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1. Pendahuluan 

Hayes (2008) mengemukakan bahwa, karyawan bagaikan pisau bermata 

dua. Dengan memilih karyawan yang berpengalaman berarti juga mau menanggu 

risiko yang dihadapi. Karyawan memiliki kemampuan untuk mengetahui 

bagaimana sistem perusahaan berjalan serta memiliki akses untuk melihat data-

data perusahaan. Tentunya dengan mengetahui semua cara perusahaan berjalan 

dan mampu mengakses data, karyawan dapat menemukan celah dan kesempatan 

untuk melakukan tindak kecurangan dengan risiko yang minimal .  

Pengendalian internal digunakan oleh seluruh organisasi untuk 

mengendalikan karyawan. Menurut Romney dan Steinbart (2009) pengertian 

pengendalian internal adalah “Internal Control is the plan of organizations and 

the method of business use to safeguard assets, provide accurate and reliable 

information, promote and improve operational efficiency, and encourage 

adherence to prescrib e managerial policies.” Dari pendapat diatas dapat 

diketahui jika pengendalian internal merupakan suatu metode terencana yang 

digunakan perusahaan guna menjaga asset perusahaan dari risiko tindak 

penyelewengan (fraud).   

Fraud atau kecurangan bisa dalam bentuk apa saja. Petter (2010) 

berpendapat manipulasi data sebagai bagian dalam misappropriation schemes 

termasuk dalam kecurangan sebab tindakannya dilakukan secara sengaja untuk 

keperluan pribadi dan tanpa seijin perusahaan. Manipulasi tentu saja menjadi 
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risiko yang harus dihadapi perusahaan jika pengendalian internal perusahaan tidak 

memadai.  

PT. Sumber Ternak Pratama merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

di bidang penjualan ayam hidup siap potong (live bird). Perusahaan tidak 

memiliki peternakan sehingga bersama dengan mitranya (peternak ayam) 

membesarkan, merawat, dan membantu dalam penjualan ayam. Mitra  hanya 

diperbolehkan untuk membeli Day One Chick (DOC) melalui PT. Sumber Ternak 

Pratama. Waktu dari pembesaran DOC hingga siap panen adalah 40 hari dan hasil 

panen hanya diperbolehkan untuk dijual melalui PT.Sumber Ternak Pratama dan 

penjualan dilakukan secara tunai maupun piutang dengan sepengetahuan dari 

branch head karena penanggung jawab tercapainya target omzet penjualan 

maupun risiko piutang yang tidak terbayarkan merupakan tanggung jawab branch 

head.  

Pada Agustus tahun 2013 perusahaan telah dikejutkan dengan terjadinya 

kecurangan manipulasi data penjualan ayam. Salah seorang dari bagian penjualan 

menemukan adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan 

memberikan pinjaman uang bagi bakul (konsumen) yang ingin membeli live bird 

tetapi tidak memiliki uang dan sebagai balasannya bakul harus mengembalikan 

uang pinjaman beserta dengan bunganya. Kejadian hutang-piutang ini pada 

awalnya tidak merugikan perusahaan tetapi, ternyata jumlah peternak yang ingin 

menggunakan bantuan pinjaman ini semakin banyak hingga pelaku tidak mampu 

memberikan dana pinjaman lagi karena keterbatasan dana yang dimilikinya. 
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Ahkirnya pelaku melakukan tindakan manipulasi data dengan memundurkan 

waktu penjualan ayam oleh peternak ke perusahaan sehingga uang yang 

seharusnya dibayarkan ke perusahaan bisa digunakan untuk memberikan dana 

pinjaman bagi peternak yang akan membeli live bird.  

Pada kasus PT. Sumber Ternak Pratama tersebut risiko manipulasi data 

yang terjadi merupakan suatu indikasi adanya pengendalian internal yang tidak 

baik. Dabbagoglu (2012) dalam jurnalnya “Fraud in Businesses and Internal 

Control System” menyebutkan bahwa fraud dapat teratasi dengan internal control 

system. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) pada September 2004 mengembangkan kerangka konseptual pengendali 

intern yang baru, Enterprise Risk Management – Integrated Framework. Dengan 

adanya Enterprise Risk Management – Integrated Framework COSO percaya 

akan dibutuhkan dan diterima oleh perusahaan dan organisasi, karena luas 

pengendalian internal yang lebih menyeluruh, memberika fokus yang lebih kuat 

dan luas pada subjek dari enterprise risk management. Jalal, et al (2011) dengan 

penelitiannya “Evaluating Enterprise Risk Management (ERM); Bahrain 

Financial Sectors As a Case Study” menyatakan bahwa dengan adanya ERM 

perusahaan dapat mengatasi risiko yang ada secara efektif.  

Dari kedua penelitian terdahulu serta COSO’s Enterprise Risk 

Management maka dengan menerapkan Enterprise Risk Management (ERM) 

sebagai pemilihan metode internal control  dapat diketahui seberapa efektifnya 

pengendalian internal dalam menjaga harta perusahaan di PT. Sumber Ternak 
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Pratama dengan berfokus pada melihat risikonya, sebab selama ini belum pernah 

dilakukan pengamatan risiko secara mendalam oleh perusahaan. Hal inilah yang 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian pada kasus ini. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, muncullah 

persoalan penelitian dari kasus ini: risiko-risiko apa saja yang terjadi dalam proses 

penjualan PT. Sumber Ternak Pratama (dengan pendekatan ERM) dan bagaimana 

pengendalian internal normatif yang dilakukan untuk mengatasi risiko tersebut? 

Dengan dapat menjawab persoalan penelitian ini diharapkan dapat mencapai 

tujuan dari penelitian yakni peneliti dapat membantu pihak manajemen PT. 

Sumber Ternak Pratama melihat macam-macam  risiko yang ada serta tingkatnya 

(peluang terjadinya risiko dan dampak dari risiko) dengan memperhatikan 

pengendalian internal yang telah berjalan sehingga memberikan manfaat bagi 

perusahaan agar dapat lebih baik dalam mengelola risiko. 
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2. Enterprise Risk Management - Integrated Framework 

 

Enterprise Risk Management  

Enterprise risk management (ERM) oleh Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) dalam Enterprise Risk 

Management - Integrated Framework (2004) didefinisikan sebagai “Enterprise 

risk management is a process, effected by an entity's board of directors, 

management and other personnel, applied in strategy setting and across the 

enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and 

manage risks to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance 

regarding the achievement of entity objectives”. Definisi ini mencerminkan 

konsep dasar tertentu. Enterprise Risk Management adalah: 

 Sebuah proses, berkelanjutan dan mengalir melalui suatu entitas. 

 Akibat dari orang disetiap jenjang organisasi. 

 Diterapkan dalam pengaturan strategi. 

 Diterapkan di seluruh perusahaan, pada setiap tingkat dan unit, dan 

mengambil pandangan dari portofolio risiko entity-level. 

 Dirancang untuk mengidentifikasi kejadian yang potensial, dan kejadian 

tersebut  akan mempengaruhi entitas serta pengelolaan risiko dalam risk 

appetite. 

 Mampu untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen 

dan dewan direksi. 
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 Ditujukan untuk pencapaian tujuan dalam satu atau lebih kategori yang 

terpisah tetapi kategori yang saling terpisah ini akan saling mempengaruhi. 

D'Arcy (2001) Enterprise Risk Management berfokus pada bagaimana 

perusahaan ataupun organisasi dapat  mengelola risiko pada tiap sektor. ERM 

bertujuan untuk menciptakan risiko yang ada menjadi peluang demi pencapaian 

tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan dan memberikan dasar untuk menilai 

efektivitas manajemen dalam menagani risiko perusahaan. 

Enterprise Risk Management memiliki konsep event management, dimana 

pada konsep ini dianggap sebagai hal penting pada penerapan proses atau kegiatan 

berulang-ulang. Nocco dan Stulz (2006) Risiko yang akan timbul justru berasal 

dari kejadian khusus diluar proses atau kegiatan yang berulang-ulang. Kejadian 

khusus atau special event ini dapat memberikan dampak positif, negatif, ataupun 

keduanya. Kejadian yang memberikan dampak negatif akan menimbulkan risiko 

yang dapat mengurangi nilai perusahaan. Sedangkan untuk dampak positif justru 

akan memberikan peluang baru dan juga dapat menutupi dampak negatif. Peluang 

ini merupakan pengharapan yang ingin terjadi dan secara positif dapat 

meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Strategi perlu direncankan demi 

merealisasikan peluang yang ada melalui rencana yang telah disusun. 

