaan 

mempunyai tujuan yang ingin dicapai, Supriyadi (2010:8) menjelaskan bahwa 

manajemen risiko juga mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai, diantaranya: 

 a. Tujuan sebelum terjadinya peril (risiko yang dihadapi perusahaan), yang 

berarti bahwa manajemen risiko digunakan untuk mengantisipasi adanya 

risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan. Hal ini penting dilakukan 

karena suatu risiko tidak diketahui kapan terjadinya, dari awal penetapan 

perencanaan perusahaan, manajemen risiko sangat penting diterapkan 

untuk dapat dijadikan acuan apabila terjadi suatu risiko tersebut dan dapat 

dicarikan cara untuk menanggulanginya. 

 b. Tujuan setelah terjadinya peril (risiko yang dihadapi perusahaan), yang 

berarti bahwa manajemen risiko digunakan untuk mencari suatu 

pemecahan masalah atau cara bagaimana mengembalikan kondisi 

perusahaan seperti semula dan mengusahakan atau mencari upaya-upaya 

agar operasi atau aktivitas perusahaan tetap berlanjut, sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

 

2.1.4 Prinsip Pengelolaan Risiko  

 Djojosoedarsono (2003) menyebutkan bahwa prinsip pengelolaan risiko 

merupakan panduan proses manajemen risiko dan sebagai penyaring untuk 

melihat dan mengawasi kelayakan aktivitas manajemen risiko yang dilaksanakan. 
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ISO 31000 menjelaskan prinsip yang harus dianut oleh organisasi untuk mencapai 

efektivitas manajemen risiko, ada beberapa prinsip yang diterapkan pada PT. 

Taspen (Persero) diantaranya yaitu: 

a. Melindungi dan menciptakan nilai tambah perusahaan. Dengan 

diterapkannya manjemen risiko, suatu perusahaan akan dinilai baik karena 

manajemen risiko dapat digunakan sebagai pengawasan suatu proses 

bisnis yang dijalankan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Sehingga 

dengan adanya manajemen risiko, dari awal perencanaan perusahaan dapat 

mengantisipasi risiko yang mungkin saja terjadi. 

b. Merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Apabila suatu perusahaan 

pernah menghadapi risiko, maka perusahaan akan berhati-hati dalam 

mengambil keputusan. Dengan melihat risiko apa saja yang sudah terjadi 

sehingga dapat diantisipasi sebelumnya. Manajemen risiko dapat menjadi 

acuan untuk mengambil keputusan karena manajemen risiko merupakan 

suatu proses yang dapat mengidentifikasi serta mengelola risiko yang 

terjadi dalam suatu perusahaan.  

c. Secara khusus menangani aspek ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan 

sesuatu yang dapat menimbulkan risiko jika ketidakpastian tersebut 

termasuk ketidakpastian negatif. Manajemen risiko dirasa penting untuk 

menangani suatu ketidakpastian karena dapat mengantisipasi adanya suatu 

hal yang dapat merugikan perusahaan.  

d. Mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Dengan menerapkan 

manajemen risiko dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan dan tanggung 
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jawab setiap komponen yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. 

karena jika dalam suatu perusahaan terdapat suatu pengawasan, maka 

apabila ada seseorang yang berbuat curang akan berpikir ulang untuk 

melakukan hal tersebut. 

e. Memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara 

berkelanjutan. Manajemen risiko mempunyai tujuan sebelum dan sesudah 

terjadinya risiko, sehingga sebelum terjadi suatu risiko, perusahaan dapat 

mengantisipasi terjadinya suatu risiko tersebut dan apabila risiko benar 

terjadi perusahaan dapat menghadapi risiko tersebut. Perusahaan dapat 

melakukan perbaikan dan peningkatan agar perusahaan dapat tetap 

berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 

 

