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ABSTRAK 
 
 

PERANAN INTERNAL AUDITOR  DALAM RISK MANAGEMENT  
( Studi Kasus pada Departemen VTL - PT Philips Indonesia ) 

 
 

Oleh: 
Fessa Laila Diliarti 

 
 

Dosen Pembimbing: 
Drs. Bambang Hariadi, SE., M.Ec., Ak. 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi umum internal audit pada 
salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga 
memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses risk management terkait 
dengan aspek lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta untuk 
mengetahui sejauh mana peranan internal auditor dalam risk management 
perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah salah satu perusahaan manufaktur 
dengan skala produksi besar serta tingkat risiko yang tinggi khususnya risiko 
lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, yakni PT Philips Indonesia. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif, dimana penelitian ini akan mengungkapkan gejala secara menyeluruh 
melalui pengumpulan data dari objek penelitian serta memanfaatkan diri peneliti 
sebagai instrumen kunci. Data yang telah diperoleh akan diolah sedemikian rupa 
agar dapat tergambarkan situasi umum perusahaan terkait dengan bagian inti 
penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
peranan internal auditor sebagai evaluator proses risk management merupakan 
peran yang sesuai karena peran tersebut merupakan peran inti internal auditor. 
Peran inti yang dimaksud telah diimplementasikan dengan baik terbukti dengan 
adanya audit manajemen risiko berdasarkan standar, peraturan hukum yang 
berlaku maupun kebijakan perusahaan tersebut. Selain itu, efektivitas peranan 
tersebut juga dinilai guna memperoleh sebuah kesimpulan bahwa peranan internal 
audit dalam risk management telah berjalan sesuai kriteria pengendalian internal. 

 
 
Kata Kunci :  Internal Audit, Internal Auditor, Risk Management, Risiko, 

Risiko Lingkungan, Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 
 

 

 



ABSTRACT 
 
 

INTERNAL AUDITOR'S ROLE IN RISK MANAGEMENT  
(Case Study on Department Of VTL - PT Philips Indonesia) 

 
 

By: 
Fessa Laila Diliarti 

 
 

Advisor Lecturer: 
Drs. Bambang Hariadi, SE., M.Ec., Ak. 

 
 

This research aims to ascertain the general condition of the internal audit at 
one of the manufacturing companies in Indonesia. In addition, this study also 
aims to find out how the process of risk management related to environmental, 
health and safety aspects, and to know the extent to which the internal auditor's 
role in risk management of the company. The object of this research is one of the 
manufacturing companies with large production scale and high level of risk, 
especially environmental, health and safety risks, namely PT Philips Indonesia. 
The research’s method is qualitative research, where research will reveal 
symptoms thoroughly with collecting data from the object of research and 
exploiting researchers as a key instrument. The data obtained will be processed in 
ways that reflected the general situation of the company related to the main part 
of this research. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the 
internal auditor's role as evaluators risk management process is the appropriate 
role because it is the core role of internal auditors. Core role is being 
implemented properly. It is evidenced by the existence of audit risk management 
based on standards, regulations, applicable law or company policy. In addition, 
the effectiveness of the role was also assessed to obtain a conclusion that it has 
been run as an internal control criteria. 
 
 
Keywords:  Internal Audit, Internal Auditor, Risk Management, Risk, 

Environmental Risk, Health and Safety Risks. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, telah banyak bermunculan perusahaan-perusahaan privat dan 

go public baik dalam skala kecil, menengah maupun skala besar. Keberagaman 

jenis usaha mendominasi tingkat persaingan yang ketat di antara perusahaan yang 

tengah bermunculan. Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan di antara 

aroma persaingan yang semakin mencuat, manajemen perlu untuk melakukan 

antisipasi munculnya berbagai macam risiko bisnis.  Risiko bisnis  merupakan 

ancaman yang berdampak negatif terhadap kemampuan sebuah perusahaan untuk 

memaksimalkan nilai pemegang saham dan untuk mencapai tujuan bisnis. Ada 

beberapa hal krusial yang perlu dilakukan manajemen dalam hal mempertahankan 

kelangsungan hidup sebuah perusahaan yaitu dengan mempertahankan dan 

menarik investor serta mengelola risiko yang akan dihadapi di masa yang akan 

datang.  

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 

2007, perseroan harus menaati prinsip tata kelola perseroan yang baik (Good 

Corporate Governance) dalam menjalankan perseroan. Hal ini turut menyiratkan 

bahwa untuk menaati prinsip tersebut, risiko bisnis yang dimiliki oleh sebuah 

perusahaan harus dikelola dengan salah satu prinsip GCG yakni risk management 

(manajemen risiko). Menurut Hanggraeni (2010), pengertian dari risk 

management adalah suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan 
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untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol risiko yang timbul 

dari bisnis operasional perusahaan. Hal ini juga sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Vaughan (1997: 30) , bahwa manajemen risiko didefinisikan 

sebagai sebuah pendekatan keilmuan untuk mengelola risiko murni dengan cara 

mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dan mendesain, serta 

mengimplementasikan prosedur untuk mengurangi kejadian yang menimbulkan 

kerugian atau dampak finansial dari kerugian yang terjadi. Pada intinya, risk 

management merupakan sebuah proses yang terstruktur yang digunakan 

perusahaan untuk mengelola sesuatu yang bertentangan dengan tujuan awal 

perusahaan yang pada umumnya disebut dengan risiko, dengan berbagai langkah 

yang telah disebutkan dalam dua definisi sebelumnya. Proses ini dilakukan secara 

independen oleh suatu unit kerja atau divisi tertentu serta terfokus pada risiko-

risiko yang timbul karena faktor fisik maupun legal seperti lingkungan, teknologi, 

manusia, organisasi dan politik. Risiko yang timbul dapat berupa bencana alam, 

kebakaran, kematian dan tuntutan hukum yang ditujukan kepada perusahaan. Hal-

hal semacam ini telah diprediksi dapat secara tiba-tiba mempengaruhi aktivitas 

perusahaan baik secara parsial maupun simultan. Oleh karena itu, pelaksanaan 

risk management diharapkan mampu mengurangi risiko-risiko tersebut agar 

aktivitas perusahaan yang sedang berlangsung tidak terganggu.  

Pada kenyataannya, banyak entitas bisnis yang belum menerapkan risk 

management secara optimal sebagai salah satu prinsip penerapan Good Corporate 

Goverment (GCG). Seperti yang terjadi pada kasus Bank Century, manajemen 

baru yang ditunjuk untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi bank tersebut 
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menyatakan bahwa ada delapan masalah utama yang mendasari mencuatnya kasus 

yang terjadi. Dua masalah yang teridentifikasi diantaranya lemahnya penerapan 

Good Corporate Governance (GCG) dan kurang memadainya implementasi risk 

management dan risk culture dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan risk management perlu dioptimalkan agar tidak 

menimbulkan kasus yang serupa. Dengan adanya kasus tersebut, maka proses 

GCG yang di dalamnya terdapat risk management, memerlukan pengawasan dan 

pengendalian seperti pengawasan dari internal audit. Sawyer (2005:111) 

mengemukakan bahwa internal auditor berkewajiban memasukkan hasil 

penentuan risiko ke dalam program audit untuk memastikan bahwa kontrol-

kontrol yang dibutuhkan memang diterapkan untuk mengurangi risiko. Jika hal ini 

dilakukan, maka penerapan risk management akan lebih optimal seiring dengan 

perkembangan perusahaan.  

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu perusahaan yang dinilai 

memiliki cukup banyak risiko bisnis yang dapat mempengaruhi kelangsungan 

usahanya. Risiko yang dihadapi dapat berupa risiko yang timbul karena fisik 

seperti bencana alam, tuntutan hukum serta risiko keuangan. Dengan demikian 

perusahaan manufaktur perlu untuk mengelola risiko dengan tujuan agar risiko-

risiko tersebut dapat diidentifikasi, diukur dan dikelola pada level toleransi 

tertentu. 

Di Indonesia, salah satu perusahaan manufaktur yang memiliki 

keberhasilan tinggi di bidang usahanya adalah PT Philips Indonesia. PT Philips 

Indonesia merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang fokus produksinya 
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adalah alat elektronik yang sangat dibutuhkan masyarakat yakni lampu. 

Perusahaan yang terletak di Sidoarjo ini memiliki operasi produksi terbesar dan 

rumit dengan 500 jenis dan 160 tipe produk untuk memasok pasar dunia. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan dengan skala produksi yang besar berpotensi 

memiliki risiko yang tinggi pula sehingga PT Philips Indonesia harus berupaya 

lebih maksimal dalam menghadapi risiko-risiko yang akan dihadapi di masa yang 

akan datang. Salah satu bagian integral dari bisnis PT Philips Indonesia adalah 

lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Bagian ini mengandung banyak 

risiko yang dapat secara langsung mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan 

apabila terjadi ketidaksesuaian diantaranya. Risiko yang muncul dari lingkungan, 

kesehatan dan keselamatan kerja harus dikelola sesegera mungkin dengan proses 

pengidentifikasian dan pengukuran risiko yang sesuai dengan standar.  

Seperti pada penjelasan sebelumnya, implementasi risk management di 

sebuah perusahaan manufaktur khususnya PT Philips Indonesia tidak lepas dari 

peran internal auditor sebagai alat pengendali atau pengawas kegiatan risk 

management yang dilakukan. Fungsi internal auditor diharapkan mampu 

memantau proses tersebut dengan tujuan agar penerapan risk management telah 

sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Selain sebagai pengendali atau 

pengawas, internal auditor memiliki peran lain dalam implementasi risk 

management. Peran lain yang dijalankan oleh internal auditor dalam risk 

management memiliki banyak ragam, hal ini tergantung pada kematangan proses 

risk management yang telah diterapkan oleh perusahaan. Peran yang dimaksud 

adalah peran yang harus, boleh, dan tidak boleh dijalankan dalam proses risk 
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management sebuah perusahaan. Salah satu peran yang harus dilakukan oleh 

internal auditor adalah meyakinkan desain proses manajemen risiko yang akan 

dilakukan, karena pada akhirnya proses ini akan dievaluasi kembali oleh internal 

auditor. Kemudian untuk peran yang tidak boleh dilakukan internal auditor adalah 

internal auditor ikut menerapkan proses manajemen risiko dalam perusahaan. Hal 

ini dilarang karena dapat membuat peran internal auditor menjadi ganda dan 

efektivitas risk management menjadi berkurang.  

Berdasarkan keseluruhan penjelasan yang telah disebutkan, terdapat 

keterkaitan antara peran internal auditor di dalam proses risk management. 

Keduanya dinilai penting dan berpengaruh pada kelangsungan sebuah perusahaan 

baik perusahaan manufaktur maupun jasa. Kerjasama antara keduanya dapat 

menghasilkan suatu potensi dimana risiko dapat dikelola dengan baik dan pada 

akhirnya kegiatan perusahaan dapat memenuhi tujuan utama perusahaan. Seluruh 

pihak baik stockholder maupun stakeholder diharapkan mengetahui bahwa 

keterlibatan internal auditor dalam risk management adalah suatu hal yang patut 

untuk diperhatikan dan ditelaah kembali apakah implementasinya telah berjalan 

dengan semestinya. Seperti apa yang dikemukakan oleh Pardede (2008) bahwa 

peran internal audit dalam risk management sangatlah penting mengingat begitu 

banyaknya risiko yang akan dihadapi oleh suatu entitas bisnis. Pardede 

menggunakan Bank konvensional sebagai objek penelitian dan hasil dari 

penelitian yakni suatu kesimpulan bahwa kontribusi internal audit dalam risk 

management khususnya pengelolaan risiko kredit sudah cukup baik terbukti dari 

pencapaian penurunan NPL (Non Performing Loans) yang drastis dari 16,58% 
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menjadi 6,55% dan peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar 8,21%. Di 

samping itu, Habiburrochman (2008) menggunakan Bank Syariah sebagai objek 

penelitiannya dimana ia mengemukakan bahwa ukuran keberhasilan internal 

auditor bukan dari jumlah temuan melainkan dari ukuran sejauh mana internal 

auditor dapat membantu rekan sekerjanya atau manajemen mengatasi 

permasalahan yang timbul. Termasuk dalam hal ini adalah aspek pengelolaan 

risiko, kontrol dan governance processes. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pardede (2008) dan 

Habiburrochman (2008) dimana keduanya menggunakan objek dan lokasi 

penelitian pada sektor perbankan. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi 

penelitian yang terdahulu dimana penulis mencoba mengambil objek penelitian di 

luar sektor perbankan, yakni perusahaan manufaktur yang kemungkinan juga 

berpotensi menghasilkan suatu wacana yang berbeda. Di samping itu, mengingat 

risk management merupakan sesuatu yang masih baru dalam dunia bisnis, maka 

diperlukan sebuah ulasan bagaimana dan sejauh apa efektivitas internal auditor 

terlibat di dalamnya. Karena dengan adanya pengetahuan yang lebih mengenai hal 

tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah bijak untuk menempatkan posisi 

antara risk management dan internal auditor pada porsi yang sesuai agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul yang akan diambil peneliti 

adalah “PERANAN INTERNAL AUDITOR DALAM RISK MANAGEMENT 

( Studi Kasus pada Departemen VTL - PT Philips Indonesia )” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana peranan internal auditor di dalam proses Risk Management pada 

aspek lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja pada Departemen VTL 

PT Philips Indonesia?” 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah peranan internal auditor di dalam proses Risk Management 

pada aspek lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja pada Departemen VTL 

PT Philips Indonesia. Peneliti melakukan penelitian pada Departemen VTL, yakni 

salah satu Departemen di PT Philips Indonesia yang memproduksi satu jenis 

produk (neon). Pembatasan masalah mengenai internal audit dan risk management 

yang dilakukan adalah peranan internal auditor dalam risk management khususnya 

pada aspek lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja. 

 

1.4 Tujuan  Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan 

internal auditor di dalam proses Risk Management pada aspek lingkungan, 

kesehatan, dan keselamatan kerja pada Departemen VTL PT Philips Indonesia. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan peranan internal audit 

di dalam risk management, serta mampu menunjukkan penerapan 

keterkaitan teori dan ilmu pengetahuan dengan kondisi yang 

sesungguhnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

bahan pembanding bagi penelitian-penelitian sejenis selanjutnya 

sehingga penelitian tersebut dapat disempurnakan. 

2. Manfaat Praktis 

- Bagi Internal Auditor 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dalam 

menjalankan peranan internal auditor secara tepat ketika risk 

management sudah diterapkan di perusahaan. 

- Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas penerapan risk management dalam memfasilitasi kerja 

internal auditor sehingga risiko perusahaan dapat secara bersama-

sama dikelola dengan baik dan tujuan perusahaan dapat tercapai. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Dasar Peranan 

Peranan dapat diartikan sebagai fungsi atau manfaat dari suatu pekerjaan 

yang telah dilakukan oleh kelompok maupun perorangan, yang memiliki kaitan 

sebab akibat yang erat dan diharapkan dapat membawa dampak yang baik bagi 

kelompok maupun perorangan dari hasil pekerjaannya tersebut. 

Peranan (Role) menurut Komarudin (1994:768), adalah 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam 

manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai status. 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang 

ada padanya. 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, peranan dapat dikatakan 

merupakan bagian yang penting di dalam menjalankan suatu aktivitas dan 

diharapkan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan awal. Peranan 

didefinisikan sedemikian rupa yang terarah pada hal yang berakibat baik untuk 

seluruh pihak. 
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2.2. Konsep Dasar Auditing 

2.2.1 Pengertian Auditing  

Untuk mengetahui dengan jelas pengertian auditing, maka berikut ini akan 

dikemukakan definisi-definisi pengauditan yang diambil dari dua sumber. 

Menurut Arens dan Beasley (2003:11), auditing didefinisikan sebagai berikut : 

“Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang 
informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan 
seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan 
melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah 
ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan 
kompeten.” 
 

Sedangkan berdasarkan Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of 

the American Accounting Association dalam Boynton et.al. (2003:5), auditing 

merupakan: 

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 
objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan 
tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan 
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penyampaian hasil-hasilnya 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.” 
 

Beberapa ciri penting yang ada dalam pengertian di atas sebagai berikut: 

1. Suatu proses sistematis, berupa serangkaian langkah atau prosedur yang logis, 

terstruktur dan terorganisasi. Auditing Standards Board (ASB=Dewan 

Standar Auditing) menerbitkan Generally Accepted Auditing Standards 

(GAAS) yang digunakan sebagai pedoman profesional berkaitan dengan 

proses audit. 

2. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, berarti memeriksa dasar 

asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut tanpa memihak dan 

berprasangka, baik untuk atau terhadap perorangan (atau entitas) yang 

membuat asersi tersebut. 
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3. Asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi, merupakan representasi yang 

dibuat oleh perorangan atau entitas. Asersi ini merupakan subjek pokok 

auditing. Asersi meliputi informasi yang dimuat dalam laporan keuangan, 

laporan operasi intern, dan surat pemberitahuan pajak (SPT). 

4. Derajat kesesuaian menunjuk pada kedekatan dimana asersi dapat 

diidentifikasi dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Ekspresi kesesuaian ini dapat berbentuk kuantitas, seperti jumlah kekurangan 

dana kas kecil, atau dapat juga berbentuk kualitatif, seperti kewajaran (atau 

keabsahan) laporan keuangan. 

5. Kriteria yang telah ditetapkan, adalah standar-standar yang digunakan 

sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan. Kriteria dapat berupa 

peraturan-peraturan spesifik yang dibuat oleh badan legislatif, anggaran atau 

ukuran kinerja lainnya yang ditetapkan manajemen, GAAP yang ditetapkan 

oleh FASB serta badan-badan pengatur lainnya. 

6. Penyampaian hasil diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukkan 

derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan. 

Penyampaian hasil ini dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat 

kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak 

yang diaudit. 

7. Pihak-pihak yang berkepentingan adalah mereka yang menggunakan (atau 

mengandalkan) temuan-temuan auditor. Dalam lingkungan bisnis, mereka 

adalah para pemegang saham, manajemen, kreditur, kantor pemerintah dan 

masyarakat luas. 
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Definisi-definisi yang dikemukakan oleh beberapa penulis terkait dengan 

pengertian dan ciri atau karakteristik auditing mengisyaratkan bahwa pemeriksaan 

dan evaluasi atas temuan yang diperoleh harus dilaksanakan oleh pihak yang 

independen dan memiliki integritas. Hal ini diperlukan agar proses auditing dapat 

menghasilkan temuan yang valid dan relevan. Auditing dianggap faktor penting 

dalam memulihkan kepercayaan stakeholder, karena di dalamnya terdapat banyak 

fakta yang mengungkapkan kondisi riil suatu entitas bisnis. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Auditor 

Auditor tidak hanya terpaku pada satu aspek saja, auditor memiliki 

keberagaman yang menjadikan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Jusup 

(2001) mengemukakan bahwa auditor dapat dibedakan menjadi tiga jenis 

berdasarkan fungsi dan pekerjaannya, yaitu :  

1. Auditor Pemerintah 

Auditor Pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas 

keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia audit ini 

dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dibentuk sebagai 

perwujudan dari Pasal 23 ayat 5 UUD 1945. 

2. Internal Auditor 

Internal auditor adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan 

oleh karenanya berstatus sebagai pegawai perusahaan tersebut. Tugas audit 

yang dilakukannya terutama ditujukan untuk membantu manajemen 

perusahaan tempat dimana ia bekerja. 
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3. Auditor Independen atau Akuntan Publik 

Tanggungjawab utama auditor independen atau lebih umum disebut 

akuntan publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan 

keuangan yang diterbitkan perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada 

perusahaan-perusahaan terbuka yaitu perusahaan yang menjual sahamnya 

kepada masyarakat melalui pasar modal, perusahaan-perusahaan besar, 

dan juga perusahaan-perusahaan kecil, serta organisasi-organisasi yang 

tidak bertujuan mencari laba. 

Ketiga auditor tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Hal 

ini juga dipengaruhi oleh ruang lingkup masing-masing auditor. Para auditor bisa 

saling bekerja sama dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh, internal 

auditor dapat membantu eksternal auditor ketika ekternal auditor mengalami 

kesulitan dalam mendapat informasi perusahaan. Di sisi lain, antara satu auditor 

dengan auditor lainnya tidak dapat masuk ke dalam ruang lingkup audit yang 

sama. Misalnya, auditor pemerintah tidak dapat melakukan audit pada perusahaan 

terbuka, atau sebaliknya auditor eksternal tidak dapat mengaudit intansi 

pemerintah. Keberagaman jenis audit menunjukkan bahwa auditor 

diklasifikasikan agar ruang lingkup tugas dan wewenangnya tidak terlalu luas. 

Jika hal ini terjadi, maka aktivitas audit tidak akan berjalan secara efektif dan 

efisien. 
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2.3. Konsep Dasar Internal Audit 

2.3.1 Pengertian Internal Audit dan Internal Auditor 

Internal audit merupakan sebuah bagian yang integral dalam mengiringi 

kelangsungan usaha suatu entitas bisnis. Menurut Standards for the Professional 

Practice of Internal Auditing (SPPIA) dalam Sawyer (2005:8), internal audit 

adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk 

memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan 

kepada perusahaan. 

Dewan Direksi IIA pada tahun 1999 dalam Sawyers (2005:9) juga 

menyebutkan bahwa internal audit adalah aktivitas independen, keyakinan 

obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan 

meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai 

tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan 

kontrol dan pengelolaan organisasi. 

Internal audit dilakukan oleh internal auditor yang bisa tergabung dalam 

sebuah kelompok atau divisi maupun perorangan. Seperti yang dikemukakan oleh 

Jusup (2001), internal auditor adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan 

dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai perusahaan tersebut. Tugas audit 

yang dilakukannya terutama ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan 

tempat dimana ia bekerja. Pada dasarnya internal auditor memiliki kewenangan 

dalam hal pemeriksaan yang terkait dengan aspek operasional, ketaatan, dan 

keuangan. Namun, hal tersebut tidak menjadikan internal auditor sebagai pihak 

yang tidak memiliki integritas terhadap perusahaan. Profesionalisme internal 



15 
 

 

auditor berkaitan dengan reputasinya dalam bekerja, maka dari itu ia harus 

melaksanakan proses internal audit secara efektif dengan sikap yang independen. 

Agoes ( 2004 :226), menguraikan beberapa hal yang harus diperhatikan 

agar suatu perusahaan memiliki internal audit yang efektif, diantaranya : 

1. Internal Audit harus mempunyai kedudukan yang independen dalam 

organisasi perusahaan. 

2. Internal Audit harus mempunyai job description 

3. Internal Audit harus mempunyai internal audit manual (iam). 

4. Harus ada dukungan yang kuat dari top management kepada internal audit 

5. Internal Audit harus memiliki orang-orang yang professional, capable, bisa 

bersikap objektif dan mempunyai intergritas serta loyalitas tinggi. 

6. Internal Audit harus bisa bekerjasama dengan akuntan publik 

Secara garis besar, internal audit dan internal auditor dihadapkan pada 

sebuah ketentuan bahwa meski dibentuk dan digaji oleh perusahaan, keduanya 

dinilai sebagai bagian yang independen tetapi harus memiliki loyalitas yang 

tinggi. Hal yang demikian dirasa cukup sulit untuk sebagian orang, karena untuk 

mengungkapkan hasil temuan audit, internal auditor harus melepas sebagian rasa 

kepemilikan pada perusahaan. Sebagai pihak yang memiliki profesionalisme 

tinggi, proses internal audit yang dilakukan oleh auditor harus dapat memberi 

perkembangan dalam perbaikan kinerja perusahaan.  

 

2.3.2 Ruang Lingkup Aktivitas Internal Audit 

Sawyer (2005) menjelaskan bahwa bentuk praktek internal audit pada 

saat ini terdiri dari tiga kategori dasar yaitu keuangan, ketaatan, dan operasional. 
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Pada kategori keuangan, internal auditor harus menganalisis aktivitas ekonomi 

perusahaan yang kemudian diukur dan dilaporkan melalui metode akuntansi. 

Kemudian untuk kategori ketaatan, internal auditor harus menelaah kontrol 

keuangan dan operasi serta transaksi untuk melihat kesesuaiannya dengan aturan, 

standar, regulasi, dan prosedur yang berlaku. Kategori yang terakhir yakni 

operasional mengharuskan internal auditor menelaah secara komprehensif 

mengenai fungsi yang bervariasi dalam perusahaan untuk menilai efisiensi dan 

ekonomi operasi serta efektivitas fungsi-fungsi tersebut dalam mencapai 

tujuannya. 

 

2.3.3 Peran Internal Auditor dalam Membantu Manajemen 

Internal auditor berkaitan erat dengan manajemen perusahaan. Fungsi 

internal auditor dapat dikatakan mempunyai peran penting terkait dengan aktivitas 

manajemen. Sawyer (2005) mengatakan bahwa lingkup keahlian seorang internal 

auditor dapat mencakup masalah-masalah yang dihadapi manajemen. Peran 

penting yang mungkin dilakukan internal auditor dalam membantu masalah yang 

dihadapi manajemen diantaranya : 

1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh 

manajemen puncak 

2. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko 

3. Memvalidasi laporan ke manajemen senior 

4. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis 

5. Membantu proses pengambilan keputusan 

6. Menganalisis masa depan bukan hanya untuk masa lalu 
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7. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan 

Peranan yang dilakukan oleh internal auditor diharapkan mampu 

menjadikan manajemen menjadi pihak yang terbantu. Keberadaan internal auditor 

dalam keterlibatannya membantu manajemen memberikan peluang bahwa 

keduanya dapat saling bekerja sama. Seperti yang diketahui banyak orang, bahwa 

pada umumnya, keduanya merupakan pihak-pihak yang bertentangan dalam hal 

pemeriksaan. Manajemen bisa melakukan manipulasi yang kemudian ditemukan 

oleh internal auditor. Namun sejauh ini, selama keduanya saling 

mengesampingkan kepentingan di luar perusahaan, kesenjangan tersebut akan 

terhapus dari budaya organisasi perusahaan. 

 

2.3.4  Kode Etik Internal Auditor 

Semua internal auditor dibatasi oleh Kode Etik, dan pelanggaran atasnya 

akan dikenakan sanksi pencabutan keanggotaan dan gelar CIA. Kode etik 

berperan penting bagi internal auditor karena merupakan pernyataan alasan utama 

adanya profesi internal auditor. Pada umumnya kode etik yang dimiliki oleh 

internal audit bersumber pada kode etik dari Institute of Internal Auditor (IIA) dan 

kode etik yang dibentuk oleh perusahaan untuk menjaga etika para pegawainya 

termasuk internal auditor. 

Sarnan (2008)  mengemukakan penjelasan mengenai kode etik IIA sebagai 

berikut: 

“Kode etik IIA adalah pedoman bertingkah laku yang dikeluarkan oleh 
The Institute of Internal Auditor atau IIA. Kode etik tersebut tidak dapat 
diberlakukan bagi setiap orang, bahkan tidak pula ditujukan bagi semua 
pengawas internal. Kode etik tersebut disusun secara khusus sebagai 
pedoman bagi anggota IIA. Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, para 
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anggota memahami bahwa IIA dapat mencabut keanggotaan mereka 
apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.” 
 
Dengan demikian, seorang internal auditor harus dapat beretika sesuai 

dengan kode etik yang dikeluarkan oleh IIA. Perusahaan yang mempekerjakan 

internal auditor dapat secara leluasa untuk memberlakukan kode etika IIA dan 

dapat menambahkan sanksi sesuai dengan pertimbangannya. Perusahaan dapat 

mengutip kode etik IIA sebagai dukungan terhadap berbagai ketentuan yang 

dibuat berdasarkan kebijaksanaan internal perusahaan. 

Menurut Sarnan (2008), kode etik IIA secara jelas menyatakan bahwa 

para anggotanya ada kalanya perlu menggunakan penilaian dalam penerapan 

berbagai prinsip yang dicakup oleh kode etik. Hal ini dikarenakan dalam 

memberikan penilaian terhadap suatu situasi yang kompleks, internal auditor 

harus melihat berbagai hal dan pertimbangan yang sering kali saling bertentangan. 

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, internal  auditor harus berusaha 

mengidentifikasikan sasaran utama yang dikehendaki oleh kode etik, dan 

menjadikannya sebagai pertimbangan tertinggi dalam menyelesaikan setiap 

persoalan. Hal ini memperkuat indepensinya sebagai pihak yang bekerja dalam 

perusahaan namun harus memberi evaluasi pada setiap hal yang tidak berjalan 

sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Kode etik IIA memiliki delapan pasal. Pasal satu sampai tujuh terutama 

sekali membicarakan kewajiban internal auditor sebagai pengawas intenal 

terhadap perusahaan. Sasaran utama kode etik IIA adalah loyalitas internal auditor 

kepada perusahaan. Kode etik IIA ingin menciptakan suatu ikatan yang khusus 

antara internal auditor dan perusahaan. Hal yang akan mengikat mereka adalah 
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rasa percaya yang diberikan oleh perusahaan kepada internal auditor dan loyalitas 

yang diberikan oleh internal  auditor kepada perusahaan. 