Model Enterprise Risk Management oleh COSO (2004) menunjukkan 

bahwa proses manejemen risiko adalah proses yang multidirectional dan 

interactive dimana setiap bagian saling berkaitan.  Terdapat tiga bagian dalam 
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model Enterprise Risk Management: ERM Objective, ERM Control Components, 

ERM organizational structure.   

 

 

Enterprise Risk Management Objective 

Pencapaian misi atau visi perusahaan didirikan, memerlukan penetapan 

tujuan strategis, memilih strategi, dan menetapkannya selaras dengan tujuan 

perusahaan. Enterprise Risk Management diarahkan untuk mencapai tujuan 

perusahaan, dengan mengaturnya dalam empat kategori: 

1. Strategic objective  

Enterprise Risk Management mampu mencapai tujuan perusahaan dengan 

apa yang telah direncanakan.  

2. Operations objective 

Enterprise Risk Management mampu memastikan penggunaan 

sumberdaya secara efektif dan efisien. 

3. Reporting objective 

Enterprise Risk Management mampu memberikan pelaporan informasi 

yang transparan. 

4. Compliance objective  

Enterprise Risk Management mampu melaksanakan kegiatan usaha yang 

beretika serta sesuai peraturan hukum yang berlaku. 
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Enterprise Risk Management Control Components 

ERM oleh COSO (2004) memiliki delapan komponen yang saling terkait. 

Keterkaitan ini berasal dari cara manajemen menjalankan perusahaan dan 

terintegrasi dengan proses manajemen. Komponennya  adalah: 

1. Lingkungan Internal (Internal Environment) 

Merupakan budaya organisasi terutama budaya pengambilan keputusan para 

pemimpinnya, sifat alamiah perusahaan, budaya kerja, filosofi manajemen 

risiko, integritas, nilai etika usaha dan lingkungan perusahaan. 

2. Penentuan Tujuan (Objective Setting) 

Untuk memastikan manejemen perusahaan  menentukan strategic objective, 

operational objective, reporting objective, dan compliance objective guna 

mencapai misi perusahaan berdasarkan toleransi risiko yang ada. Penentuan 

strategic objective diperlukan terlebih dahulu sebagai dasar dari ketiga 

objective yang lain. Dengan penentuan tujuan maka dapat dilakukan penilaian 

terhadap risiko dan kejadian yang dihadapi perusahaan.  

3. Identifikasi Risiko (Risk Identification)  

Kejadian baik dari internal maupun eksternal akan mempengaruhi kinerja 

perusahaan karenanya, harus dapat dibedakan kejadian yang menimbulkan 

risiko dan kejadian yang menimbulkan peluang. Kedua kejadian ini harus 

dipadukan dengan stategi perusahaan agar dapat menghasilkan keputusan 

yang tepat. 
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4. Penilaian Risiko (Risk assessment) 

Mengidentifikasi  jenis risiko merupakan cara untuk menentukan 

bagaimana cara penanganan dan dampaknya bagi perusahaan. Jenis risiko 

tersebut adalah inherent dan residual. Manajemen risiko inherent malihat 

konsekuansi dan kemungkinan terjadinya risiko sebelum dilakukan 

tindakan pengendalian atau pencegahan. Manajemen risiko residual 

memperhatikan konsekuaensi dan kemungkinan terjadinya risiko setelah 

dilakukannya tindakan pengendalian atau pencegahan. 

5. Menanggapi Risiko (Risk response) 

Untuk menyelaraskan antara identifikasi risiko dengan risiko yang dapat 

ditoleransi perusahaan, manajemen dituntut ntuk mampu menentapkan 

cara bereaksi terhadap risiko baik dengan menghindari, menerika, 

mengurangi, atau membagi risiko. Bagian terpenting dari penentuan risiko 

ini adalah mengevaluasi biaya dan manfaat dari berbagai pilihan 

pengamatan.   

6. Aktivitas Pengedali (Control Activities) 

Agar kebijakan pengendali serta prosedur dapat dijalankan maka perlu 

diimplementasikan keseluruh tingkat dan fungsi pada organisasi untuk 

membantu pemastian reaksi terhadap risiko dilaksanakan dengan efektif 

dan tidak menimblkan risiko baru.  
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7. Informasi dan Komunikasi (Information and Comunication) 

Informasi perusahaan dan berbagai komponen Enterprise Risk 

Management harus diidentifikasi, diketahui, dan dikomunikasikan agar 

karyawan dapat memenuhi tanggal jawabnya. Komunikasi yang efektif 

merupakan memberikan informasi yang menyeluruh di semua tingkat dan 

fungsi di perusahaan.  

8. Pengawasan (Monitoring) 

Seluruh kegiaan manajemen risiko dipantau dan disesuaikan dengan 

kebutuhan. Pemantauan didapat melalui proses rutin dan juga audit. 

 

 

Hubungan Antara ERM Objective dan Control Components 

 

Terdapat hubungan langsung antara tujuan dengan komponen 

pengendalian, yaitu apa yang entitas berusaha ingin capai dan komponen 

manajemen risiko perusahaan, yang mewakili apa yang dibutuhkan untuk 

mencapainya. Hubungan ini digambarkan dalam matriks tiga dimensi, dalam 

bentuk kubus. 
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Pada model Enterprise Risk Management, empat tipe objective (strategic, 

operations, reporting, dan compliance) diwakili oleh kolom vertikal, delapan 

control components diwakili oleh baris horizontal, dan organizational structure  

dengan dimensi ketiga. Penggambaran ini menggambarkan kemampuan untuk 

fokus pada keseluruhan entitas Enterprise Risk Management dengan 

menggunakan pendekatan pada objective, components, organizational structure, 

serta hal lain yang dapat mendukung. 

 

 

Efektivitas Enterprise Risk Management 

Menentukan apakah entitas Enterprise Risk Management telah "efektif" 

adalah nilai yang dihasilkan dari penilaian apakah kedelapan komponen yang ada 

dapat berfungsi secara efektif. Dengan demikian, komponen ini adalah kriteria 

untuk Enterprise Risk Management yang efektif. Komponen yang ada dan 

Gambar 2.1: ERM Conceptual Framework 
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berfungsi dengan baik serta tidak memiliki kelemahan yang material, maka perlu 

adanya penentuan risiko dalam risk appetite entitas. 

Ketika Enterprise Risk Management bertujuan untuk menjadikan masing-

masing dari empat kategori tujuan lebih efektif, masing-masing dewan direksi dan 

manajemen memiliki keyakinan memadai bahwa mereka memahami sejauh mana 

tujuan strategis dan operasional entitas tersebut tercapai, sejauh mana entitas 

pelaporan dapat diandalkan, dan undang-undang serta peraturan dipatuhi. 

Delapan komponen tidak akan berfungsi identik di setiap entitas. Tiap 

entitas memiliki perbedaan karakteristik dan tidak dapat disamakan dengan yang 

lain. Meskipun demikian, entitas dapat memiliki Enterprise Risk Management 

yang efektif, asalkan masing-masing komponen ada dan berfungsi dengan baik. 

 

 

Keterbatasan Enterprise Risk Management 

Enterprise Risk Management  dapat memberikan manfaat yang penting 

tetapi, tetap ada keterbatasannya. Selain faktor-faktor yang dibahas di atas, 

keterbatasan hasil dari kenyataan bahwa penilaian manusia dalam pengambilan 

keputusan bisa salah, keputusan menanggapi risiko dan membangun pengendalian 

perlu mempertimbangkan biaya dan manfaat. Pengendalian tetap akan tidak dapat 

berguna jika kecurangan dilakukan dengan kolusi dari dua orang atau lebih. 