2.1.5 Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko 

 Dengan adanya prinsip pengelolaan risiko, dapat membentuk suatu 

kerangka kerja pegelolaan risiko yang kemudian akan dilakukan suatu proses 

yaitu proses pengelolaan risiko. Oleh karenanya Manajemen risiko harus disusun 

dalam suatu kerangka pengelolaan risiko. Kerangka pengelolaan risiko merupakan 

dasar yang mencakup seluruh kegiatan manajemen risiko di segala tingkatan 

organisasi. Dalam ISO 31000, di jelaskan bahwa kerangka kerja manajemen risiko 

harus mencakup dua aspek yaitu aspek implementasi dan aspek perbaikan 

berkelanjutan.  
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 Dengan demikian kerangka pengelolaan risiko adalah sekumpulan 

perangkat organisasi yang menyediakan landasan bagi perencanaan, penerapan, 

monitor, dan review serta perbaikan manajemen risiko yang berkelanjutan bagi 

seluruh organisasi. Komponen-komponen yang diperlukan serta hubungan satu 

sama lain antarkomponen dijelaskan dalam kerangka kerja pengelolaan risiko 

pada gambar . 

 

Gambar 2.1 Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko 

Sumber: ISO 31000 (2009) 

 

 

Mandat dan komitmen 

Desain kerangka kerja untuk mengelola risiko: 

1. Pemahaman organisasi dan konteks  
2. Kebijakan manajemen risiko 
3. Integrasi ke dalam proses organisasi 
4. Akuntabilitas 
5. Sumber daya 
6. Pembentukan mekanisme komunikasi 

internal dan sistem pelaporan 
7. Pembentukan mekanisme komunikasi 

eksternal dan sistem pelaporan 

Perbaikan kerangka kerja 
yang berkelanjutan 

Penerapan manajemen risiko: 

1. Penerapan kerangka 
pengelolaan risiko 

2. Penerapan proses 
manajemen risiko 

Monitoring & review 
kerangka kerja 
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2.1.6 Proses Pengelolaan Risiko 

 Dalam bukunya, Fahmi (2010) menjelaskan bahwa manajemen risiko tidak 

akan berjalan dengan baik apabila tidak dilaksanakan dalam serangkaian proses 

yang berkelanjutan. Pada umumnya, masing-masing perusahaan melaksanakan 

proses yang berbeda dalam mengelola risiko. Hal tersebut terjadi karena adanya 

perbedaan budaya internal, kebijakan, dan program yang diterapkan oleh 

perusahaan. Sesuai dengan ISO 31000, segala bentuk proses pengelolaan risiko di 

setiap perusahaan harus diintegrasikan dengan semua lini perusahaan, ditanamkan 

pada budaya dan praktik perusahaan, serta disesuaikan pada proses bisnis 

perusahaan. Aspek-aspek yang umum digunakan dalam pengelolaan risiko 

sebagai berikut: 

a. Identifikasi Risiko 

  Pada proses ini menetapkan kerangka kerja untuk implementasi 

strategi risiko secara keseluruhan menentukan definisi kerugian, menyusun 

dan melakukan ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak 

diterima. Konsep ini menjelaskan bahwa risiko diidentifikasi sejak dini, 

walaupun untuk pengelolaan risiko. 

b. Melakukan peringkat risiko 

  Melakukan peringkat risiko dapat digunakan dari berbagai cara 

untuk mengelola risiko yang benar, agar dalam suatu Perusahaan dapat 

menilai risiko sejak dini untuk menuju tata kelola Perusahaan yang baik. 

c. Menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko 
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  Menegaskan profil risiko merupakan salah satu bagian dari 

manajemen risiko yang penting, karena untuk melihat identifikasi selera 

risiko Perusahaan dan identifikasi tujuan stratejik. Dalam hal ini 

memberikan suatu pemahaman mengenai profil risiko yang akan timbul. 

d. Solusi risiko atau implementasi tindakan terhadap risiko 

  Hal yang perlu diperhatikan pula solusi risiko, karena setelah 

mengetahui risiko yang timbul, maka perlu memberikan solusi untuk 

mengatasi terjadinya risiko. Apakah risiko yang terjadi perlu dihindari 

(Avoidance), alihkan (transfer), dan mitigasi risiko (mitigate risk). 

e. Pemantauan dan kaji ulang risiko dan kontrol 

  Pemantauan ini akan melakukan kontrol risiko dari seluruh bagian 

yang ikut serta untuk mengendalikan berbagai risiko dilakukan 

olehseluruh entitas Perusahaan. Dengan maksud bahwa strategi 

manajemen risiko telah diimplementasi dan berjalan dengan baik, 

mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi 

kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko 

keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan telah berhasil menggunakan 

manajemen risiko. 