Berikut ke delapan pasal Kode Etik IIA : 

Pasal 1 

Para anggota berkewajiban untuk bersikap jujur, objektif, dan tekun dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya. 

Bersikap sesuai dengan kenyataan, terus terang, jujur dalam hubungan dengan 

pihak perusahaan; dan bersikap hati-hati dan teliti, serta menghindari perasaan 

keberpihakan, dalam segala hal yang dipastikan, dinilai, dan 

direkomendasikannya kepada perusahaan. 

Pasal 2 

Para anggota, alam menjalankan kepercayaan yang diberikan perusahaan, 

harus menunjukkan loyalitas dalam segala hal yang berkaitan dengan 

hubungannya dengan perusahaan atau pihak lain yang mungkin akan menerima 

jasa pengawas internal. Walau demikian, para anggota tidak boleh sengaja turut 

ambil bagian dalam suatu aktivitas yang ilegal atau tidak sepantasnya dilakukan. 

Pasal 3 

Para anggota tidak boleh terlibat dalam suatu aktivitas yang mungkin memiliki 

kepentingan bertentangan dengan kepentingan perusahaan, atau akan 

menimbulkan anggapan bahwa mereka tidak dapat lagi menjalankan berbagai 

tugas dan kewajibannya secara objektif. 
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Pasal 4 

Para anggota tidak boleh menerima bayaran atau hadiah dari para karyawan, 

klien, pelanggan, atau rekan usaha perusahaan mereka, tanpa sepengetahuan dan 

persetujuan dari manajemen senior. 

Pasal 5 

Para anggota harus menggunakan segala informasi yang diperoleh dalam 

menjalankan tugasnya dengan bijaksana. Para anggota tidak boleh menggunakan 

suatu informasi yang harus dirahasiakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi 

atau untuk hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

Pasal 6 

Para anggota, dalam mengungkapkan suatu pendapat, harus mengerahkan 

segenap ketelitian dan perhatian yang sepantasnya dilakukan untuk memperoleh 

bukti faktual yang memadai guna mendukung pendapatnya tersebut. Dalam 

membuat laporan, para anggota harus mengemukakan segala bukti dan 

kebenaran materil yang mereka ketahui yang, apabila tidak dikemukakan, akan 

berpengaruh terhadap laporan tentang hasil-hasil dari kegiatan-kegiatan yang 

diperiksa atau dilindungi suatu kegiatan yang bertentangan dengan hukum. 

Pasal 7 

Para anggota harus berusaha untuk meningkatkan kecakapan dan keefektifan 

dalam menjalankan pekerjaannya. 
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Pasal 8 

Para anggota harus mematuhi hukum dan menjunjung tinggi tujuan IIA. Dalam 

menjalankan profesinya, para anggota harus selalu ingat akan kewajibannya 

untuk mempertahankan standar kompetensi, moralitas, dan martabat yang tinggi, 

yang telah ditetapkan oeh IIA dan para anggotanya. 

2.3.5 Prosedur Pelaksanaan Internal Audit 

Zamzami (2010) di dalam artikelnya yang berjudul “Proses Internal 

Audit” menyatakan bahwa proses audit internal pada prinsipnya merupakan 

serangkaian tahapan pelaksanaan audit yang dimulai sejak penerimaan penugasan 

sampai dengan terbitnya laporan hasil audit. Terkait dengan apa yang 

dikemukakan oleh Zamzami (2010), tahapan-tahapan dari proses audit terdiri dari: 

1. Persiapan Penugasan Audit 

Persiapan penugasan audit adalah proses awal yang dilaksanakan pada proses 

audit. Dalam tahap ini dimulai dengan penunjukan tim yang akan terlibat 

dalam suatu penugasan oleh Satuan Audit Internal. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan agar tim yang akan melaksanakan tugas di suatu unit mempunyai 

payung hukum yang kuat bahwa tim tersebut melaksanakan audit atas perintah 

dari atas dan bukan karena kehendak pribadi. 

2. Survey Audit Pendahuluan 

Survey pendahuluan merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan 

pemahaman yang mendalam mengenai risiko dari suatu unit yang akan 

diperiksa. Oleh karena itu survey pendahuluan di sini meliputi langkah-langkah 
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analisis terhadap risiko mikro yang terkait dalam suatu unit yang akan diaudit. 

Survey pendahuluan dapat dilakukan dengan sejumlah teknik audit. 

Penggunaan berbagai teknik audit tersebut dimaksudkan agar tercapai 

kombinasi optimal dari berbagai upaya untuk memperoleh dan menganalisis 

informasi yang relevan dengan penilaian risiko secara efisien dan efektif. 

Terdapat dua klasifikasi utama dari teknik-teknik audit pada tahap survey 

pendahuluan, yaitu yang berkaitan dengan langkah-langkah survey 

pendahuluan di kantor unit auditor internal (on desk/off site audit), dan di 

lokasi unit yang diaudit (on site audit). 

3. Pelaksanaan Pengujian 

Setelah melaksanakan survey pendahuluan, maka auditor dapat menentukan 

cakupan dan luas audit yang hendak dilaksanakan pengujiannya. Pada tahap 

survey pendahuluan auditor baru mengumpulkan informasi informasi awal 

tentang kondisi auditee. Pada tahap pelaksanaan pengujian ini auditor perlu 

mencari bukti yang akan menguatkan informasi yang diperoleh pada survey 

pendahuluan tersebut. Bukti audit yang cukup, kompeten, relevan dan catatan 

lainnya. Bukti audit dapat menjadi bukti awal sebagai bukti hukum apabila 

bukti tersebut ditemukan secara cermat, akurat dan tepat yang terkait dengan 

temuan audit atau kesimpulan audit. 

4. Penyelesaian Penugasan Audit 

Penyelesaian penugasan audit ini merupakan tahapan terakhir dari proses 

pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini auditor mematangkan berbagai temuan 

yang telah dirangkum selama proses pekerjaan lapangan. Di sini auditor 
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memperoleh keyakinan yang memadai bahwa temuan yang dirangkumnya 

telah dijalankan sesuai prosedur, obyektif dan independen. Pada saat 

mengkonfirmasi temuan kepada auditee, auditor telah menyiapkan berbagai 

data yang sekiranya dibutuhkan untuk mendukung temuan yang diajukan 

beserta rekomendasi yang disarankan kepada auditee. Setelah proses diskusi 

selesai maka auditor meminta jawaban dalam bentuk tertulis beserta dengan 

kesanggupan auditee untuk menindaklanjuti rekomendasi. Dalam hal 

tanggapan tertulis tersebut, auditee juga mencantumkan batas tindak lanjut atas 

rekomendasi tersebut akan dilaksanakan serta personel yang 

bertanggungjawab. Tahapan akhir dari pekerjaan lapangan adalah pertemuan 

akhir (exit meeting) yang dihadiri oleh seluruh tim yang terlibat beserta 

manajemen dari pihak auditee terutama yang terkait langsung dengan temuan 

dan rekomendasi audit. Pada pertemuan akhir Tim Pemeriksa menyampaikan 

pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang 

diperiksa/yang mewakili. Pada kesempatan ini auditor juga membicarakan 

tentang pemantauan pelaksanaan rekomendasi yang telah disepakati. 

5. Pelaporan hasil audit 

Laporan hasil audit ini merupakan media untuk menyampaikan permasalahan 

serta temuan berikut dengan rekomendasi yang terdapat dalam suatu unit 

kepada manajemen unit tersebut. Manajemen auditee hendaknya mengetahui 

temuan-temuan serta rekomendasi yang dihasilkan dari proses audit tersebut. 

Hal ini karena laporan hasil audit akan sangat berguna bagi manajemen dalam 

proses pembuatan keputusan di masa yang akan datang. Setelah selesai 
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pelaksanaan pengujian di lapangan, maka berdasarkan dokumentasi Kertas 

Kerja Audit (mulai dari perencanaan atau persiapan audit sampai dengan 

temuan dan rekomendasi yang sudah mendapatkan tanggapan dari auditee) 

Ketua Tim bersama anggota Tim kemudian menyusun laporan hasil audit. 

6. Pemantauan tindaklanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui 

oleh auditee terkait dengan pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan. 

Keenam proses tersebut akan berkesinambungan menghasilkan laporan 

audit yang digunakan oleh berbagai pihak. Tidak terkecuali manajemen sendiri 

yang akan menggunakan laporan audit sebagai bahan pertimbangan dalam 

membuat keputusan.  

 

2.4. Konsep Dasar Risk Management 

2.4.1 Pengertian Risiko 

Menurut Hanggraeni (2010), risiko adalah peristiwa atau kejadian-kejadian 

yang potensi untuk terjadi mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu 

perusahaan. Risiko timbul karena ada unsur ketidakpastian di masa mendatang, 

adanya penyimpangan, terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan, atau tidak 

terjadinya sesuatu yang diharapkan. Risiko yang dihadapi perusahaan memiliki 

karakteristik antara lain : 

1. Kejadian risiko akan terulang terus dan cenderung dapat diukur 

2. Jenis-jenis risiko yang masih sangat baru sulit diukur 

3. Sangat tergantung satu sama lain 



25 
 

 

4. Bersifat kompleks 

Risiko merupakan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan awal, dan 

pada umumnya berdampak negatif pada perusahaan. Namun di era pemikiran 

modern, risiko dipandang sebagai sesuatu yang tidak boleh dihindari, tetapi harus 

dihadapi dan dikelola dengan baik. Sesulit apapun risiko yang dihadapi oleh 

perusahaan, dengan usaha yang maksimal risiko tersebut dapat diatasi secara 

efektif dan efisien. 

 

2.4.2 Klasifikasi Risiko 

Menurut Hanggraeni (2010), terdapat dua jenis risiko bisnis yang dapat 

dihadapi oleh perusahaan, yaitu : 

1. Risiko non-entrepreneurial 

Risiko non-entrepreneurial merupakan risiko yang bukan diakibatkan oleh 

keputusan kewirausahaan yang diambil perusahaan. Perusahaan biasanya 

memanfaatkan jasa asuransi yang merupakan salah satu cara untuk 

melindungi perusahaan dari risiko ini. Contoh risiko ini antara lain bencana 

alam, kebakaran, polusi, dan KKN. 

2. Risiko Enrepreneurial 

Risiko Entrepreneurial merupakan risiko yang diakibatkan oleh keputusan 

kewirausahaan yang diambil perusahaan. Jika perusahaan mengambil 

keputusan bisnis dan tidak tepat memprediksi keputusan tersebut, perusahaan 

dapat mengalami kerugian yang signifikan. Contoh risiko ini antara lain risiko 

membangun gedung baru, risiko meluncurkan produk baru, dan risiko 

melakukan merger. 
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Menurut Lam (2007) dalam Hanggraeni (2010:11) risiko dapat digolongkan 

menjadi: 

1. Risiko pasar, risiko pergerakan harga yang berdampak negatif terhadap 

perusahaan. 

2. Risiko kredit, risiko kegagalan pelanggan, pihak ketiga, atau pemasok 

dalam memenuhi kewajibannya. 

3. Risiko operasional, risiko kegagalan orang, proses dan sistem, atau risiko 

terjadinya suatu peristiwa eksternal (misal gempa bumi, dan kebakaran) 

yang berdampak negatif pada perusahaan. 

4. Risiko bisnis, risiko tidak tercapainya sasaran hasil-hasil operasi 

5. Risiko organisasional, risiko yang timbul dari buruknya rancangan struktur 

organisasi atau tidak memadainya sumber daya manusia. 

Risiko memiliki variasi yang cukup luas, tergantung dari sisi mana risiko 

dikategorikan. Pada dasarnya risiko memiliki satu dampak bagi perusahaan, yakni 

menghasilkan sesuatu yang dapat mengganggu jalannya aktivitas perusahaan. 

Klasifikasi yang dilakukan memudahkan proses risk assesment yang terdapat 

dalam perusahaan. Jadi masing-masing risiko memiliki tingkat toleransi yang 

berbeda pada tiap perusahaan. 

 

2.4.3 Pengertian Risk Management 

Menurut Wikipedia, risk management  adalah suatu pendekatan terstruktur 

atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; 

suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan 
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strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan 

pemberdayaan atau pengelolaan sumberdaya.   

Aktivitas manajemen risiko merupakan suatu tindakan dengan penuh 

pertimbangan untuk menghilangkan keanehan-keanehan demi kepentingan 

bersama, meningkatkan hasil yang baik dan mengurangi hasil yang buruk (Borge 

(2002, dalam Habiburohman(2008)). Hal ini juga sesuai dengan apa yang 

dikemukakan Culp (2001:14) bahwa manajemen risiko adalah proses seseorang 

mencoba untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang dihadapi adalah risiko-

risiko yang diyakininya kemungkinan dapat terjadi sehingga diperlukan langkah-

langkah nyata agar tujuan perusahaan tetap tercapai. 

Menurut Voughan (1997:30), manajemen risiko merupakan sebuah 

pendekatan keilmuan untuk mengelola risiko murni dengan cara mengantisipasi 

kerugian yang mungkin timbul dan mendesain serta mengimplikasikan prosedur 

untuk mengurangi kejadian yang menimbulkan kerugian atau dampak finansial 

dari kerugian yang terjadi. 

Secara garis besar dari berbagai pengertian di atas, definisi dari risk 

management adalah suatu kegiatan pengukuran dan pengelolaan dengan tujuan 

agar manajemen dapat menjaga risiko yang dihadapi selalu berada dalam batas-

batas kemampuan perusahaan jika eksposur risiko tersebut berubah menjadi 

kerugian. 

 

2.4.4 Pentingnya Risk Management 

Pada awalnya manajemen risiko diaplikasikan dengan membayar asuransi. 

Namun sekarang, terdapat lebih banyak hal lagi yag harus dikhawatirkan, dimana 
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asuransi tidak bisa menanggulangi semua kekhawatiran yang terjadi. Manajemen 

risiko memiliki nilai penting yang harus diterapkan oleh suatu perusahaan. 

Sadgrove (dalam Hanggraeni 2010:7) mengemukakan beberapa isu mengenai 

pentingnya manajemen risiko, antara lain : 

1. Peraturan semakin ketat  

Peraturan yang berlaku semakin ketat. Direktur suatu perusahaan dapat 

dipenjara karena adanya tuntutan terhadap perusahaan. Bahkan perusahaan 

juga dapat menanggung denda yang besar atas tuntutan yang ada. Selain itu, 

peraturan terhadap manajemen risiko juga berkembang dimana perusahaan 

dituntut untuk mengelola risk assessment secara sehat dan aman. 