Keterbatasan ini menghalangi manajemen dari memiliki jaminan mutlak untuk 

pencapaian tujuan entitas 
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Enterprise Risk Management merupakan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal merupakan bagian integral dari Enterprise Risk 

Management (ERM). Kerangka kerja ERM meliputi pengendalian internal yang 

menghasilkan pemikiran konseptual yang lebih kuat dan sebagai alat bagi 

manajemen untuk mengedalikan aktivitas perusahaan serta sebagai pengukuran 

dalam pengendalian internal. 

 

 

Peran dan Tanggung Jawab 

Semua orang di suatu entitas memiliki beberapa tanggung jawab pada 

Enterprise Risk Management. Chief Executive Officer (CEO) memiliki tanggung 

jawab tertinggi. Manajer berperan mendukung filosofi ERM, kepatuhan terhadap 

risk appetite, dan mengelola risiko sesuai dengan toleransi risiko. Risk officer, 

financial officer, internal auditor, dan lain-lain memiliki tanggung jawab key 

support. Entitas lain bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko 

perusahaan sesuai dengan arahan dan protokol. Dewan direksi memberikan 

pengawasan penting untuk manajemen risiko perusahaan  serta menyadari dan 

sepakat dengan risk appetite pada entitas. Sejumlah pihak eksternal, seperti 

pelanggan, vendor, mitra bisnis, auditor eksternal, regulator, dan analis keuangan 

dapat memberikan informasi yang berguna dalam mempengaruhi Enterprise Risk 

Management, tetapi mereka tidak bertanggung jawab atas efektivitas dan mereka 

bukan bagian dari entitas Enterprise Risk Management. 
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3. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yakni 

penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan 

pendekatan induktif. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka akan 

dilakukan: pemahaman akan perusahaan, pengumpulan data penjualan, aliran 

proses penjualan serta interview pada key person. Rentang waktu amatan yang 

akan dikakukan adalah selama bulan Desember 2013 hingga Februari 2014. 

Di dalam riset ini, peneliti mencoba untuk mengaplikasikan konsep 

Enterprise Risk Management (ERM) di PT.Sumber Ternak Pratama dengan 

mengikuti urutan dari langkah-langkah komponen ERM yang dapat dilihat pada 

Tabel 3.1: Key Elements. Hasil dari mengaplikasikan konsep ERM ini akan 

digunakan oleh peneliti agar mampu mengemukakan pendapat peneliti mengenai 

kesimpulan internal control yang diterapkan perusahaan dan dapat mengajukan 

saran perbaikan bagi perusahaan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh. 

ERM sendiri merupakan metode yang lebih mengarah pada melakukan 

analisi data yang telah diperoleh. COSO Framework (2004) mengunakan Key 

Elements sebagai panduan data yang diperlukan pada tiap komponen ERM. 

Berikut merupakan tabel Key Elements di ERM: 
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Tabel 3.1: Key Elements 

No Komponen Data 

1 Internal 

Environment 

 Risk management philosophy 

 organizational structure 

 assignment of authority and responsibility 

2 Objective Setting 

 

 Strategic objectives 

 determine risk appetite 

 objective and risk tolerance 

3 Risk Identification  Identifying event 

 Process Flow Analysis 

 ongoing event identification 

 linking factors and potential events to objective 

unit of measure 

 event categorizing 

4 Risk Assessment  Determine inherent and residual risk 

 risk mapping 

5 Risk Response  Determine risk avoidance-reduce-share-accept 

 link objective event, risk assessment, and risk 

response 

 effect of risk response 

 evaluating the cost and benefits of alternative risk 

response 

6 Control Activities  Integration risk response with control activities 

7 Information and 

Communication 

 Information flow and reporting process 

8 Monitoring  Ongoing monitoring and monitoring evaluation 
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Karena terbatasnya waktu dalam penelitian ini, maka komponen yang akan 

diteliti pada penelitian ini hanya pada key elements nomor satu hingga enam. 

Keterbatasan ini juga pernah dialami oleh Benabbou (2013) dalam penelitiannya 

di Moroccan Financial Institution, karenanya pada penelitian ini akan digunakan 

metode yang sama dengan yang digunakan oleh Benabbou (2013) dengan tetap 

memperhatikan COSO Framework (2004) sebagai teknik dan langkah analisi. 

Berikut adalah urutan langkah analisis dan teknik yang akan digunakan. 

1. Internal Environment 

Dalam COSO Framework (2004) langkah awal dalam memahami 

risiko didalam perusahaan adalah dengan terlebih dahulu mengenali  keadaan 

perusahaan itu sendiri. Mengenali risk managemen philosophy, integrity and 

ethical values, organizational structure, dan  assignment of authority and 

responsibility pada perusahaan diharapkan dapat mewakili keadaan 

lingkungan perusahaan tersebut. 

2. Objective Setting 

Langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan perusahaan terkait 

dengan penjualan. Penentuan tujuan ini akan membantu dalam memfokuskan 

penentuan risiko-risiko yang dapat mengancam tercapainya tujuan. 

Karenanya setelah mengetahui tujuan, perlu dilakukannya pemahaman 

adanya risk appetite dan risk tolerance. 
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3. Risk Identification 

Shenkir, et al (2010) dalam menilai risk identification menjelaskan 

berbagai macam cara tekhnik yang ada, seperti yang terdapat dalam Tabel 

3.2: Tekhnik Risk Identification. 

 
Tabel 3.2: Tekhnik Risk Identification 

Internal interviewing 

and discussion 

External sources 
Tools, diagnostics and 

processes 

 Interviews 

 Questionnaires 

 Brainstorming 

 Self-assessment and 

other facilitated 

workshops 

 SWOT analysis 

 Historic of risks 

 Audit and inspection 

reports 

 

 Comparison with other 

organizations 

 Discussion with peers 

 Benchmarking 

 Risk consultants 

 

 Checklists 

 Flowcharts 

 Scenario analysis 

 Value chain analysis 

 Business process 

analysis 

 Systems engineering 

 Process mapping 

 

Banyak tekhnik yang dapat digunakan untuk melakukan risk 

identification namun dalam penelitian ini akan digunakan cara diskusi 

dengan tatap muka pada pihak-pihak yang berwenang. 

4. Risk Assessments 

Menentukan risiko yang telah ditemukan berdasarkan tingkat 

peluang terjadinya risiko dan dampaknya pada tujuan perusahaan, akan 

diukur berdasarkan skala ordinal. COSO Framework (2004) menggunakan 
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skala ordinal pada penelitian kualitatif dengan membagi tingkat peluang 

terjadinya risiko dan dampak dari risiko kedalam lima level, seperti yang 

ada pada Gambar 3.1: Peluang dan dampak risiko pada skala ordinal. 

 

Gambar 3.1: Peluang dan dampak risiko pada skala ordinal 

Catastrophic 5     Critical Risk 

Major 4   High Risk   

Moderate 3  Medium Risk    

Minor 2      

Insignificant 1 Low Risk     

 Level 1 2 3 4 5 

Dampak 

Peluang 

 

Very Low Low Moderate High Very High 

 

Risk mapping berguna untuk melihar risiko secara keseluruhan. 

Risk mapping digunakan untuk menyimpulkan keseluruhan tingkat risiko 

secara penilaian kualitatif dalam satu tampilan. Pada gambar 3.1 

merupakan tampilan dari desain traditional risk map yang terbagi menjadi 

empat bagian (Low risk, Medium risk, High risk, dan Critical risk).  

5. Risk Response 

Setelah mengidentifikasikan risiko kedalam risk mapping, perlu 

dilakukannya risk response: avoidace, sharing, reduction, dan acceptance. 

Keempat pilihan dalam risk response diperlukan untuk menentukan 
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pilihan dalam menangani masalah, lebih jelasnya seperti yang terlihat pada 

Gambar 3.2: Risk Response.  

 

Gambar 3.2: Risk Response 

 

     

     

     

     

     

   

Risk Avoidance  Risk Sharing 

Menghentikan aktivitas yang 

menimbulkan risiko secara pasti dan 

keuntungan yang diperoleh tidak 

sebanding dengan risiko yang diterima. 

 Menggunakan pihak ketiga untuk 

menanggung risiko yang dimiliki. 