 

2.1.7 Manfaat Penerapan Manajemen Risiko 

 Penerapan manajemen risiko yang baik akan membawa manfaat bagi 

perusahaan, (Soehatman:2010). Manfaat yang didapat PT. Taspen (Persero) ketika 

menerapkan manajemen risiko, diantaranya: 
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1. Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap 

kegiatan yang mengandung bahaya. Dengan adanya manajemen risiko 

perusahaan akan dapat mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, 

sehingga segera dapat dicari solusi atau penyelesaiannya. Dengan 

demikian perusahaan akan tetap berjalan seperti biasa tanpa adanya risiko 

yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

2. Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan. 

Apabila suatu risiko timbul atau terjadi, maka suatu perusahaan akan 

mencari cara bagaimana menanggulangi risiko tersebut. Dengan adanya 

manajemen risiko perusahaan dapat mengantisipasi agar risiko tidak 

terjadi sehingga tidak membutuhkan biaya untuk penanggulangannya.  

3. Menimbulkan rasa aman di kalangan pemegang saham mengenai 

kelangsungan dan keamanan investasinya. Penerapan manajemen risiko 

dirasa penting karena dengan adanya manajemen risiko, risiko yang 

disebabkan ketidakpastian dapat dikelola sehingga tidak merugikan 

perusahaan dan tidak menghambat jalannya proses dalam perusahaan.  

4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi 

setiap unsur dalam organisasi atau perusahaan. Dalam setiap perusahaan 

sangat dimungkinkan risiko dapat terjadi. Ada berbagai macam risiko yang 

dapat terjadi, salah satunya risiko operasi yang disebabkan karena 

kesalahan internal perusahaan. Dengan menerapkan manajemen risiko, 

risiko dapat diidentifikasi dan dapat segera dikelola agar tidak 

mengganggu jalannya operasi perusahaan. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

 Ronny (2007:85) menjelaskan bahwa, Kerangka berpikir merupakan suatu 

gabungan dari konsep-konsep teori. Sehingga suatu penelitian tersebut dapat 

memberikan gambaran atas suatu fenomena yang terjadi. Sedangkan Muhidin 

(2011) menjelaskan bahwa kerangka pemikiran merupakan narasi (uraian) atau 

pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah 

diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pemikran harus berisi pikiran secara 

logis dalam menjawab maslah yang didasarkan pada landasan teoritik dan atau 

hasil penelitian yang relevan, serta mampu menunjukkan dan menjelaskan maslah 

yang telah dirumuskan dalam kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 
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 Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, PT. Taspen (Persero) sebagai 

organisasi atau perusahaan yang bergerak pada bidang jasa Asuransi Tabungan 

Hari Tua dan Pensiun untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) pasti menghadapi suatu 

ketidakpastian, baik yang bersifat memberikan peluang maupun yang berisiko 

bagi perusahaan. Risiko merupakan hal yang tidak dapat dihilangkan dari 

berbagai aktivitas perusahaan, tetapi dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan 

risiko dapat dilakukan melalui penerapan suatu manajemen risiko perusahaan 

yang membutuhkan komitmen dari manajemen puncak. Pimpinan perusahaan 

merupakan sekelompok orang yang dipercaya dan memegang penting dalam 

keberhasilan implementasi sistem manajemen perusahaan.  

 Supriyadi (2010) mejelaskan bahwa Manajemen risiko merupakan suatu 

upaya perusahaan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan 

risiko, salah satunya dengan proses pengelolaan risiko. Pada umumnya proses 

pengelolaan risiko merupakan serangkaian proses terstruktur dan sistematis dalam 

mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul 

dari kegiatan usaha.  
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