2. Asuransi semakin mahal dan sulit didapatkan 

Semakin berkembangnya jaman, asuransi menawarkan harga yang semakin 

tinggi. Penanggulangan risiko secara keseluruhan oleh asuransi juga tidak 

tersedia dalam jumlah yang besar. Selain itu perusahaan asuransi menuntut 

kliennya untuk melakukan manajemen risiko secara intensif, dimana hal ini 

yang sesungguhnya diharapkan oleh perusahaan yang mengajukan klaim 

untuk ditanggulangi oleh perusahaan asuransi. Pembayaran asuransi tidak 

secepat yang diharapkan apabila terjadi kecelakaan. 

3. Perilaku konsumen 

Konsumen pada dasarnya sulit untuk menerima apabila terdapat kesalahan 

dalam produk yang dibelinya. Selain itu, konsumen juga lebih teliti terhadap 

risiko. Konsumen akan mudah kecewa apabila terdapat kesalahan yang 

mereka anggap merupakan kesalahan perusahaan. Kekecewaan ini akan 
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berakibat panjang bagi perusahaan, baik secara finansial maupun secara 

reputasi. 

4. Publik yang semakin kritis 

Publik yang kritis mengharapkan standar yang lebih tinggi dibanding 

sebelumnya. Jika perusahaan tidak dapat mencapai harapan publik, maka 

perusahaan akan mendapatkan masalah. 

5. Perilaku manajemen 

Perusahaan berkembang menjadi semakin profesional. Banyak perusahaan 

yang lebih mempertimbangkan cara mencegah risiko dibandingkan cara 

menanggulanginya. Perusahaan juga semakin bersikap global dan 

memikirkan berbagai cara agar membuat perusahaan tersebut dapat 

melebarkan sayapnya. 

Kekhawatiran yang terjadi mengingat banyaknya skandal akuntansi 

membuat posisi risk management perlu diperkuat. Belum banyak perusahaan yang 

menerapkan proses ini dikarenakan sebagian besar manajemen maupun karyawan 

memandang risiko dengan paradigma tradisional. Untuk itu, risk management 

dianggap penting untuk diimplementasikan melihat kebutuhan entitas bisnis 

semakin kompleks. 
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2.4.5  Fungsi dan Manfaat Risk Management 

Penerapan risk management di perusahaan memiliki fungsi dan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan efektifitas organisasi  

Adanya koordinasi yang lebih baik antara beberapa fungsi pengelolaan risiko 

serta meningkatkan ruang lingkup pengelolaan risiko (meningkatkan efisiensi 

proses pengelolaan risiko secara terintegrasi yaitu mencakup semua bisnis 

dan organisasi serta mencakup semua jenis risiko yang dihadapi). 

Pengelolaan risiko secara terintegrasi ini akan memperbesar peluang 

pencapaian tujuan perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan value 

perusahaan. 

2. Meningkatkan ketahanan organisasi  

Penerapan risk management akan memberikan perusahaan suatu langkah 

antisipasi atau mitigasi risiko dalam menghadapi berbagai risiko yang akan 

dihadapi perusahaan (corporate risk) sehingga memberikan early warning 

system yang efektif dalam menghadapi keadaan yang tersulit bagi perusahaan. 

3. Mendukung dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan 

yang baik (Good Corporate Governance (GCG)). Risk Management adalah 

salah satu pilar penting dalam mendukung terciptanya GCG. 

4. Adanya sinergi antara strategi perusahaan dan tingkat risiko yang diterima 

(Risk Appetite) untuk mencapai tujuan (improved outcomes). 

5. Mendorong manajemen yang proaktif dan bukan reaktif. 

6. Meningkatkan keselamatan dan pencegahan insiden 

7. Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan 
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Tidak ada hal yang membuat perusahaan lebih merugi karena kehadiran 

risk management. Proses ini justru membantu perusahaan dalam mencapai target 

utamanya. Tindakan yang dilakukan di dalam proses ini merupakan tindakan yang 

korektif dan pada akhirnya risiko dijadikan suatu peluang yang lebih berarti. 

Keadaan tersulit yang dihadapi perusahaan pun dapat diatasi dengan lebih baik 

ketika proses manajemen risiko ini diimplementasikan. 

 

2.4.6  Proses Penerapan Risk Management 

Risk management tidak serta merta dilakukan melalui satu tahapan saja. 

Terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui untuk menuju hasil yang maksimal. 

Proses manajemen risiko mencakup :  

1. Menetapkan Konteks: tahapan ini termasuk pemahaman dari kondisi saat ini 

dimana organisasi beroperasi pada konteks manajemen internal, eksternal dan 

risiko. 

2. Mengidentifikasi Risiko: tahapan ini termasuk dokumentasi dari ancaman 

bahan untuk pencapaian tujuan organisasi dan representasi daerah kepada 

organisasi dapat memanfaatkan untuk keunggulan kompetitif. 

3. Menganalisis atau Mengkuantifikasi Risiko: tahapan ini mencakup kalibrasi 

dan, jika mungkin, penciptaan distribusi probabilitas hasil untuk setiap risiko 

yang material. 

4. Mengintegrasikan Risiko: tahapan ini mencakup agregasi dari semua 

distribusi risiko, korelasi mencerminkan dan efek portofolio, dan perumusan 

hasil dalam hal dampak pada metrik kunci organisasi kinerja. 
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5. Menilai atau Memprioritaskan Risiko: tahapan ini termasuk penentuan 

kontribusi masing-masing risiko dengan profil risiko agregat, dan prioritas 

yang tepat. 

6. Mengobati atau Pemanfaatan Risiko: tahapan ini mencakup pengembangan 

strategi untuk mengendalikan dan memanfaatkan berbagai risiko. 

7. Monitoring dan review: tahapan ini mencakup pengukuran terus-menerus dan 

pemantauan lingkungan resiko dan kinerja dari strategi manajemen risiko 

Secara sederhana, proses manajemen risiko dimulai dengan risk 

assessment atau penilaian risiko pada semua level di perusahaan. Kemudian risiko 

diidentifikasi dengan berbagai pendekatan yang dilakukan misalnya dengan 

penyebaran kuesioner, interview dan melihat data skunder perusahaan. Setelah 

risiko diidentifikasi langkah selanjutnya adalah risk measurement, yakni 

pengukuran risiko yang dapat dilakukan melalui pengukuran kualitatif maupun 

kuantitatif. Kemudian, risiko yang telah diukur ditanggapi dan dikontrol agar 

risiko tersebut dapat dioptimalkan perusahaan. Dengan demikian, proses 

manajemen risiko merupakan hal yang patut dilaksanakan karena memiliki 

berbagai dampak positif di dalamnya. Selain menyadarkan seluruh pihak bahwa 

risiko perlu dihadapi bukan untuk dihindari, risk management dinilai mampu 

membuat suatu entitas bisnis bertahan lama dalam dunia usahanya. 

 

2.5. Hubungan Internal Auditor dengan Risk Management 

Menurut Zamzami (2010), standar implementasi 2010 C1 IIA mengenai 

pentingnya memberi nilai tambah dan keterlibatan dalam memperkenalkan 

manajemen risiko menyatakan bahwa “Pimpinan Unit Audit Internal harus 
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mempertimbangkan penerimaan terhadap usulan penugasan jasa konsultasi yang 

didasarkan pada peningkatkan manajemen risiko, nilai tambah, dan peningkatkan 

operasi organisasi. Penugasan-penugasan yang telah diterima harus diikutsertakan 

dalam perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi internal auditor dalam 

membantu organisasi adalah dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi 

risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan 

risiko dan sistem pengendalian intern . Melalui aktivitas ini, internal auditor 

berkontribusi pada tata kelola organisasi, dimana mencakup semua kebijakan dan 

prosedur yang dikelola manajemen untuk mengendalikan risiko dan mengawasi 

operasi dalam sebuah perusahaan (Messier, 1997: 517). Peranan internal auditor 

dalam manajemen risiko antara satu organisasi dengan organisasi lainnya 

mungkin berbeda-beda. Hal ini karena tidak mungkin semua organisasi memiliki 

kompleksitas risiko pada level yang sama. Peranan internal auditor dalam suatu 

organisasi terhadap manajemen risiko pun muingkin akan berubah sepanjang 

waktu mengikuti perkembangan kompleksitas manajemen risiko yang 

dilaksanakan dalam organisasinya. Peranan internal auditor dalam risk 

management seperti yang dikutip dari artikel (http://auditorinternal.com) 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa peran yang harus, boleh dan tidak boleh 

dimainkan dalam proses risk management perusahaan. 

Peran inti internal auditor dalam risk management adalah kegiatan yang 

berhubungan dengan layanan pemastian. Auditor harus memberikan keyakinan 

pada desain dan efektivitas proses manajemen risiko serta keyakinan bahwa risiko 

dievaluasi dengan benar. Kemudian auditor juga diharapkan dapat mengevaluasi 

proses manajemen risiko salah satunya adalah evaluasi pelaporan mengenai status 
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dari risiko-risiko kunci dan pengendaliannya. Selain itu auditor diharuskan 

meninjau pengelolaan risiko-risiko kunci, termasuk efektivitas dari pengendalian 

dan respons lain terhadap risiko-risiko tersebut. Peranan inti yang dimiliki internal 

auditor merupakan peranan yang penting dan wajib dilakukan di dalam proses 

manajemen risiko. Keseluruhan proses manajemen risiko memerlukan 

pengawasan oleh internal auditor, untuk itu auditor perlu mengoptimalkan 

perannya. 

 Di samping itu, internal auditor memiliki peran tambahan lain yang boleh 

dilaksanakan dalam layanan konsultasi dan dibarengi dengan pengamanan 

independensi dan objektivitas yang cukup. Auditor dapat memulai pembentukan 

risk management dalam organisasi dan mengembangkan strategi manajemen 

risiko bagi persetujuan Dewan. Internal auditor juga ikut memfasilitasi 

identifikasi dan evaluasi risiko agar proses manajemen risiko yang dijalankan 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. Peran lain yang dilakukan oleh internal 

auditor adalah memberikan pelatihan manajemen tentang merespons risiko. Hal 

ini dilakukan agar manajemen dapat melakukan tindakan korektif terhada risiko 

yang dihadapi. Mengoordinasikan kegiatan risk management, mengonsolidasi 

laporan mengenai risiko serta memelihara dan mengembangkan kerangka risk 

management juga merupakan peran tambahan yang dimiliki internal auditor 

dalam proses manajemen risiko. Peran-peran tersebut merupakan peranan yang 

dapat dikatakan sebagai peran sekunder dari internal auditor terkait dengan 

manajemen risiko. Tidak ada hal yang mewajibkan atau melarang peranan 

tersebut dilaksanakan, tergantung bagaimana kebijakan perusahaan dalam 

memberi kebijakan sejauh mana internal auditor dapat melakukan perannya. 
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Meskipun internal auditor memiliki wewenang dalam risk management, 

ada beberapa peran yang tidak boleh dilakukan oleh auditor dalam proses 

tersebut. Auditor tidak diperbolehkan dalam mengatur minat risiko (risk appetite), 

menerapkan proses manajemen risiko, menjamin manajemen risiko, membuat 

keputusan pada respons risiko, serta menerapkan respons dan manajemen risiko 

atas nama manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa internal auditor dibatasi 

peranannya dalam manajemen risiko dengan tujuan agar tugas internal auditor 

tidak terlalu jauh dalam menyikapi proses tersebut. Selain itu, internal dapat 

menggunakan perannya sesuai dengan porsi dan tidak mengatasnamakan 

manajemen dengan sewenang-wenang.  

Keterlibatan internal auditor di dalam risk management mengisyaratkan 

bahwa peranan yang dijalankan benar-benar merupakan hal yang korektif. 

Seberapa jauh hasil yang didapatkan atas kontribusinya tersebut, pada akhirnya 

akan membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Proses manajemen risiko 

akan berjalan sesuai dengan prosedur dimana risiko yang diidentifikasi adalah 

risiko yang telah dipilah-pilah dengan tingkat toleransi yang ditentukan 

perusahaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002), penelitian memiliki paradigma 

yang berbeda-beda yakni paradigma kuantitatif dan kualitatif. Seperti yang dikutip 

dari Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan, penelitian ini 

termasuk penelitian kualitatif dimana penelitian ini mengungkapkan gejala secara 

menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik-kontekstual) melalui 

pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai 

instrumen kunci. Penelitian semacam ini bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan pendekatan induktif. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur PT Philips Indonesia 

yang terletak di Jalan Berbek Industri 1 Kav. 5 No 19, Sidoarjo. Waktu yang 

digunakan untuk penelitian mulai tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan 28 

Januari 2011. 

 

3.3 Informan 

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah internal auditor dan 

tim manajemen risiko yang dimiliki perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar 
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informasi yang didapatkan terkait dengan internal audit dan risk management 

telah sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam penelitian ini. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data 

primer didapatkan dari objek penelitian ketika penulis melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap kegiatan operasional perusahaan, seperti wawancara 

dengan pihak-pihak terkait. Data tersebut meliputi data-data yang berkaitan 

dengan internal audit dan risk management. Kemudian untuk data sekunder 

diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya, dokumen-dokumen maupun 

literatur yang terkait dengan tujuan penelitian.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

.Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data-data yang relevan 

dengan masalah yang akan diteliti mengenai peranan internal audit dalam risk 

management. Penulis melakukan pengumpulan data pada jam kerja admin  yakni 

antara jam 08.00 sampai dengan jam 17.00. Teknik yang digunakan pada saat 

pengumpulan data  yakni melalui Riset Lapangan. Teknik ini dapat dilakukan 

dengan cara : 

a. Wawancara 

Teknik wawancara merupakan proses tanya jawab dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya secara lisan yang 

dilakukan kepada pihak-pihak terkait dengan manajemen perusahaan 

mengenai masalah yang akan diteliti. 
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b. Observasi  

Untuk melengkapi kejelasan data yang diperoleh dan diperlukan maka 

penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, 

terutama berkaitan dengan peranan internal audit dalam risk management, 

tanpa ada pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian 

dianalisis (diuraikan), dibandingkan dan dipadukan membentuk satu hasil 

kajian yang sistematis, padu dan utuh. Penulis menghimpun beberapa data 

berupa modul tentang internal audit dan risk management, laporan maupun 

skripsi terdahulu tentang obyek penelitian, dokumen perusahaan mengenai 

sejarah dan struktur organisasi dan lain sebagainya. .  