   

Risk Reduction  Risk Acceptance 

Tindakan pencegahan yang dapat 

meminimalkan peluangan terjadi risiko. 

 Menerima risiko yang ada dan menilai 

bahwa risiko yang terjadi masih dalam 

batas kewajaran. 

 

 

 

Risk Acceptance 

Risk Avoidance Risk Sharing 

Risk Reduction 
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6. Control Activities 

Secara umum control activities juga satu kesatuan dengan risk 

response, pada control activities merupakan tindakan untuk memastikan 

risk response berjalan dengan baik baik sejalan dengan yang diinginkan 

karenanya control activities menjadi pendukung berjalannya rencana pada 

risk response.  
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4. Studi Kasus: Penjualan PT. Sumber Ternak Pratama 

 

Lingkungan Internal 

PT. Sumber Ternak Pratama merupakan perusahaan yang berbisnis 

dibidang peternakan ayam dan produk yang dijual adalah ayam hasil ternak yang 

masih hidup. PT. Sumber Ternak Pratama tidak memiliki peternakan ayam sendiri 

karenanya agar memiliki produk siap jual yaitu live bird (ayam hidup siap 

potong), PT. Sumber Ternak Pratama merangkul para peternak ayam yang berada 

di daerah Surakarta, Wonogiri, Sragen, Blora, dan Purwodadi untuk bekerja sama 

mengelola peternakan ayam. Tidak hanya peternak yang sudah lama menggeluti 

bidang peternakan ayam yang akan dirangkul untuk bekerja sama, tetapi juga 

investor yang ingin mendirikan peternakan ayam. Hubungan kerjasama ini 

diperkuat dengan perjanjian antara peternak ayam dengan PT. Sumber Ternak 

Pratama yang nantinya peternak akan disebut sebagai mitra. Dengan menjadi 

mitra, peternak akan mendapatkan banyak manfaat seperti pemberian pinjaman 

modal berupa Day One Child (DOC), pakan ayam, dan obat. Tidak hanya itu saja 

tetapi juga keuntungan dalam pengawasan perawatan kesehatan ayam oleh tenaga 

professional serta keuntungan dalam kemudahan menjual ayam siap panen karena 

PT Sumber Ternak Pratama memiliki salesmen yang tersebar di daerah Surakarta 

dan sekitarnya. Selain manfaat yang diberikan bagi peternak, sesuai dengan 

perjanjian kemitraan, mitra diwajibkan untuk menggunakan DOC, pakan ayam, 

dan obat dari pihak yang telah ditunjuk oleh PT. Sumber Ternak Pratama, 
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kemudian wajib melaksanakan masukan dari pengawas professional perusahaan 

yang bertanggung jawab memastikan ayam dalam kondisi sehat, dan peternak 

hanya diperbolehkan menjual ayam melalui perintah dari PT. Sumber Ternak 

Pratama. Untuk masalah keuntungan, hasil dari penjualan ayam akan dibagi 

dengan peternak sesuai harga kontrak, tetapi setelah dipotong dengan piutang 

peternak (DOC, pakan, dan obat).      

PT. Sumber Ternak Pratama berdiri sejak tahun 2008 dan berkantor di 

Surakarta memiliki 50 orang karyawan yang tersebar di tiga bagian (marketing, 

accounting, dan produksi) dengan luas wilayah penjualan yang mencakup 

Surakarta, Wonogiri, Sragen, Blora, dan Purwodadi.  

Setiap bulan PT. Sumber Ternak Pratama memiliki target omzet penjualan 

ayam, besarnya target omzet tiap bulan tidak selalu sama tergantung dari 

kebijakan perusahaan. Tujuan adanya target penjualan tidak lain untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan menjadi pemasok ayam terbesar di wilayah 

Surakarta dan sekitarnya.  

Karenanya untuk membatu mewujudkannya PT. Sumber Ternak Pratama 

menggunakan tenaga kerja yang telah terlatih guna menunjang pelaksanaan 

operasional baik di kantor maupun pengawasan di kandang peternak. Tidak 

berhenti sampai pada pengelolaan SDM yang terlatih, PT. Sumber Ternak 

Pratama menerapkan sistem informasi yang terkomputerisasi pada pelaksanaan 

kegiatan operasional dan sistem ini sudah terintegrasi dengan seluruh divisi 

(accounting, marketing, produksi).           
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Risk management philosophy 

PT. Sumber Ternak Pratama menyadari bisnis peternakan ayam yang 

dijalankannya memiliki beragam risiko, baik risiko yang tidak bisa dihindari 

maupun yang bisa dihindari atau diminimalkan. Sebagai contoh risiko inherent 

seperti daya beli masyarakat yang berubah-ubah, harga pasaran ayam yang setiap 

hari berubah-ubah, persaingan harga ayam dengan perusahaan pesaing, kematian 

ayam karena cuaca, dan ayam yang cacat. Sedangkan risiko yang bisa dihindari 

atau diminimalkan seperti kematian ayam karena stress, pencurian pakan ayam 

dan DOC, pemalsuan kematian ayam, pelaksanaan penjualan yang tidak sesuai 

prosedur. Risiko tersebut hanyalah contoh risiko-risiko yang sering dialami oleh 

perusahaan dan masih banyak lagi risiko yang mungkin dapat terjadi.    

Langkah-langkah pencegahan menjadi prioritas utama PT. Sumber Ternak 

Pratama untuk berusaha meminimalkan pengaruh dari risiko yang dimiliki 

perusahaan. Bagi perusahaan mitra merupakan bagian produksi yang memasok 

kebutuhan perusahaan akan ayam hidup siap potong. Karenanya menjalin 

hubungan baik yang terbuka dengan mitra melalui pemberian informasi yang 

berkelanjutan dan mengkomunikasikan setiap kejadian transaksi serta pelaporan 

keadaan peternakan mitra untuk perusahaan, merupakan suatu salah satu bentuk 

strategi dalam mengurangi risiko bisnis perusahaan. Untuk memastikan risiko 

dapat diminimalkan sekecil mungkin perusahaan memiliki kriteria bahwa 

karyawan perlu memiliki kemampuan yang ahli dibidangnya masing-masing dan 
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untuk mewujudkannya dilakukan pelatihan-pelatihan bagi karyawan baik yang 

masih baru maupun yang sudah lama guna meningkatkan kemampuannya bekerja. 

Dengan memiliki karyawan yang berkualitas diharapkan karyawan dapat menjadi 

penghalang bagi munculnya risiko. Oleh sebab itu, guna menciptakan rasa 

tanggung jawab atas pekerjaannya seluruh karyawan memiliki tanggung jawab 

atas risiko yang terjadi karena kesalahannya. Pemanfaatan teknologi komputer 

dengan memakai sistem operasional yang terintegritas di seluruh bagian 

perusahaan memudahkan perusahaan terutama bagian keuangan untuk mengawasi 

transaksi yang terjadi. Tidak hanya itu saja tindak pencegahan yang dilakukan 

perusahaan, tetapi juga kesediaan perusahaan untuk terbuka menerima saran dari 

karyawan dalam mendeteksi risiko serta solusinya merupakan keuntungan  bagi 

perusahaan dalam meningkatkan performance manajemen risiko.    

Organizational Structure 

Struktur organisasi merupakan bagian penting untuk dapat mengetahui 

bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Mengetahui peta pelimpahan wewenang dan 

tanggung jawab menjadi salah satu cara mengurangi terjadinya risiko, karena tiap 

bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga ketika terjadi 

kesalahan lansung diketahui siapa yang harus bertanggung jawab dan tidak saling 

melempar tanggung jawab.  
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PT. Sumber Ternak Pratama puncak pimpinan tertingginya berada di 

direktur yang membawahi dua divisi, keuangan dan operasional yang masing-

masing dipimpin oleh seorang general manager. Pada divisi keuangan dibagi 

menjadi dua bagian, keuangan yang dipimpin oleh manager keuangan dan 

accounting yang dipimpin oleh manager accounting. Divisi operasional dibagi 

menjadi dua bagian, penjualan yang dipimpin oleh branch head dan produksi 

yang dipimpin oleh manager produksi. Setiap manager pada tiap bagian seperti 

keuangan, accounting, penjualan, dan produksi membawahi staff-staff yang 

bekerja pada tugasnya masing-masing seperti yang terlihat pada gambar 4.1: 

Struktur Organisasi.   

Gambar 4.1: Struktur Organisasi 
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Penentuan Tujuan 

Tujuan PT. Sumber Ternak Pratama untuk menjadi pemasok ayam  hidup 

siap potong di wilayah Surakarta dan sekitarnya tidak bisa lepas dari risiko yang 

berasal dari dalam maupun dari luar. Penentuan strategi perusahaan merupakan 

langkah penting guna mencapai, tujuan perusahaan dan tentunya dengan 

menyadari pemilihan strategi ini akan menimbulkan risiko yang harus dapat 

diterima perusahaan. 

Tabel 4.1: Penentuan Tujuan 

Tujuan Menjadi pemasok ayam hidup siap potong terbesar 

di wilayah Surakarta dan sekitarnya  

Cara mencapai 

tujuan 

Kenaikan penjualan sebesar 40% dari tahun 

sebelumnya 

Strategi   Penambahan jumlah produksi ayam   

 Peningkatan omzet penjualan per bulan dari 

tahun sebelumnya 

Produksi  Menambah jumlah mitra baru 

 Mencari investor baru yang mau memulai bisnis 

peternakan ayam 

 Mempromosikan sistem peternakan ayam 

modern (closed house) 

Penjualan  Pemberian bonus bagi salesmen yang mencapai 

target 
Sumber: PT. Sumber Ternak Pratama 

 

Risk Appetite and Risk Tolerance 

PT. Sumber Ternak Pratama  menginginkan penguasaan pasar di Surakarta 

dan sekitarnya. Perusahaan melakukan bisnis penjualan ayam nya secara tunai dan 

piutang. Untuk pemberian piutang perusahaan hanya memberikan batasan satu 
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kali memberi piutang kepada bakul dan jangka waktu piutang hanya selama 1 hari 

saja. Tetapi hal ini tidak langsung secara baku dilaksanakan oleh perusahaan, 

apabila pihak pimpinan menilai  ada pertimbangan tidak masalah memberikan 

piutang lagi maka penjualan tetap akan dilakukan. PT. Sumber Ternak Pratama 

juga banyak melakukan investasi promosi kepada calon investor yang ingin 

membuka peternakan ayam dengan closed house system, guna meningkatkan 

jumlah kebutuhan produksi ayam yang sekarang ini masih dianggap kurang oleh 

perusahaan. Persaingan dalam bidang peternakan ayam di area Surakarta dan 

sekitarnya tergolong lumayan besar dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa 

Tengah, tetapi PT. Sumber Ternak Pratama tidak khawatir dengan peningkatan 

persaingan ini karena melihat perekonomian di Surakarta yang terus berkembang. 

Karenanya perusahaan yakin dengan target peningkatan penjualan dibandingkan 

tahun lalu sebesar empat puluh persen dengan rata-rata penjualan per bulan tiga 

puluh delapan miliar rupiah. Dengan mengetahui lingkungan perusahaan dan 

tujuan didirikannya perusahaan telah membantu memfokuskan pada langkah 

mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian tujuan perusahaan.  

 

 

Identifikasi Risiko 

Mengetahui risiko-risiko yang menghalangi pencapaian tujuan PT. Sumber 

Ternak Pratama merupakan langkah strategis untuk memastikan cara menghadapi 

risiko-risiko tersebut. Tujuan dari menemukan risiko yang dapat timbul ini adalah 

untuk menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi risiko tersebut. 
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Mengidentifikasi risiko yang ada dapat dilakukan dengan cara memahami dan 

menganalisis proses kegiatan penjualan dan menggunakan pengalaman masa lalu 

perusahaan. Risiko-risiko yang dimiliki dapat bersumber karena aktivitas 

perusahaan maupun karena lingkungan di luar perusahaan.      

 

Tabel 4.2: Identifying Events 

Tujuan Menjadi pemasok ayam hidup siap potong terbesar 

di wilayah Surakarta dan sekitarnya  

Cara mencapai 

tujuan 

Kenaikan penjualan sebesar 40% dari tahun 

sebelumnya 

Pengukuran 

pencapaian tujuan 
 Tingkat produksi per pulan 

 Tingkat penjualan per bulan 

Toleransi  Kematian ayam per kandang dibawah  4% 

 Penjualan per bulan di atas 38miliar rupiah 

Potensi kejadian 

yang 

mengakibatkan 

risiko 

 Faktor internal, yakni potensi risiko diakibatkan 

oleh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan 

(sistem, prosedur, dan SDM)  

 Faktor eksternal, yakni potensi risiko 

diakibatkan oleh hal-hal yang berasal dari luar 

seperti kondisi cuaca, pasar,dan pesaing.  
Sumber: PT. Sumber Ternak Pratama 

 

 

Untuk mengetahui potensi risiko dari faktor internal dilakukan 

pemahaman pada alur prosedur penjualan baik secara tunai ataupun dengan 

pemberian piutang. Pada tabel 4.3: Analisis Proses Penjualan Tunai dan tabel 4.4: 

Analisis Proses Penjualan Kredit yang dimana merupakan tahapan-tahapan proses 

presedur penjualan live bird. 
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Tabel 4.3: Analisis Proses Penjualan Tunai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Task Kemungkinan Risiko 

1 Penagihan ke bakul  - 

2 Cek bank sudah 

ditransfer belum atau 

terima tunai 

 Kesalahan mengecek transaksi transfer, 

karena bakul tidak mencamtumkan nama 

3 Input PSB atau BS  Kesalahan input data ke PSB 

 Kesalahan input data ke BS 

4 Cek saldo bakul   - 

5 Mencocokan dengan 

data kandang 
 Data kandang yang dicatatkan salah 

6 Input realisasi SPPA  Kesalahan input realisasi SPPA 

 

 

Proses Penjualan Tunai 

Inputs Outputs Task 

 
4 

3 
2 

SPPA 
1 

2 
1 BS 

PSB 

 
(jika bayar lewat bank) 

(jika bayar secara tunai) 

Piuntang saldo 

bakul 

List Penjualan 

Cek saldo 

bakul 

(diprogram) 

4 Mencocokan 

dengan data 

kandang 

5 

Penagihan ke 

bakul 

1 
Cek bank 

sudah  di 

transfer 

belum atau 

terima tunai 

2 
Input PSB  

(pembayaran  

transfer) atau 

BS(pembaya

ran tunai) 

3 

Input 

realisasi 

SPPA 

6 

SPPA : Surat Perintah Penangkapan Ayam 

PSB : Penerimaan Setoran Bank 
BS : Bukti Setoran 
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Tabel 4.4: Analisis Proses Penjualan Kredit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

No Task Kemungkinan Risiko 

1 Penagihan ke bakul  - 

2 Input P.SPPA  Kesalahan input data P.SPPA 

3 Cetak P.SPPA  - 

4 Mengajukan P.SPPA 

ke atasan 
 - 

5 Kasir cek P.SPPA 

yang sudah diparaf 

atasan 

 Cek paraf persetujuan dari atasan ada yang 

tidak sesuai dengan level jabatan atasan 

6 Kasir cek saldo piutang  Saldo sebelumnya masih ada piutang tetapi 

Proses Penjualan Kredit 

Inputs Outputs Task 

4 
3 

2 

SPPA 
1 

Piuntang saldo 

bakul 

List Penjualan 

Mengajukan 

P.SPPA ke 

atasan 

4 Kasir cek 

P.SPPA yang 

sudah diparaf 

atasan 

5 

Penagihan ke 

bakul 

1 
Input  

P.SPPA 

2 
Cetak 

P.SPPA 

3 

Kasir cek 

saldo piutang 

dan tanggal 

P.SPPA 

6 

Kasir 

menyetujui 

P.SPPA 

 

7 

Mencocokan 

dengan data 

kandang 

8 Input 

realisasi 

SPPA 

9 

P.SPPA 

P.SPPA : Persetujuan Surat Perintah Penangkapan Ayam 
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dan tanggal P.SPPA P.SPPA di setujui kasir 

7 Kasir menyetujui 

P.SPPA 
 - 

8 Mencocokan dengan 

data kandang 
 Data kandang yang dicatatkan salah 

9 Input realisasi SPPA  Kesalahan input realisasi SPPA 

 

Potensi risiko perusahaan diketahui dengan dilakukannya analisi pada alur 

prosedur penjualan tunai ataupun piutang seperti yang terlihat pada tabel 4.3: 

Analisis Proses Penjualan Tunai dan tabel 4.4: Analisis Proses Penjualan Kredit. 