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dan informasi yang diperoleh atau diperlukan dalam penelitian, serta untuk 

menggali data dimana penelitian tersebut dilakukan. Peneliti sendiri sebagai 

pengumpul data utama diharuskan datang sendiri ke lapangan dan tidak 

diperbolehkan untuk diwakilkan. 
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Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen 

penelitian yang digunakan adalah: 

1. Peneliti Sendiri 

Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung untuk memperoleh data dari 

subyek yang diteliti. Dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang 

berhubungan dengan topik penelitian, peneliti merupakan instrumen utama 

(Moleong, 2002:4) 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti 

dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian, walaupun 

dalam wawancara nantinya tidak sepenuhnya terkait dengan susunan 

pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

3. Catatan Lapangan 

Merupakan catatan yang dibuat peneliti sewaktu mengadakan pengamatan, 

wawancara atau menyaksikan suatu kejadian tertentu. Menurut Bogdan dan 

Biklen dalam Moleong (2002:209) catatan lapangan adalah catatan tertulis 

tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka 

pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. 

4. Pedoman Observasi 

Serangkaian pengamatan tidak langsung yang ada pada lapangan untuk 

dicatat atau ditulis suatu bahan bagi penulis yang kemudian akan dianalisis. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah 

dilakukan pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Dari penelitian yang 

dilakukan, data yang diperoleh akan disusun dan dianalisis sehingga didapat suatu 

pemahaman yang logis dan relevan. Pembahasan dan kesimpulan yang akurat 

akan menghasilkan rekomendasi bagi perusahaan dalam rangka pelaksanaan 

internal audit dan risk management secara lebih efektif dan efisien. 

Dalam metode analisis data, pengelolaan data primer maupun data 

sekunder dilakukan dengan analisis secara teoritis maupun pemikiran logis dan 

pemecahan masalah yang ada. Dari data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya 

dikelola secara sistematis, yang kemudian akan dibandingkan antara pelaksanaan 

dan kebijakan yang ditetapkan dengan standar pemeriksaan. 

Teknis analisis data adalah bagaimana memperlakukan data dalam 

tahapan-tahapan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam rencana 

penelitian. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menentukan kriteria (criteria), merupakan standar yang harus dipatuhi oleh 

setiap bagian dalam perusahaan. Standar ini dapat berupa kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh manajemen, kebijakan perusahaan maupun peraturan 

pemerintah. 

2. Mendeskripsikan aktivitas aktual (causes), yaitu kondisi, keadaan serta 

praktek manajemen yang dijalankan. 

3. Mengadakan evaluasi dengan membandingkan antara kriteria dan aktivitas 

aktual untuk menentukan efektivitasnya. Apabila kriteria yang ditentukan 
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dapat dicapai atau dilaksanakan dalam aktivitas aktual, maka fungsi tersebut 

dinyatakan efektif, namun sebaliknya jika ditemukan suatu kelemahan yang 

signifikan dalam aktivitas aktual sehingga membuat tujuan atau kebijakan 

yang telah diciptakan dalam kriteria tidak tercapai, maka fungsi tersebut 

belum mencapai efektif. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Philips Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di 

bidang lampu. Pada tahun 1941 PT Philips Indonesia berada di Jalan Ngagel. Dan 

ditandai dengan berdirinya NV. Philips Fabricage and Handlemaatxchapij, 

perusahaan ini memproduksi lampu pijar dengan menggunakan SU MACHINE, yaitu 

mesin untuk membuat lampu pijar, NV. Philips Fabricage memiliki SU machine yang 

kedua di Surabaya pada tahun 1974.  

Karena adanya pertikaian Indonesia dengan Belanda yang berkaitan dengan 

masalah Irian Barat, menyebabkan NV Philips diambil alih dan dikelola oleh 

Departemen Perindustrian berdasarkan PP No. 126/1961, dan dialihkan menjadi 

perusahaan Negara dengan nama PN Ralin. Ketika tahun 1964 pertikaian antara 

Indonesia dengan Belanda selesai, NV Philips Gloelampenfabrican dan pemerintah 

Indonesia menandatangani suatu perjanjian Technical Agreement, termasuk di 

dalamnya kemungkinan mendirikan pabrik – pabrik baru dan unit produksi tambahan 

di Bandung dan Surabaya. 

Pada tahun 1967 pemerintah Indonesia dengan NV Philips menandatangi 

suatu perjanjian “Basic Agreement” yang mencakup pendirian usaha patungan untuk 
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memproduksi  dan memasarkan produk – produk dan alat – alat produksi dan 

elektronika. 

Berdasarkan UUPMA No.1/1967, pada tanggal 15 Februari 1968 didirikan 

PT Philips Indonesia yang merupakan usaha patungan dengan pemodalan yang 

mencakup pemerintah Indonesia sebesar Nfl 10 juta atau 40% dan NV Philips sebesar 

Nfl 15 juta atau 60% 

 

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

Setiap perusahaan yang menghasilkan produk jadi pasti memiliki visi dan misi 

yang digunakan untuk memotivasi para pekerja untuk mewujudkan visi dan misi 

tersebut. 

1. Visi PT. Philips Indonesia adalah : 

Visi perusahaan adalah meraih dan mempertahankan standar "TERBAIK DI 

KELAS" di dalam TQM yang dibangun secara terus menerus. `TERBAIK DI 

KELAS` berarti menjadi yang terbaik di industri perlampuan dunia yang berkaitan 

dengan Top Level Goals Philips Indonesia melalui tekad perusahaan. Visi pertama 

berkaitan dengan mutu dimana perusahaan bertekad untuk meningkatkan kcpuasan 

pelanggan dengan mengelola kebutuhan dan harapan pelanggan.Kemudian, visi 

selanjutnya adalah mengenai biaya dimana perusahaan bertekad untuk mencapai 

produk dan biaya operasi yang bersaing. Visi ketiga yakni terkait dengan pengiriman 

mengharuskan perusahaan bertekad untuk mengirimkan produk dengan kecepatan 

dan kehandalan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Dan visi yang 
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terakhir mengenai Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan, perusahaan bertekad 

untuk mengoptimalkan kegiatan operasi dan meningkatkan kualitas hidup. Tekad 

perusahaan mencerminkan kebutuhan dan harapan stakeholder (pelanggan. karyawan. 

pemegang saham, pemasok dan masyarakat). Tekad perusahaan ditinjau ulang dan 

dievaluasi kemudian dibandingkan dengan organisasi lain untuk mengetahui dan 

mengakui posisi perusahaan sebagai yang “TERBAIK DI KELAS”. 

 

2. Misi  PT. Philips Indonesia adalah :  

Secara terus-menerus memuaskan para customer terhadap produk-produk 

perlampuan dengan memberikan kualitas layanan yang sempurna khusus fokus 

terhadap produk, kecepatan. dan biaya kompetitif.’ 

 

3. Cara Untuk Mencapai Visi dan Misi 

PT. Philips Indonesia memiliki 4 (empat) cara untuk mencapai visi dan misi 

yang telah ditetapkan di perusahaan. Cara pertama untuk mencapai visi dan misi 

perusahaan adalah dengan mendahulukan kepuasan pelanggan. Perusahaan akan 

memuaskan pelanggan dengan mengantisipasi dan melampaui keinginan mereka 

dalam hal ini menciptakan kepemimpinan pasar yang berkelanjutan. Selain itu 

pencapaian visi dan misi dapat dilakukan dengan selalu mendirikan ketepatan janji 

yakni dengan berjuang mencapai kesempurnaan bisnis, bersikap cermat dalam 

memenuhi komitmen perusahaan. Hal penting lain yang merupakan cara untuk 

pencapaian visi dan misi adalah mendorong pengembangan SDM. Perusahaan akan 
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membangun inspirasi dan mendorong satu sama lain untuk menggunakan kreativitas 

dan talenta kewirausahaan untuk memaksimalkan potensi perusahaan. Cara yang 

terakhir adalah dengan saling mendukung satu sama lain. Seluruh pihak bekerja 

sebagai satu kesatuan Philips dalam sebuah lingkungan keterbukaan dan saling 

mempercayai untuk memobilisasi keahlian kolektif dan kcsatuan mitra bisnis 

perusahaan. 

Berbagai jalan telah ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai visi dan misi 

perusahaan . Hal ini diharapkan dapat membuat reputasi perusahaan semakin baik di 

mata masyarakat khususnya para konsumen atau pelanggan.  

 

4.1.3. Kebijakan Perusahaan 

 Kebijakan perusahaan yang di jalankan oleh PT. Philips ini dibagi menjadi 

tiga, yaitu :  

1. Kebijakan Mutu 

Pendekatan Philips Indonesia terhadap mutu secara total adalah sebagai berikut : 

a. Kesempurnaan bisnis 

Perusahaan bertujuan untuk menjadi salah satu perusahaan "terbaik" di dunia. 

"Terbaik" sebagai rekan bisnis. sebagai tempat bekerja, dan tempat melakukan 

investasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan terhadap kualitas produk 

dan pelayanan PT. Philips Indonesia, memberi kesempatan kepada karyawan agar 

dapat membina dan memanfaatkan semua potensinya, meningkatkan loyalitas 

supplier serta peningkatan kualitas hidup dalam ruang lingkup yang lebih besar. 
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b. Kecepatan 

Penilaian yang terbaik dari konsumen atas produk dan pelayanan PT. Philips 

Indonesia akan diperoleh melalui kinerja kelas dunia atas proses bisnis. Prestasi 

proses yang sempurna dihasilkan oleh perbaikan yang sistematis baik secara 

bertahap maupun melalui terobosan baru. Untuk meraih prestasi yang sempuma, 

PT. Philips Indonesia akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih cepat. 

c. Kerjasama Tim 

Keahlian dan pengetahuan adalah dasar bagi kesempumaan. PT. Philips 

Indonesia mengoptimalkan bakat perusahaan secara penuh dengan cara bekerja 

sama dalam tim dan belajar dari praktisi-praktisi terbaik dari dalam dan luar. 

Komunikasi yang terbuka baik di dalam maupun antar tim, departemen, bisnis dan 

divisi akan mengoptimalkan segenap kemampuan kita. 

2. Kebijakan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan 

PT Philips Indonesia menyadari bahwa perlindungan lingkungan, kesehatan, 

dan keselamatan kerja adalah bagian integral dari kegiatan bisnis dan industri yang 

seimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan masalah 

pengendalian risiko. Oleh karena itu, perusahaan menyediakan tempat dan 

lingkungan yang sehat dan aman untuk pekerja, kontraktor, pemasok, tamu dan 

tetangga perusahaan dengan menjalankan perusahaan secara harmonis dengan 

komunitas dimana perusahaan berlokasi. Perusahaan mencapai tujuan tersebut 

melalui sistem manajemen lingkungan , dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 

dengan komitmen TAKECARE : 
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T  : Tentukan dan sediakan sumber daya keuangan dan operasi untuk mendukung 

aktivitas K3 

A   : Aspek atau potensi bahaya Lingkungan dan K3 beserta risikonya dari semua 

kegiatan, produk, dan servis diidentifikasi, dinilai dan dikendalikan agar bisa 

mengelola potensi dampak terhadap lingkungan, insiden, kecelakaan, atau sakit 

dikarenakan pekerjaan. 

K : Kerja sama dalam menentukan tujuan dan target serta berusaha untuk 

mencapainya, termasuk tinjauan ulang untuk memastikan efektivitasnya. 

E : Evaluasi Penerapan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada dan 

terkait, termasuk juga persyaratan internal Philips untuk memastikan 

kelengkapan dan kesesuaiannya. 

C : Canangkan dan komunikasikan kebijakan ini kepada pekerja dan pihak yang 

terkait dengan mempromosikan kesadaran dan tanggung jawab terhadap 

Lingkungan dan K3 beserta pencapaian targetnya.  

A : Antusias dalam melakukan perbaikan terus menerus untuk meningkatkan 

Sistem Manajemen Lingkungan dan K3 beserta pencapaian targetnya. 

R : Reaksi terhadap situasi darurat harus direncanakan dan disiapkan dengan 

menyediakan pelatihan bersama pengujiannya. 

E : Eksistensi dan penerapan kebijakan , pencapaian target dan tanggung jawab 

pekerja sehubungan dengan Lingkungan dan K3 ini ditinjau ulang secara 

berkala. 
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3. Kebijakan Sosial 

PT Philips Indonesia mendukung pengembangan yang langgeng terhadap 

masalah sosial. Hal ini tercermin pada kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan 

bidang sosial, diantaranya sebagai berikut : 

1. Sepenuhnya perusahaan bertekad untuk bekerja sama dengan para stakeholder 

dalam melakukan pengembangan yang berkelanjutan 

2. Orang yang kurang berkecukupan, menjadi sasaran dalam tekad dan inisiatif 

perusahaan untuk meningkatkan taraf hidup manusia di bidang pendidikan dan 

kesehatan. 

3. Standar yang berlaku dan panduan dari Philips pusat, merupakan acuan yang 

perusahaan canangkan untuk dipenuhi demi perbaikan di bidang sosial. 

 

4.1.4. Manajemen Ketenagakerjaan 

Pada PT Philips Indonesia terdapat tenaga kerja yang berjumlah kurang lebih 

1220 orang. Pengelompokan tenaga kerja ada dua yaitu : 

1. Berdasarkan sistem kerja 

a. Tenaga kerja shift 

Tenaga kerja shift merupakan tenaga kerja yang bekerja di lapangan 

(pekerja di bagian produksi) atau disebut dengan karyawan. 

b. Tenaga kerja non-shift 

Tenaga kerja non-shift yaitu tenaga kerja yang menangani urusan 

administrasi dan birokrasi atau yang disebut staff. 
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2. Pembagian jam kerja 

a. Jam kerja admin (non-shift) 

5 hari kerja dalam seminggu 

Tabel 4.1 Jam Kerja Admin 

Hari Jam Kerja Jam Istirahat
Senin-Kamis 08.00-17.00 12.00-13.00

Jumat 08.00-17.00 11.00-13.00
 

Sumber : Philips Indonesia 

b. Jam kerja shift 

                        Tabel 4.2 Jam Kerja Shift 

Shift Jam
I 08.00-16.00
II 16.00-00.00
III 00.00-08.00  

Sumber : Philips Indonesia 

 

4.1.5. Prinsip Bisnis Umum Perusahaan 

PT Philips Indonesia mempunyai beberapa prinsip bisnis umum yang 

diterapkan dalam perusahaan guna meningkatkan kinerjanya, yaitu : 

1. Komitmen umum 

PT Philips Indonesia ingin menjadi mitra yang bertanggung jawab di dalam 

masyarakat, yang bertindak dengan tulus terhadap para pemegang saham, 

pelanggan, karyawan pemasok, pesaing, pemerintah serta badan 
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pemerintahan, dan pihak lain yang dapat merasakan dampak kegiatan atau 

aktivitas perusahaan. 

a. Hak Asasi Manusia 

Philips mendukung dan menghargai hak asasi manusia dan berusaha untuk 

memastikan bahwa kegiatan-kegiatannya bukan merupakan alat pelengkap 

untuk melanggar hak asasi manusia. 

b. Pekerja anak-anak, pementasan kekerasan terhadap pekerja 

Dalam berbagai aspek, Philips tidak akan pernah melakukan pemaksaan 

dan pembatasan terhadap pekerja serta tidak akan mempekerjakan anak-

anak. 

c. Persaingan terbuka 

Philips memiliki banyak kompetitor yang dapat mempengaruhi 

kelangsungan usahanya, tapi Philips memiliki prinsip persaingan sehat 

dimana tidak ada unsur kesengajaan dalam bentuk negatif untuk 

menjatuhkan perusahaan kompetitor. 

d. Produk yang aman 

Philips berkeinginan untuk memasok produk-produk dan jasa yang 

bermutu tinggi dan secara aman berkelanjutan. 

e. Kerahasiaan 

Kerahasiaan informasi pribadi dari pelanggan, karyawan, dan pihak lain 

akan dilindungi. 
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f. Perlindungan atas lingkungan hidup  

Philips cukup memperhatikan lingkungan hidup dan senantiasa menelusuri 

kesempatan-kesempatan untuk mengurangi dampak yang tidak 

menguntungkan akibat kegiatan dan produk perusahaan terhadap 

lingkungan hidup. 

2. Komitmen terhadap pelanggan 

Philips bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Philips hanya akan 

melakukan kesepakatan dengan para pelanggannya dengan cara yang wajar 

dan bertanggungjawab serta mempertahankan integritas yang tinggi. 

3. Komitmen terhadap pemegang saham 

Philips memusatkan perhatian pada peningkatan misi pemegang saham 

dengan mencapai pengembalian atas modal yang memuaskan dengan tujuan 

mempertahankan dividen yang berkelanjutan terhadap pemegang saham. 

4. Komitmen terhadap karyawan 

Philips menghargai para karyawannya sebagai sumber daya utama. 

a. Hak untuk berorganisasi 

Philips mengakui dan menghargai kebebasan pekerja untuk memilih atau 

tidak memilih untuk membentuk organisasi atau untuk berasosiasi dengan 

suatu organisasi. 

b. Kesehatan dan keselamatan kerja 

Philips menyediakan syarat-syarat kerja yang sehat dan aman bagi para 

karyawannya. 
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c. Penghargaan perseorangan dan pengembangan karir yang sama 

Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang sama untuk penghargaan 

dan pengembangan karir tanpa melihat latar belakang atau kepercayaan 

pribadi. 

d. Upah dan pembayaran 

Tunjangan dari jam kerja harus sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan 

total. 

5. Komitmen terhadap pemasok dan mitra bisnis 

Philips berusaha membina hubungan yang saling menguntungkan dengan 

pelanggan dan mitra bisnisnya.  

6. Harta dan informasi 

a. Pengguna dan perlindungan terhadap aset 

Setiap karyawan bertanggungjawab atas pemakaian perlindungan 

pemeliharaan wajar terhadap aset dan sumber daya Philips 

b. Keamanan informasi 

Philips menganggap informasi untuk tujuan bisnisnya sebagai asset 

perusahaan yang harus dilindungi terhadap kehilangan, ketersediaan, 

pelanggaran dan pengungkapan tidak wajar. 

c. Perdagangan orang dalam 

Seluruh karyawan Philips harus tunduk pada ketentuan perdagangan oleh 

orang dalam.  
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7. Ketulusan dalam bisnis 

a. Suap kebenaran catatan 

Suap dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, pembayaran komisi dan 

pemberian pribadi hanya dapat dilakukan atau diterima jika ada petunjuk 

yang jelas dalam prinsip-prinsip bisnis umum. 

b. Kepentingan pada pihak ketiga 

Karyawan Philips tidak dibenarkan memiliki kepentingan keuangan 

langsung atau tidak langsung pada perusahaan supplier atau perusahaan 

pesaing. 

c. Kontribusi dalam partai politik 

PT Philips Indonesia tidak dibenarkan memberikan sumbangan pada partai 

politik dalam bentuk uang atau barang. Ketentuan tersebut tidak boleh 

diberikan pada partai politik itu sendiri, organisasi politik maupun orang-

orang politik. 

8. Penghormatan prinsip-prinsip bisnis umum Philips 

a. Sanksi 

Seluruh karywan Philips wajib mematuhi prinsip-prinsip bisnis hukum. 

b. Perlindungan terhadap pelapor 

Untuk mendorong pelaporan atas penyimpangan terhadap prinsip-prinsip 

bisnis umum, prinsip perlindungan terhadap pelaporan diberlakukan. 
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c. Kepatuhan 

Kepatuhan atas prinsip-prinsip bisnis umum diawali melalui jaringan 

internasional. 

 

4.2. Kondisi Umum Internal Audit 

Uraian mengenai kondisi internal audit perusahaan perlu dijabarkan guna 

mengenal lebih jauh obyek yang diteliti serta mengetahui pembatasan masalah yang 

ada. Penulis mendeskripsikan internal audit sesuai dengan data yang diperoleh dari 

perusahaan serta temuan-temuan yang muncul ketika observasi berlangsung. 

PT Philips Indonesia melaksanakan internal audit melalui program CCA 

(Conformance Compliance Audit ) yakni suatu sistem internal audit pada Departemen 

Operasional yang berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian (conformance) dari 

implementasi pada prosedur yang ditetapkan melalui module checklist dan sistem 

rating untuk perbaikan berkelanjutan. Tujuan audit adalah untuk membantu 

supervisor dan atau manajer tiap departemen atau pabrik yang diaudit dalam 

mengidentifikasi area-area peningkatan atau perbaikan. 

 

4.2.1 Kedudukan Internal Auditor 

Internal auditor PT Philips Indonesia berada di bawah naungan Departemen 

Product and Quality. Departemen PnQ dikepalai oleh seorang manajer yang 

bertanggungjawab pada program CCA. Manajer PnQ memiliki tugas untuk 

menetapkan dan memberikan perintah atas implementasi pada Process Conformance 
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Manajer PnQ

Manajer 
Kesesuaian 

Proses

Internal Auditor

General Manager

Manager. Atas perintah manajer PnQ, Process Conformance Manager 

mengkoordinasikan program CCA termasuk persiapan berdasarkan Conformance 

Compliance dan memastikan bahwa hal tersebut sudah selesai dilaksanakan sebagai 

rencana persiapan CCA sampai dengan koreksi yang lengkap. Kemudian Process 

Conformance Manager menugaskan internal auditor untuk menangani pengendalian 

pada checklist dan melaksanakan program CCA termasuk di dalamnya memastikan 

siklus kesesuaian yang dilakukan dan koreksi yang lengkap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                  Gambar 4.1 Kedudukan Internal Auditor 

 

4.2.2 Ruang Lingkup Pekerjaan Internal Auditor 

Ruang lingkup pekerjaan Internal Auditor PT Philips Indonesia yakni audit 

kepatuhan dimana internal auditor akan menelaah aktivitas perusahaan untuk melihat 

kesesuaiannya dengan aturan, standar, regulasi, dan prosedur yang berlaku. Sebagai 
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contoh, auditor akan melakukan evaluasi terhadap proses produksi lampu neon 

berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang dibuat oleh perusahaan. Jika 

proses yang diperiksa menghasilkan temuan-temuan yang signifikan maka internal 

auditor akan memberikan rekomendasi agar pada masa yang akan datang, para 

pekerja khususnya dapat melaksanakan proses produksi sesuai dengan Standard 

Operating Procedure (SOP). 

 

4.2.3 Kewenangan dan Tanggung Jawab Internal Auditor 

Internal auditor pada PT Philips Indonesia bertanggungjawab untuk 

memastikan bahwa semua koreksi dan tindakan korektif yang ditulis dalam CAR 

(Correction Action Report) telah diisi dan ditandatangani oleh orang yang akan 

mengambil tindakan tersebut dengan benar. Selain itu internal auditor juga 

berkewajiban untuk menunjukkan area untuk perbaikan dalam CCA. Internal auditor 

akan mengingatkan auditee seminggu sebelum tanggal jatuh tempo untuk 

mengembalikan kembali formulir CAR yang dilakukan melalui email. 

 

4.2.4 Fasilitas Perusahaan untuk Internal Auditor 

PT Philips Indonesia memberikan penghargaan atau reward bagi internal 

auditor maupun karyawan lain yang mendedikasikan kerja kerasnya untuk kesuksesan 

perusahaan. Seperti yang diketahui bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan 

dengan skala yang besar, maka setiap tindakan korektif diapresiasi dengan berbagai 

penghargaan.  
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Sesuai dengan prinsip bisnis umum yang dikeluarkan oleh PT Philips 

Indonesia, para karyawan diberi penghargaan dengan tujuan agar karyawan bisa 

bekerja dengan maksimal. Perusahaan  harus memperhatikan kesejahteraan, kepuasan 

dan motivasi para karyawannya. Seperti yang tercantum dalam prinsip bisnis umum 

perusahaan, PT Philips Indonesia akan memberikan penghargaan dan pengembangan 

karir tanpa melihat latar belakang atau kepercayaan pribadi. Prestasi yang dihasilkan 

oleh karyawan akan diapresiasi melalui beberapa hal, diantaranya gaji, reward, 

apresiasi (misal : Safety Award ), Remunerasi dan Recognition, fasilitas cuti 

tahunan.besar/melahirkan berikut tunjangan cuti, fasilitas izin sakit, acara keagamaan 

dan keperluan pribadi, fasilitas asuransi kesehatan dan jamsostek, fasilitas uang muka 

gaji, santunan kematian dan bencana alam, tunjangan rekreasi dan olahraga, kondisi 

dan kelengkapan sarana kerja, program rotasi, mutasi dan promosi. Hal ini dapat 

meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja dan pada akhirnya akan 

meningkatkan kinerja perusahaan.  

 

4.2.5 Kode Etik Internal Audit 

Agar dapat mengemban kepercayaan yang semakin besar dan menjalankan 

peran tersebut dengan baik, Internal Audit memerlukan suatu kode etik dan standar 

yang seragam dan konsisten. Kode etik ini memuat standar perilaku sebagai pedoman 

bagi seluruh Internal Audit. 
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Pada PT Philips Indonesia, kode etik Internal Audit mengacu pada :. 

1. Prinsip bisnis umum perusahaan mengenai larangan bagi manajemen dan 

karyawan menerima hadiah atau bingkisan, imbalan maupun bantuan pribadi 

yang bernilai komersil dari mitra usaha, pihak-pihak yang berkepentingan dan 

sesama karyawan. 

2. Kode Etik dari Institute of Internal Auditors (IIA) atau best practices mengenai 

kode etik internal auditor. 

Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap internal auditor adalah : 

1. Internal Auditor diwajibkan untuk bersikap jujur, obyektif dan hati-hati dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

2. Internal Auditor harus secara terus menerus berusaha meningkatkan keahlian dan 

keefektifan dalam melakukan pekerjaannya. 

3. Internal Auditor dilarang untuk menerima imbalan atau hadiah dari auditee, 

pelanggan, atau pihak lain yang terkait dengan tugas pemeriksaan. 

4. Internal Auditor dilarang menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan 

pribadi atau untuk hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemberi 

tugas. 
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5. Dalam menyatakan pendapatnya, Internal Audit harus menggunakan semua 

kemampuaannya dalam memperoleh bukti-bukti yang memadai untuk 

mendukung pernyataannya. 

4.2.6 Prosedur Pelaksanaan Internal Audit 

1. Persiapan Penugasan Audit 

Proses internal audit dimulai dengan sebuah persiapan yang dilakukan 

oleh Process Conformance Manager atas perintah Manajer PnQ. Process 

Conformance Manager atau disebut Manajer Kesesuaian Proses ditugaskan 

untuk mengkoordinasikan program CCA yang didalamnya terdapat persiapan 

berdasarkan Conformance Compliance. Kemudian persiapan tersebut 

dipastikan apakah sudah selesai dilaksanakan sebagai rencana persiapan CCA 

sampai dengan koreksi yang lengkap. Rencana persiapan audit ini dibentuk 

berdasarkan atas hasil diskusi dan disetujui oleh Manajer PnQ. 

2. Survey Audit Pendahuluan 

Pada tahap survey pendahuluan internal auditor baru mengumpulkan 

informasi awal tentang kondisi auditee. Kondisi yang kemungkinan besar 

dimiliki oleh auditee merupakan kondisi yang mengalami ketidaksesuaian 

yang disebut Non-Conformance ( Ketidaksesuaian). Kondisi ini menunjukkan 

bahwa tidak ada pemenuhan kebutuhan sebagaimana mestinya. Non-

Conformance diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : 
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a. Mayor 

Mayor merupakan kondisi dimana tidak terdapat pemenuhan kebutuhan 

secara total ( SOP, prosedur, CCA dan lain-lain). Dampak serius dapat 

terjadi pada keamanan produk, kualitas atau kesehatan manusia dan 

lingkungan. 

b. Minor 

Kegagalan dalam memenuhi satu atau lebih kebutuhan seperti prosedur, 

pelatihan, kesesuaian pada SOP, modul dan chekclist. 

Selain kondisi tersebut, auditee kemungkinan juga memiliki sebuah 

kondisi dimana kondisi tersebut sesuai dengan kebutuhan tetapi membutuhkan 

peningkatan untuk mempertahankan peningkatan yang kondisional. Kondisi 

ini oleh PT Philips Indonesia disebut Opportunity for Improvement . 

Internal auditor melakukan audit di setiap departemen sesuai dengan 

rencana dan memastikan bahwa siklus kesesuaian benar-benar telah 

diterapkan sebelum audit, mulai dari membuat dokumen, pelatihan dan 

penandatanganan dan lain sebagainya. 

3. Pelaksanaan Pengujian 

Setelah melaksanakan survey pendahuluan, maka auditor dapat 

menentukan cakupan dan luas audit yang hendak dilaksanakan pengujiannya. 