Tabel tersebut merupakan gambaran tahapan proses prosedur penjualan live bird 

PT. Sumber Ternak Pratama. Setelah melakukan analisis dari proses penjualan 

dan wawancara dengan masing-masing penanggung jawab tiap divisi mengenai 

penyebab, efek, dan sarana yang ada untuk mengelola risiko, maka dapat 

ditemukan potensi-potensi risiko dari faktor internal dan eksternal yang dapat 

mempengaruhi penjualan live bird. Keseluruhan risiko yang telah ditemukan 

dicatat dan dikelompokakan lagi menjadi empat kategori risiko (pasar, kandang, 

SDM, kelalaian pegawai).  

Tabel 4.5: Kategori Risiko 

Kategori Risiko Keterangan 

Kandang Resiko yang terjadi karena aktivitas operasional di 

peternakan 

SDM Risiko yang terjadi karena tindakan merugikan 

perusahaan secara sengaja oleh karyawan 

perusahaan 

Kelalaian 

pegawai 

Risiko yang terjadi karena tindakan tidak sengaja 

oleh karyawan perusahaan 

Pasar Risiko yang terjadi karena pengaruh dari kondisi 

pasar 
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Tujuan mengelompokkan seluruh risiko ini guna memahami lebih baik 

sumber dari risiko tersebut berasal dan untuk memudahkan melihatnya digunakan 

tabel dengan pemberian huruf urutan pada tiap risiko yang nantinya akan berguna 

ketika menilai risiko. Pada tabel 4.6: Risiko Eksternal dan Internal merupakan 

keseluruhan risiko yang berhasil ditemukan dan seluruhannya berjumalah 

sembilan belas risiko. 

 

Tabel 4.6: Risiko Eksternal dan Internal 

Faktor Ref Risiko Kategori 

Eksternal A Harga ayam setiap hari berubah Pasar 

B Harga persaingan dengan kompetitor Pasar 

Internal C Bakul bekerjasama dengan marketing, 

belum membayar tetapi sudah dapat 

mengambil ayam 

SDM 

D Marketing bekerja sama dengan bakul, 

dengan memberi diskon untuk 

keuntungan bersama 

SDM 

E Ayam di kandang sakit, membuat 

harganya turun 

Kandang 

F Ayam mati ketika proses pengiriman, 

ditanggung sesuai kesepakatan awal 

dengan bakul 

Kandang 

G Ayam pertumbuhannya cacat, membuat 

harga turun 

Kandang 

H Sebagian dari ayam siap panen, oleh 

peternak di laporkan telah mati padahal 

dijual ke luar 

Kandang 

I Ayam yang berada di kandang jumlahnya 

tinggal sedikit, sehingga dilakukan 

kosong kandang dan harga ayam dibuat 

turun 

Kandang 
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G Ayam mati di kandang, membuat 

perusahaan menanggungnya (karena 

bencana/kandang roboh) 

Kandang 

H Ayam mati di kandang, membuat 

perusahaan menanggungnya (karena 

ayam sakit) 

Kandang 

L Kesalahan mengecek transaksi transfer, 

karena bakul tidak mencamtumkan nama 

Kelalaian 

pegawai 

M Kesalahan input data ke PSB Kelalaian 

pegawai 

N Kesalahan input data ke BS Kelalaian 

pegawai 

O Data kandang yang dicatatkan salah Kelalaian 

pegawai 

P Kesalahan input realisasi SPPA Kelalaian 

pegawai 

Q Kesalahan input data P.SPPA Kelalaian 

pegawai 

R Cek paraf persetujuan dari atasan ada 

yang tidak sesuai dengan level jabatan 

atasan 

Kelalaian 

pegawai 

S Saldo sebelumnya masih ada piutang 

tetapi P.SPPA di setujui kasir 

Kelalaian 

pegawai 

 

Penilaian Risiko 

Setelah mengetahui keseluruhan proses aktivitas penjualan dan melakukan 

wawancara dengan masing-masing penanggung jawab divisi maka risiko-risiko 

yang mempegaruhi aktivitas penjualan dapat teridentifikasi. Mengingat bahwa 

perusahaan tidak memiliki data historis yang cukup untuk mengelola risiko 

operasional dan strategis, maka dalam penelitian ini penilaian risiko ini akan 
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menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai pengukuran skala ordinal. 

Guna mengetahui seberapa besar tingkat risiko yang perlu diwaspadai dan yang 

tidak, penilaian tingkat risiko terdapat dua penilaian yakni tingkat peluang 

terjadinya dan tingkat dampak risiko. Pada penilaian tingkat peluang terdapat lima 

tingkat (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi) dan tingkat 

dampak juga memiliki lima tingkat (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan 

sangat tinggi). Tabel 4.7: Tingkat Peluang Risiko dan tabel 4.8: Tingkat Dampak 

Risiko merupakan peringkat risko berdasarkan peluang dan dampak. Penentuan 

seluruh tingkat risiko berdasakan peluang dan dampak pada tabel 4.9: Tingkat 

Risiko ini bertujuan mengelompokkan risiko-risiko berdasarkan tingkatannya dan 

hasinnya dapat digunakan untuk melihat risk mapping dari PT. Sumber Ternak 

Pratama. 

Tabel 4.7: Tingkat Peluang Risiko 

Tingkat Peluang Skala Pengukuran Peluang 

1 Sangat rendah Hanya terjadi 1 atau 2 kali dalam 1-2 tahun 

2 Rendah Terjadi antara 4 bulan hingga 1 tahun 

3 Sedang Terjadi antara 2-4 bulan 

4 Tinggi Sering terjadi setiap minggu  

5 Sangat tinggi Selalu terjadi setiap hari 

 

Tabel 4.8: Tingkat Dampak Risiko 

Tigkat Dampak Skala Pengukuran Dampak 

1 Sangat rendah Tidak mempengaruhi nilai penjualan  

2 Rendah Sedikit mempengaruhi nilai penjualan 

3 Sedang Mempengaruhi nilai penjualan 

4 Tinggi Sangat mempengaruhi nilai penjualan 

5 Sangat timggi Sangat significant mempengaruhi nilai penjualaln 
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Tabel 4.9: Tingkat Risiko 

Ref Risiko Kategori Peluang Dampak 

A Harga ayam setiap hari berubah Pasar 5 5 

B Harga persaingan dengan kompetitor Pasar 5 3 

C 

Bakul bekerjasama dengan 

marketing, belum membayar tetapi 

sudah dapat mengambil ayam 

SDM 3 2 

D 

Marketing bekerja sama dengan bakul 

, dengan memberikan diskon untuk 

keuntungan bersama 

SDM 2 3 

E 
Ayam di kandang sakit, membuat 

harganya turun 

Kandang 4 4 

F 

Ayam mati ketika proses pengiriman, 

ditanggung sesuai kesepakatan awal 

dengan bakul 

Kandang 3 2 

G 
Ayam pertumbuhannya cacat, 

membuat harga turun 

Kandang 1 4 

H 

Sebagian dari ayam siap panen, oleh 

peternak di laporkan telah mati 

padahal dijual ke luar 

Kandang 3 3 

I 

Ayam yang berada di kandang 

jumlahnya tinggal sedikit, sehingga 

dilakukan kosong kandang dan harga 

ayam dibuat turun 

Kandang 5 2 

J 

Ayam mati di kandang, membuat 

perusahaan menanggungnya (karena 

bencana/kandang roboh) 

Kandang 1 5 

K 

Ayam mati di kandang, membuat 

perusahaan menanggungnya (karena 

ayam sakit) 