Pada tahapan ini, internal auditor menggunakan checklist untuk departemen 

yang akan diaudit. Daftar periksa ini berasal dari kinerja BOSS dan setiap 

permintaan dari manajemen, kecuali housekeeping serta modul kesehatan dan 
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keselamatan.  Internal auditor akan mengajukan beberapa pernyataan maupun 

pertanyaan dalam daftar periksa tersebut. Apabila auditor menemukan 

ketidaksesuaian pada sebagian atau bahkan keseluruhan poin yang terdapat 

pada daftar periksa, maka auditor harus mencatat temuan atau findings 

tersebut ke dalam Corrective Action Request (CAR) berdasarkan bukti-bukti 

yang ada. Di dalam CAR terdapat alasan mengapa temuan tersebut terjadi, 

diantaranya apakah karena tidak sesuai SOP atau prosedur, belum adanya 

training untuk para pekerja ataupun karena peralatan yang kurang optimal. Di 

samping itu, apabila internal auditor menemukan ketidaksesuaian berulang 

(repetitive Non-conformance) yakni temuan serupa yang ditemukan sampai 3 

kali dalam waktu 2 bulan berturut-turut yang kemungkinan berada di area 

yang berbeda, internal auditor akan menggunakan format Action to Prevent  

Reoccurences (APR). 

4. Penyelesaian Penugasan Audit 

Tahap terakhir dari proses pekerjaan lapangan adalah penyelesaian 

penugasan audit. Internal auditor mematangkan berbagai temuan yang telah 

dirangkum selama proses pekerjaan lapangan. Temuan-temuan harus 

dikonfirmasikan kepada auditee dengan menyiapkan data pendukung temuan 

tersebut. Temuan-temuan yang telah dicatat mengharuskan auditor untuk 

memastikan auditee setuju dengan temuan yang disebutkan dalam Corrective 

Action Request (CAR). Apabila departemen atau unit yang diaudit 
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mengajukan keberatan, CCA Champion akan mendiskusikan keberatan 

tersebut dengan Manager Proses Kesesuaian agar dapat segera terselesaikan. 

Setelah temuan-temuan disetujui oleh auditee serta untuk perbaikan 

berkelanjutan, internal auditor menentukan peringkat hasil audit berdasarkan 

skor rata-rata untuk semua modul yang diaudit. Skor untuk setiap modul harus 

mengikuti formulir CAR yang telah dikembalikan auditee dan untuk 

menentukan peringkat harus mengikuti sistem penilaian 0-5-10. Sistem 

penilaian 0-5-10 diterapkan sebagai berikut apabila audit telah selesai 

dikerjakan : 

a. Ketidaksesuaian “0” = 10 poin 

b. Ketidaksesuaian “1” atau lebih tetapi nilai dalam persentase (per 

modul) adalah ≥ 80% = 5 poin 

c. Nilai merupakan modul dalam bentuk persentase (tanpa perbedaan) 

yakni < 80% = 0 poin  

Skor dinyatakan sebagai persentase dari total maksimal poin yang 

mungkin akan mengacu pada sistem penilaian berdasarkan pada skala berikut: 

a. 100 %  Sangat baik 

b. 90-99 % Memuaskan 

c. 80-89 % Kecil 

d. 70-79 % Rendah 

e. Di bawah 70 %    Tidak dapat diterima 
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5. Pelaporan hasil audit 

Seperti yang dikutip dari informasi umum mengenai audit yang 

terangkum dalam MPDL SQ2-PNQ-0103, internal auditor hanya mengamati 

dan melaporkan apa yang diamati. Laporan hasil audit ini merupakan media 

untuk menyampaikan permasalahan serta temuan berikut dengan rekomendasi 

yang terdapat dalam suatu unit kepada manajemen unit tersebut. Manajemen 

harus mengetahui hasil audit agar terdapat perbaikan yang berkelanjutan dan 

menjadikan unitnya semakin baik dalam aktivitas perusahaan. Laporan audit 

dibuat setelah proses pengujian selesai.  

6. Pemantauan tindaklanjut 

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah 

disetujui oleh auditee terkait dengan pelaksanaan rekomendasi yang telah 

diberikan. Tindak lanjut yang dapat dilakukan internal auditor adalah 

menindaklanjuti dan memverifikasi semua koreksi dan tindakan korektif 

setelah tanggal atau minggu yang disepakati seperti yang tertulis di CAR (satu 

minggu sebelum tanggal jatuh tempo disebutkan dalam CAR). 

Setelah keseluruhan proses internal audit dilaksanakan, tidak menutup 

kemungkinan auditor akan mengaudit kembali. Hal ini terjadi bila diperlukan 

untuk memastikan bahwa koreksi dan tindakan korektif telah sepenuhnya 

diselesaikan. 
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4.2.7 Penyampaian Hasil Pemeriksaan oleh Internal Auditor 

Internal Auditor mempublikasikan laporan audit ke tim manajemen. Laporan 

Audit akan dirilis setelah CAR kembali ke auditor. Setiap laporan akan berisi : 

1. Surat atau pernyataan hasil audit beserta ringkasannya. 

2. Laporan audit yang terdiri dari temuan audit secara detail 

Laporan audit baik soft copy maupun hard copy disampaikan kepada Manajer 

Departemen yang diaudit dan kemudian didistribusikan kepada manajer yang relevan. 

 

4.3. Risk Management 

Proses risk management diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk 

mengoptimalkan risiko-risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak 

terkecuali dengan perusahaan perlampuan PT Philips Indonesia yang membutuhkan 

proses tersebut mengingat banyaknya risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. 

Untuk itu, penelitian ini akan mengulas bagaimana penerapan manajemen risiko PT 

Philips Indonesia sampai dengan dampak yang dihasilkan terkait dengan penerapan 

proses tersebut. 

 

4.3.1 Risiko yang Dimiliki Perusahaan 

PT Philips Indonesia memiliki tiga risiko utama di dalam menjalankan 

operasional perusahaan. Risiko-risiko tersebut terdiri dari risiko produksi, 

keselamatan dan lingkungan.  
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1. Risiko Produksi 

Risiko yang dimiliki perusahaan khususnya pada Departemen VTL tidak lepas 

dari risiko yang timbul karena proses produksi. Ketika memproduksi beberapa 

unit lampu, bisa dipastikan akan banyak timbul risiko. Risiko yang paling sering 

terjadi adalah lampu pecah karena peralatan produksi yang rusak. Hal ini tentu 

saja akan mempengaruhi aktivitas produksi perusahaan dan membuat kerugian 

atas bahan baku yang telah diproduksi. Maka dari itu, perusahaan bersikeras 

untuk meminimalkan risiko dan dampak yang demikian. 

2. Risiko Keselamatan 

Keselamatan merupakan hal yang terpenting bagi perusahaan. Sesuai dengan 

undang-undang ketenagakerjaan, aspek kesehatan dan keselamatan harus 

diprioritaskan, karena setiap aktivitas perusahaan akan melibatkan banyak orang. 

Kondisi fisik karyawan yang sehat akan membuat aktivitas perusahaan dapat 

berjalan lancar. Lain halnya dengan risiko yang terjadi akibat seorang karyawan 

yang terkena gas beracun selama proses produksi. Hal ini berisiko pada 

kesehatan yakni dapat menyebabkan gangguan pernafasan maupun kematian. 

Perusahaan telah berupaya maksimal untuk melakukan pengendalian risiko 

keselamatan dan kesehatan kerja melalui rencana pengendalian HIRARC. 

3. Risiko Lingkungan 

Kondisi area perusahaan juga mampu mempengaruhi aktivitas perusahaan. 

Dengan lingkungan yang bersih dan nyaman, seluruh pihak baik manajemen 

maupun para karyawan dan pekerja akan meningkatkan motivasi kerja. 
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Perusahaan harus mampu mengatasi risiko yang dapat terjadi karena lingkungan 

yang mulai tidak ramah. Limbah merupakan salah satu risiko yang dapat 

menyebabkan lingkungan tercemar. Dengan berbagai upaya, perusahaan akan 

menanggulangi masalah tersebut agar tidak berdampak pada pihak lain yang 

terdapat di area perusahaan. 

 

4.3.2 Fungsi Risk Management 

PT Philips Indonesia menerapkan manajemen risiko dengan tujuan utama 

untuk meningkatkan efektifitas organisasi. Manajemen berfikir bahwa jika terdapat 

koordinasi yang baik antara beberapa fungsi pengelolaan risiko maka risiko yang 

akan dihadapi akan semakin dapat terkendali dan tujuan perusahaan dapat tercapai.  

Di samping itu, manajemen risiko yang dimiliki perusahaan dapat pula 

meningkatkan ketahanan organisasi. Semakin banyak risiko yang dihadapi, maka 

perusahaan membutuhkan proses tersebut agar kelangsungan usahanya bisa bertahan 

dalam dunia bisnis. Dengan penerapan risk management, perusahaan akan mengambil 

suatu langkah antisipasi atau mitigasi risiko dalam menghadapi berbagai risiko yang 

akan dihadapi perusahaan, sehingga perusahaan dapat menghadapi keadaan tersulit 

sekalipun. 

Penerapan risk management merupakan bentuk dukungan dalam 

meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance (GCG). Jadi, perusahaan dapat memberikan contoh bagi perusahaan lain 

yang kemungkinan belum menerapan GCG. Di samping itu risk management akan 
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berfungsi sebagai pencegah insiden kerusakan maupun kecelakaan tepatnya pada 

aspek lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti yang sudah dibahas 

sebelumnya bahwa risiko-risiko tersebut merupakan hal yang krusial, maka 

perusahaan memperoleh manfaat dalam penerapan risk management karena dapat 

meningkatkan keselamatan dan pencegahan insiden. 

Satu hal yang terpenting terkait dengan fungsi manajemen risiko adalah 

peningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Seluruh pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan pasti tidak menginginkan perusahaan dengan 

tingkat risiko yang tinggi. Perusahaan telah menerapkan manajemen risiko untuk 

mengatasi hal tersebut. Pada dasarnya manajemen risiko berperan penting dan 

memiliki fungsi yang cukup beragam pada aktivitas perusahaan. 

 

4.3.3 Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit 

PT Philips Indonesia memiliki kriteria untuk menentukan aspek yang 

signifikan pada lingkungan atau hazard kesehatan dan keselamatan kerja. Kriteria 

yang dimaksud dituangkan dalam ketentuan perusahaan mengenai prosedur 

identifikasi barang dan kegiatan yang berbahaya, penilaian risiko, serta pengendalian 

risiko yang disebut HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment, Risk Control).  

Kriteria untuk menggambarkan kondisi lingkungan maupun hazard kesehatan dan 

keselamatan kerja terdiri dari : 

1. Normal :  kegiatan operasional dalam kondisi normal sesuai dengan kegiatan 

sehari-hari atau rutin dilakukan dalam proses Produksi  
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Kategori Kejadian/Peristiwa Deskripsi, per tahun
1 Almost Impossible(Hampir tidak mungkin) Secara praktis tidak mungkin terjadi 
2 Rare (Jarang) Bisa terjadi pada waktu tertentu (kejadian hanya sekali terjadi) 
3 Possible Mungkin terjadi pada waktu tertentu, 2-5 kali 
4 Likely Mungkin akan terjadi pada 7-10 kali kejadian 
5 Almost certain (Hampir pasti terjadi) Diperkirakan akan terjadi pada > 10 kali kejadian atau kejadian yang berkelanjutan

2. Abnormal : kegiatan operasional dalam kondisi abnormal atau penyimpangan 

dari kondisi normal seperti kapasitas tidak sesuai, hari libur tahunan, kesalahan 

manusia, peralatan rusak atau tidak berfungsi dan lain sebagainya. 

Selain itu terdapat kriteria untuk membedakan besarnya signifikansi aspek 

lingkungan atau hazard kesehatan dan keselamatan kerja atas bahan operasi, aktivitas, 

alat, lingkungan, produk, layanan PT Philips Indonesia yang terdiri dari:  

1. Probabilitas kejadian = kemungkinan terjadinya tumpahan apapun, pengeluaran, 

pemberhentian bahan baku, limbah, zat kimia atau kecelakaan maupun insiden 

karena lingkungan kerja, kapasitas dan beban serta peralatan atau fasilitas tidak 

dapat berfungsi.  

Tabel 4.3 Probabilitas Kejadian 

 

 

 

 

Sumber : MPDL Philips 

 

2. Konsekuensi dari dampak atau risiko  

Konsekuensi dari dampak atau risiko terhadap lingkungan, karyawan atau hal 

lain di sekitarnya karena kecelakaan atau insiden yang terjadi dari aspek atau 

bahaya, jarak atau jangkauan penyebaran atau pemaparan dari dampak atau 

risiko baik pada kesehatan dan keselamatan karyawan dan atau tanah, air, 
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udara lingkungan atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk lingkungan atau 

karyawan untuk memulihkan kembali dampak yang disebabkan oleh aspek 

atau bahaya. 

Tabel 4.4 Konsekuensi dari Dampak atau Risiko 

 

 

 

 

 

Sumber : MPDL Philips 

 

1. Evaluasi dan klasifikasi aspek lingkungan atau Hazard Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 

Masing-masing aspek atau hazard akan diklasifikasikan melalui 

probabilitasnya terjadinya dan konsekuensi dari dampak atau risiko. Untuk 

mendapatkan potensi risiko lingkungan atau hazard kesehatan dan keselamatan kerja, 

besarnya signifikansi atau kriteria yang tidak dapat diterima akan dikalikan 

(probabilitas terjadinya x konsekuensi), sebagai berikut:  

a. Untuk setiap dampak lingkungan atau hazard kesehatan dan keselamatan kerja, 

yang memiliki total nilai kurang dari 12 digolongkan sebagai aspek non-signifikan 

atau bahaya yang dapat diterima. 

Hasil Pemantauan 
Inside working area (m) Open area (m) Air Emission dan Pengukuran 

OHSAS (EMS) EMS-Out terhadap target
1 Tidak berarti < 1 hari < 5 - beberapa konten Memenuhi dan melampaui Memenuhi secara menyeluruh 
2 Minor (kecil) < 1 minggu 5-10  di sekitar bangunan beberapa konten Memenuhi N / A 
3 Moderate (tengah) 1 minggu-1 bulan 10-15 10 m dalam area Banyak  konten Memenuhi Sebagian 
4 Major (besar) 1 bulan-3 bulan 15-20 25 m di luar area Sebagian besar konten keluar dari target atau batas N / A 
5 Catastrophic (Bencana) > 3 bulan >20 > 25 m di luar area Semua konten atau keluar dari target atau batas Tidak Memenuhi atau 

beberapa gas beracun Tidak ada persyaratan hukum

SPREAD
Kategori Dampak Perbaikan Kepatuhan Hukum
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b. Untuk setiap dampak lingkungan atau risiko kesehatan dan keselamatan kerja, yang 

memiliki nilai total lebih dari sama dengan 12 diklasifikasikan sebagai aspek yang 

signifikan atau hazard yang tidak dapat diterima. 

c. Diklasifikasikan sebagai aspek yang signifikan atau hazard yang tidak dapat 

diterima jika kejadian (occurence) sama dengan 5. 