Kandang 5 2 

L 

Kesalahan mengecek transaksi 

transfer, karena bakul tidak 

mencamtumkan nama 

Kelalaian 

pegawai 

4 1 

M 
Kesalahan input data ke PSB Kelalaian 

pegawai 

3 1 

N 
Kesalahan input data ke BS Kelalaian 

pegawai 

3 1 

O 
Data kandang yang dicatatkan salah Kelalaian 

pegawai 

4 1 

P 
Kesalahan input realisasi SPPA Kelalaian 

pegawai 

4 1 
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Q 
Kesalahan input data P.SPPA Kelalaian 

pegawai 

4 1 

R 

Cek paraf persetujuan dari atasan ada 

yang tidak sesuai dengan level 

jabatan atasan 

Kelalaian 

pegawai 

3 1 

S 
Saldo sebelumnya masih ada piutang 

tetapi P.SPPA di setujui kasir 

Kelalaian 

pegawai 

3 1 

 

 

Gambar 4.2: Risk Mapping 
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Dari hasil risk mapping dapat terlihat risiko yang perlu diwaspadai dan 

yang kurang diwaspadai berdasakan tingkat risiko. Risiko A, B, dan E merupakan 

risiko dengan tingkat critical risk. Risiko H, I, J, dan K masuk dalam tingkat high 

risk. Risiko C, D, F, G, L, M, N, O, P, Q, R, dan S masuk dalam tingkat medium 

risk. Gambaran risk mapping ini menunjukan penampilan risiko dalam hal 

penjualan dan risiko tersebut perlu mendapat perhatian lebih terutama untuk 

tingkat critical dan high risk.  
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Menanggapi Risiko  

Semua resiko yang telah teridentifikasi dan dinilai kedalam risk mapping 

(critical, high, medium, dan low) tidak dapat ditangani hanya dengan satu strategi 

yang sama. Tetapi setiap risiko membutuhkan strategi penanganan yang berbeda. 

Stategi penanganan risiko yang digunakan oleh PT. Sumber Ternak Pratama yakni 

reduction risk dan acceptance risk. 

Pelaksanaan strategi reduction risk oleh perusahaan dilakukan dengan 

tindakan pencegahan yaitu mencegah risiko dengan melakukan pengawasan 

langsung ke peternakan atau melalui dokumen/pelaporan.  Stategi kedua yang 

digunakan merupakan acceptance risk dimana perusahaan akan menerima risiko 

yang ada karena perusahaan menilai adanya dua hal, pertama perusahaan melihat 

risiko tersebut benar-benar diluar kendali perusahaan.  

Strategi reduction digunakan perusahaan untuk menangani risiko yang 

bersumber dari pegawai yang memiliki niat tidak baik dan pengelolaan 

penanganan pemeliharaan ayam. Dengan adanya dokumen kartu kandang yang 

dimiliki oleh mitra dan TS serta pengecekannya yang secara berkala telah 

memeningkatkan tingkat pengawasan di peternakan mitra. Serta dengan 

digunakannya SPPA telah mengurangi kesempatan pihak yang berniat tidak baik.  

Sedangkan stategi acceptance digunakan perusahaan untuk risiko yang 

berasal karena pengaruh dari pasar dan kelalaian pegawai/human error. Walaupun 

risiko dari pasar memiliki tingkat yang tinggi, perusahaan tidak menganggapnya 
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sebagai suatu ancaman yang serius sebab perusahaan masih memiliki keuntungan 

dari menjual pakan dan obat ayam ke mitranya. Kesalahan yang dilakukan 

pegawai seperti salah input data dan pengecekan oleh perusahaan bukan masalah 

yang serius, karena perusahaan telah menggunakan sistem pelaporan yang 

terintegrasi antara keuangan, marketing, dan produksi sehingga kesalahan yang 

dilakukan pegawai karena lalai dapat dengan segera diketahui dan dikoreksi.  

   

 

Aktivitas Pengedali  

Strategi yang digunakan perusahaan sudah seharusnya dilaksanakan secara 

nyata. Karenanya guna mengetahui apakah strategi sudah terlaksanakan perlu 

dilihat apakah aktivitas pengendalian perusahaan sudah sejalan dengan 

strateginya. Tindakan pengendalian secara nyata yang telah dilakukan perusahaan 

pada setiap risiko yang ada dapat terlihat pada tabel 4.10: Risk Activities.   

 

 
Tabel 4.10: Risk Activities 

Risk 

Response 

Ref 

Risiko  

Keterangan 

reduction C Pihak salemen bekerja sama dengan bakul agar 

ayam dikandang dapat keluar walaupun pihak 

bakul belum bayar. Pencegahan dilakukan 

dengan melakukan konfirmasi cek kartu 

kandang antara peternak dengan kasir live bird. 

D Pihak salesmen bekerja sama dengan bakul agar 

memberikan bakul diskon penjualan untuk 

keuntungan bersama. Pencegahan dilakukan 

dengan pengecekan data penjualan yang dibuat 

oleh admin marketing area oleh branch head 
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(cek kelayakan pemberian diskon).   

E Ayam di kandang sakit, dilakukan pencegahan 

dengan melakukan cek perawatan secara teratur 

ke peternak oleh technical support. 

H Peternak melaporkan jika sebagian ayam mati 

padahal dijual oleh peternak kepada pihak lain. 

Pencegahan dilakukan dengan pemberian bonus 

pagi peternak yang tingkat kematian ayam 

dibawah empat persen. 

K Ayam di kandang ada yang mati karena sakit. 

Tindakan pencegahan dengan melakukan cek 

perawatan secara teratur ke peternak oleh 

technical support. 

acceptance A Harga ayam setiap hari berubah. Perusahaan 

menerima risiko ini karena tidak dapat berbuat 

apapun.  

B Harga persaingan dengan kompetitor. 

Perusahaan menerima risiko ini karena 

menganggap ini sudah hal yang wajar dalam 

bisnis. 

F Ayam mati dalam pengiriman penjualan. 

Perusahaan menerima risiko ini karena sebelum 

pengiriman sudah melakukan kesepakatan 

mengenai tangggung jawab dengan bakul. 

(Setiap ada pengiriman kesepakatan awal 

dengan bakul bisa berbeda-beda) 

G Pertumbuhan ayam tidak normal. Perusahaan 

menerima risiko ini karena ini diluar 

kemampuan perusahaan. 

I Dilakukan kosong kandang karena jumlah ayam 

di kandang tinggal sedikit sehingga harga 

diturunkan agar ada yang mau jual. Perusahaan 

menerima resiko ini karena melihat tidak 

masalah untung lebih sedikit tetapi bisa 

membesarkan DOC lagi. 

J Kandang mengalami bencana alam sehingga 

ayam mati. Perusahaan menerima risiko ini 

karena ini diluar kemampuan perusahaan. 

L Salah cek transaksi. Perusahaan menerima 

risiko ini karena tidak menimbulkan kerugian 

secara materi.  

M Salah input data PSB. Perusahaan menerima 
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risiko ini karena tidak menimbulkan kerugian 

secara materi. 

N Salah input data BS. Perusahaan menerima 

risiko ini karena tidak menimbulkan kerugian 

secara materi. 

O Salah mencatat data kandang. Perusahaan 

menerima risiko ini karena tidak menimbulkan 

kerugian secara materi. 

P Salah input realisasi SPPA. Perusahaan 

menerima risiko ini karena tidak menimbulkan 

kerugian secara materi. 

Q Salah input data P.SPPA. Perusahaan menerima 

risiko ini karena tidak menimbulkan kerugian 

secara materi. 

R Cek paraf persetujuan P.SPPA tidak sesuai 

dengan level jabatan. Perusahaan menerima 

risiko ini karena tidak menimbulkan kerugian 

secara materi. 

S Kesalahan persetujuan piutang. Perusahaan 

menerima risiko ini karena tidak menimbulkan 

kerugian secara materi. 

 

PT. Sumber ternak Pratama memiliki banyak risiko yang dapat 

menghambat tercapainya tujuan perusahaan. Melihat dari macam-macam risiko 

dan tingkatnya pada risk mapping hingga mengetahui strategi menangani risiko 

yang digunakan oleh perusahaan serta tindakan nyata dari aktivitas pengendalian 

yang telah dilakukan perusahaan. Aktifitas pengendalian PT. Sumber Ternak 

Pratama telah menjalankan aktivitas pengendalian sejalan dengan stategi yang 

dimiliki perusahaan, namun pengawassan terhadap aktivitas kandang perlu 

dipetingkatkan sehingga dapat mengurangi risiko yang terjadi. 
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Risiko terbesar perusahaan yakni di tingkat critical risk merupakan 

keadaan pasar yang tidak stabil dan persaingan dengan kompetitor serta tinggi nya 

tingkat kejadian ayam yang sakit. Risiko menghadapi keadaan pasar dan 

kompetitor memang tidak bisa dihindari lagi, tetapi tingginya peluang ayam yang 

sakit patut mendapat perhatian yang lebih bagi PT. Sumber Ternak Pratama 

walaupun perusahaan telah melakukan pengendalian dengan pengecekan kondisi 

kandang secara teratur.  

Pada risiko yang memiliki tingkat high semuanya masuk dalam kategori 

kandang seperti pemalsuan kematian ayam oleh peternak, diberlakukannya 

kosong kandang, dan ayam mati baik karena sakit ataupun bencana. Artinya 

masih ada kekurangan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan 

operasioal kandang terutama pada aktivitas pemalsuan kematian ayam dan 

kematian ayam karena sakit.  

Sedangkan risiko yang ada pada tingkat medium terdapat dua kategori 

risiko yakni karena disebabkan oleh perilaku tidak baik karyawan dan kelalaian 

pegawai. Tindakan pencegahan pada risiko yang disebabkan karena niat tidak 

baik pegawai belum sepenuhnya berjalan baik hal ini dibuktikan dengan pernah 

terjadi tindak kecurangan dan perusahaan mengetahuinya setelah kejadian tersebut 

terjadi, tetapi karena telah digunakannya sistem computer yang terintegrasi antar 

bagian telah membantu perusahaan dengan menjaga tidak kecurangan sulit untuk 

tidak ketahuan. Investasi perusahaan pada pengembangan sistem informasi selain 

untuk mencegah terjadinya kecurangan pegawai juga dapat membantu mengetahui 
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jika ada pegawai yang salah memasukkan data kedalam program dengan 

melakukan saling mengecek antar bagian di perusahaan. 

Hasil dari menemukan risiko dan menilai tingkat risiko merupakan 

informasi yang berguna bagi manajemen PT. Sumber Ternak Pratama untuk 

melihat bahaya dari tiap risiko yang dimiliki dan membatu pihak manajemen 

mengevaluasi kembali aktivitas pengendalian yang telah terjadi selama ini apakah 

sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
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5. Penutup 

 

Kesimpulan 

Dari analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan metode 

enterprise risk management pada aktivitas penjualan PT. Sumber Ternak Pratama 

penulis menyimpulkan bahwa banyak terdapat risiko yang dimiliki perusahaan 

dan tindakan mengatasi risiko telah dilakukan oleh perusahaan, tetapi masih ada 

kekurangan pada pengawasan kegiatan di kandang. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian studi kasus ini terdapat keterbatasan-keterbatasan di 

dalam melakukan penelitiannya, seperti informasi dan data penjualan yang 

diperbolehkan masih terbatas sampai pada tingkat yang diperbolehkan oleh 

perusahaan untuk dipublikasikan. Sehingga peneliti tidak dapat memberikan 

penilaian mengenai sudah baik atau tidaknya tindakan perusahaan dalam  

mengatasi risiko.  

 

Saran 

Pada penelitian mendatang diharapkan dapat meneliti lebih spesifik lagi 

proses penjualan tidak hanya dari sudut pandang perusahaan tetapi juga dari sudut 

pandang peternak. Selain itu juga, peneliti mengaharapkan untuk dilakukannya 

penelitian khusus pada aktivitas peternakan dan keuangan yang nantinya dapat 

mendukung penilaian risiko pada perusahaan secara lebih detail.          
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Lampiran 1 

Surat Keterangan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2 

Wewenang dan Tanggung Jawab 

No Jabatan Wewenang dan Tanggung jawab 

1 Kasir pusat a. Menjalankan penerimaan tagihan dan pembayaran 

tagihan 

b. Memegang uang kas kecil dan kas besar 

c. Input data dari transaksi bank 

d. Bertanggung jawab atas pembiayaan perusahaan 

e. Mengumpulkan data kasir live bird menjadi satu  

2 Kasir live bird a. Input penerimaan hasil dari penjualan live bird 

b. Sebagai perpanjangan tangan kantor pusat dalam 

penjualan live bird di daerahnya 

c. Bertanggung jawab dalam penerimaan hasil penjualan 

live bird 

d. Memberikan persetujuan piutang atas penjualan live bird 

yang diajukan sales setelah ada persetujuan dari atasan 

sales (sesuai wewenang level jabatan) 

*Level jabatan:  

1 Rp < 15jt Rp = Brach head 

15jt Rp < 35jt Rp = GM Operasional 

> 35jt Rp  = Direktur    

e. Mengecek kelengkapan surat perjanjian kemitraan 

peternak yang baru 

3 Credit control 

live bird 

a. Mengawasi kasir live bird 

b. Mengawasi penjualan live bird 

c. Mengawasi pemberian piutang 

d. Mencocokan saldo piutang bakul (konsumen) per bulan 

e. Membuat laporan bulanan 

f. Cek dan input debit nota kredit nota penjualan 

4 Credit control 

kemitraan 

ternak 

a. Menerima, mengecek, dan menyimpan surat jaminan 

dan sertifikat kemitraan 

b. Control piutang kemitraan 

c. Membuat laporan piutang kemitraan per bulan 

d. Cek debit nota kredit nota kandang 

5 Staff 

Accounting 

a. Melakukan penjurnalan transaksi 

b. Membuat laporan keuangan bulanan 

c. Audit data 

d. Mengurusi pajak 

6 Manager 

keuangan 

a. Mengawasi dan bertanggung jawab atas departemen 

keungan yang dipimpin 

7 Manager a. Mengawasi dan bertanggung jawab atas departemen 



 

accounting accounting yang dipimpin 

8 General mager 

accounting 

a. Mengawasi dan bertanggung jawab atas departemen 

keuangan dan accounting yang dipimpin 

9 Sales a. Penjualan live bird agar mencapai omzet yang 

ditargetkan 

b. Bersama kasir live bird ikut bertanggung jawab pada 

penagihan piutang bakul 

10 Admin 

marketing pusat 

a. Input data penjualan 

b. Mengurus office supplies 

c. Membuat laporan penjualan 

d. Mengumpulkan data penjualan dari area menjadi satu 

11 Admin 

marketing area 

a. Input data penjualan 

b. Membuat laporan penjualan di areanya 

12 Brach head a. Mengawasi dan bertanggung jawab atas departemen 

yang dipimpin 

b. Mengejar target omzet di wilayahnya masing-masing 

13 Technical 

support 

a. Penghubung antara peternak dan kantor 

b. Bertanggung jawab atas kandang yang dibawahi 

c. Bertanggung jawab atas stock ayam di kandang yang 

dibawahi 

14 Admin 

produksi pusat 

a. Mengumpulkan data kandang per area menjadi satu 

b. Mencocokan data kandang yang akan di panen 

c. Input debit nota kredit nota 

15 Admin 

produksi area 

a. Mempersiapkan dokumen panen kandang 

b. Input data kandang 

16 Manager 

produksi 

a. Mengawasi dan bertanggung jawab atas departemen 

produksi yang dipimpin 

17 General 

manager 

operasional 

a. Mengawasi dan bertanggung jawab atas departemen 

marketing dan produksi yang dipimpin 

18 Direktur a. Membawahi seluruh departemen 

b. Mengawasi dan bertanggung jawab atas departemen 

marketing dan produksi yang dipimpin 

c. Menentukan strategi bisnis 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3 

Contoh Persetujuan SPPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 4 

Contoh Surat Perintah Penangkapan Ayam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 5 

Contoh Bukti Penerimaan Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 6 

Contoh Penerimaan Setoran Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 7 

Contoh Bukti Penerimaan Kas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 8 

Contoh Bukti Setoran 
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