 

2. Evaluasi dan klasifikasi dampak lingkungan, kesehatan dan keselamatan 

kerja 

Pilihan teknologi dan dampak keuangan (TF) adalah ketersediaan teknologi 

dan biaya yang terjadi dan dapat mempengaruhi PT Philips Indonesia, baik berupa 

investasi, operasi maupun variabel untuk mengelola aspek lingkungan atau hazard 

kesehatan dan keselamatan kerja. 

1 = tidak tersedia dan investasi sangat tinggi (≥ € 27.500)  

2 = tersedia dan investasi yang tinggi (≥ €5000 < € 27.500)  

3 = tersedia dan rendahnya investasi  (< €5000)  

Hukum atau persyaratan lain (internal dan eksternal)-(LO) merupakan 

kewajiban untuk mematuhi persyaratan hukum atau lainnya terkait dengan aspek atau 

hazard.  

1 = tidak ada hukum dan persyaratan lainnya yang terkait dengan aspek atau hazard 

dan dampak atau risiko  
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2 = tidak ada hukum yang mengikat tetapi terikat oleh kebijakan perusahaan maupun 

kebutuhan laporan keberlanjutan atau melihat dari sisi masyarakat untuk tujuan 

kinerja yang lebih baik terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. 

3 = terdapat hukum yang mengikat dan kebijakan perusahaan atau kebutuhan laporan 

keberlanjutan atau melihat dari sisi masyarakat untuk tujuan kinerja yang lebih 

baik terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. 

Hasil pemantauan dan pengukuran (RM) merupakan kinerja lingkungan atau 

kesehatan dan keselamatan kerja sebagai akibat dari pemenuhan atau terlampauinya 

batas target pemantauan dan pengukuran  

1 = memenuhi dan melampaui batas target atau laporan keberlanjutan atau 

persyaratan hukum dan lainnya  

2 = memenuhi batas ambang target atau laporan keberlanjutan atau persyaratan 

hukum dan lainnya  

3 = keluar dari sasaran atau batas atau laporan keberlanjutan atau persyaratan hukum 

dan lainnya  

 Dalam proses klasifikasi dampak signifikan maupun dampak yang tidak 

signifikan akibat risiko yang dapat diterima, besarnya kriteria yang signifikan akan 

ditentukan melalui perkalian (TF x LO x RM) dan diklasifikasikan, sebagai berikut:  

a. Untuk setiap dampak lingkungan atau risiko kesehatan dan keselamatan kerja, 

yang memiliki total nilai kurang dari 8 diklasifikasikan sebagai dampak non-

signifikan atau risiko yang dapat diterima  
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b. Untuk setiap dampak lingkungan atau risiko kesehatan dan keselamatan kerja, 

yang memiliki total nilai lebih dari dan sama dengan 8 diklasifikasikan sebagai 

dampak yang signifikan atau risiko yang tidak dapat diterima 

 

4.3.4 Proses Penerapan Risk Management 

Proses risk management PT Philips Indonesia terkait dengan risiko 

lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan melalui proses EHS 

(Environmental Health Safety) control yang terdiri dari ECP (Environmental Control 

Plan) dan OHSCP (Occupational Health and Safety Control Plan) atau HIRARC 

(Hazard Identification, Risk Assessment, Risk Control). Proses ini terdiri dari : 

1. Risk assessment  

Penilaian risiko dimulai melalui format ECP atau HIRARC yang merupakan 

rencana pengendalian pada setiap risiko yang terjadi di perusahaan. 

2. Risk Identification  

Risk Identification dimulai dengan membuat daftar atau list aspek lingkungan 

dan dampaknya serta hazard kesehatan dan keselamatan kerja dan risiko kegiatan 

Philips (termasuk dampak potensial aspek lingkungan serta hazard keselamatan 

dan kesehatan kerja dan risiko baru akibat proses pembangunan atau proses 

produksi). Metode yang digunakan tim untuk mendaftar dampak lingkungan 

serta bahaya dan risiko kesehatan dan keselamatan kerja mengacu pada data-data 

perusahaan. Kemudian tim melakukan identifikasi hazard pada departemen 
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termasuk aktivitas rutin maupun tidak rutin. Sebagai contoh untuk aspek 

lingkungan, EMR (Environmental Management Representative) yang bertindak 

sebagai wakil manajemen bersama dengan ERP (Environmental Representative 

Person) akan mengevaluasi dan mensinkronkan aspek atau hazard umum pada 

lebih dari satu pabrik atau departemen dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan 

identifikasi terbaik dan klasifikasi aspek dan hazard untuk material, aktivitas, 

alat, dan lingkungan. 

3. Risk measurement. Setelah risiko diidentifikasi langkah selanjutnya adalah risk 

measurement, yakni pengukuran risiko yang dapat dilakukan melalui pengukuran 

kualitatif maupun kuantitatif. Proses ini terangkum dalam pengukuran seberapa 

besar hazard dan risiko dapat diterima perusahaan yang ditunjukkan pada ECP 

atau HIRARC Control Plan yakni magnitude of significance hazard criteria dan 

magnitude of significance impact criteria. 

4. Risk Control. Risiko telah diukur sesuai dengan kebijakan perusahaan. 

Kemudian,  risiko ditanggapi dan dikontrol agar risiko tersebut dapat 

dioptimalkan perusahaan. Hal ini tercermin pada ECP atau HIRARC Control 

Plan terkait dengan existing operational control dan operational control. 

 

4.4. Peran Internal Auditor dalam Risk Management 

Pada proses risk management, sebagaimana digariskan oleh Standar IIA 2110, 

internal auditor harus terlibat secara langsung dalam proses manajemen risiko entitas. 

Fungsi utama internal auditor dalam risk management adalah mengevaluasi proses 
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manajemen risiko dengan cara melakukan audit atas manajemen risiko. Tujuannya 

adalah untuk memberikan jaminan bahwa proses manajemen risiko berfungsi 

sebagaimana direncanakan dan akan memungkinkan sasaran dan tujuan organisasi 

tercapai. Internal auditor juga akan melakukan pelatihan bagi tim manajemen risiko 

terkait dengan respon pada risiko. Hal ini merupakan peran tambahan yang dijalankan 

oleh internal auditor dalam proses risk management. PT Philips Indonesia tidak 

mengijinkan internal auditor ikut serta dalam implementasi risk management, karena 

internal auditor difungsikan sebagai pengawas kegiatan tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa peranan internal auditor pada PT Philips Indonesia telah cukup 

sesuai dengan porsinya masing-masing, tidak ada peranan ganda di dalamnya yang 

mengakibatkan efektivitasnya sebagai pengawas berkurang. Namun peranan yang 

dijalankan internal auditor dalam risk management dapat dikatakan belum terlalu 

meluas, karena masih terdapat peran lain yang seharusnya dapat dijalankan oleh 

auditor dalam implementasi proses risk management perusahaan. 

 

4.4.1 Proses Evaluasi atas Risk Management 

Internal auditor akan mengevaluasi proses risk management apakah 

prosedurnya telah sesuai dengan standar. Auditor juga akan memeriksa apakah 

risiko-risiko yang ditemukan tim manajemen risiko merupakan risiko yang dapat 

mempengaruhi perusahaan secara signifikan. Evaluasi ini akan berpengaruh pada 

proses manajemen karena risiko yang dianggap tidak sesuai akan dihilangkan dari 
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daftar yang telah dibuat oleh manajemen risiko. Evaluasi pelaporan mengenai status 

dari risiko-risiko kunci dan pengendaliannya merupakan peranan yang dilakukan 

internal auditor. Internal auditor memeriksa apakah risiko yang teridentifikasi 

merupakan risiko yang dapat dikategorikan risiko-risiko yang dapat diterima maupun 

risiko yang tidak dapat diterima perusahaan. Kemudian internal auditor akan 

memberikan rekomendasi apabila terdapat risiko-risiko yang tidak perlu untuk 

dikelola. Tim manajemen risiko akan menelaah kembali evaluasi dari internal auditor 

agar prosesnya menghasilkan dampak yang baik bagi perusahaan. 

4.4.2 Standar Internal Auditor untuk Mengevaluasi Risk Management 

Di dalam mengevaluasi manajemen risiko terkait dengan aspek lingkungan, 

kesehatan dan keselamatan kerja, internal auditor berpedoman pada standar yang 

digunakan dalam perusahaan yakni ISO 14001 : 1996 (berkaitan dengan masalah 

lingkungan) dan OHSAS 18001 : 1999 (berkaitan dengan masalah kesehatan dan 

keselamatan kerja). Di dalam kedua standar tersebut akan tergambar bagaimana tim 

manajemen risiko menentukan aspek bahaya lingkungan, kesehatan dan keselamatan 

kerja.  

ISO 14001 merupakan standar manajemen lingkungan untuk membantu 

organisasi meminimalkan bagaimana operasi mereka (misal : proses) berpengaruh 

negatif terhadap lingkungan (yaitu menyebabkan perubahan negatif terhadap udara, 

air, atau tanah), serta mematuhi undang-undang, peraturan, dan persyaratan 



76 

 

lingkungan lainnya. ISO 14001 : 1996 memiliki beberapa poin penting yang harus 

dilaksanakan dalam proses manajemen risiko, diantaranya : 

1. Environmental Aspects. Environmental aspects merupakan hal yang integral di 

dalam langkah awal proses risk management. Jika dianalogikan dengan aspek 

kesehatan dan keselamatan kerja, environmental aspects ini sama dengan hazard. 

Internal auditor perlu untuk mengevaluasi apakah dalam penerapan risk 

management telah terdapat identifikasi mengenai aspek tersebut.  

2. Legal and Other Requirement. Persyaratan hukum untuk aspek lingkungan 

merupakan satu kesatuan yang tidak terlepas dari proses risk management. Salah 

satu kemungkinan risiko lingkungan timbul adalah terjadinya penyimpangan 

terhadap Undang-Undang Lingkungan yang berlaku. Hal ini mengharuskan 

internal auditor lebih cermat dalam menilai apakah di dalam proses manajemen 

risiko perusahaan, telah terdapat persyaratan hukum yang mendasari tim 

manajemen risiko dalam menentukan risiko yang timbul karena penyimpangan 

persyaratan hukum yang berlaku. 

3. Operational Control. Di dalam risk management, pengendalian atas kegiatan 

operasional diperlukan untuk merespon risiko yang terjadi. Operation control 

merupakan bagian dari risk control di dalam manajemen risiko. Jadi internal 

auditor perlu memeriksa apakah risk control telah terangkum dalam risk 
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management dan apakah prosedur operational control tersebut telah sesuai 

dengan kondisi perusahaan. 

4. Emergency preparedness and response. Internal auditor sebagai evaluator harus 

senantiasa memeriksa apakah prosedur dalam manajemen risiko telah benar-

benar diterapkan ketika perusahaan tengah menghadapi risiko tersulit dan tidak 

terduga yang akan dan sedang terjadi. Disebutkan oleh ISO 14001 bahwa 

organisasi harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi 

potensi dan merespon peristiwa dan situasi darurat, serta untuk mencegah dan 

mengurangi dampak lingkungan yang mungkin terkait dengan organisasi. Hal ini 

memungkinkan bahwa tim manajemen risiko memerlukan rekomendasi lebih 

dari internal auditor untuk perbaikan proses manajemen risiko secara 

berkelanjutan. Apabila diperlukan, internal auditor akan melihat poin ini sebagai 

peninjauan kembali untuk memastikan bahwa kondisi perusahaan lebih baik. 

5. Monitoring and Measurement. Langkah lain yang terpenting di dalam risk 

management adalah pengawasan dan pengukuran. Internal auditor harus 

mengevaluasi bagaimana proses monitoring dan measurement yang diterapkan 

dalam proses risk management. Internal auditor memastikan bahwa kriteria yang 

digunakan dalam pengukuran telah sesuai dengan kebijakan perusahaan, sama 

halnya dengan penetapan limit atau batas risiko yang dapat diterima maupun 

yang tidak dapat diterima. Selain itu, internal auditor juga harus melihat apakah 

pengawasan sudah dilakukan oleh pihak luar yang berwenang. 
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Aspek lingkungan telah diuraikan pada ISO 14001, sedangkan aspek 

kesehatan dan keselamatan kerja terangkum dalam standar OHSAS 18001. OHSAS 

18001 merupakan standar internasional yang digunakan untuk membantu organisasi 

dalam mengontrol risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Standar ini menunjukkan 

beberapa poin penting terkait dengan evaluasi yang dilakukan internal auditor dalam 

proses risk management, diantaranya : 

1. Hazard identification, risk assessment and risk control. Seperti pada uraian 

sebelumnya dimana hazard dianalogikan sebagai environmental aspects, poin ini 

merupakan hal yang sangat penting di dalam proses awal risk management. 

Internal auditor harus memeriksa apakah di dalam manajemen risiko tersebut 

telah terdapat proses hazard identification dan risk assessment yang sesuai. 

Menurut OHSAS 18001, proses hazard identification dan risk assessment harus 

proaktif, terdiri dari klasifikasi dan identifikasi risiko, dan konsisten terhadap 

pengalaman dan kemampuan pengendalian risiko yang sebelumnya pernah 

diterapkan. Jika keseluruhan syarat telah dipenuhi maka proses tersebut telah 

sesuai dengan standar. 

2. Legal and other requirements. Hukum dan persyaratan lain terkait dengan aspek 

keselamatan diperlukan sebagai dasar untuk menentukan risiko, apakah risiko 

tersebut telah melanggar hukum yang berlaku. Misalnya risiko terganggunya 

kesehatan pekerja dikarenakan evaporasi Hg. Hal ini tentu dikaitkan dengan UU 

No.1/1970 tentang keselamatan kerja. Internal auditor harus memastikan bahwa 
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di dalam proses manajemen risiko telah tercantum undang-undang tersebut 

sebagai dasar bahwa risiko yang teridentifikasi dapat membahayakan para 

pekerja.  

3. Operational control. Risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya memerlukan 

tindakan pengendalian. Internal auditor diharuskan memeriksa laporan hasil 

manajemen risiko apakah tim manajemen risiko telah menentukan tindakan 

pengendalian yang sesuai dengan risiko yang teridentifikasi. Operation Control 

yang sesuai dengan standar harus dapat mencakup salah satu atau lebih dari 

proses risk avoidance (penghindaran risiko), risk mitigation (mitigasi risiko), 

reduce loss (pengurangan kerugian), risk transfer dan risk acceptance 

(penerimaan risiko). Internal auditor harus mengevaluasi bagaimana operational 

control yang terdapat dalam risk management perusahaan sebagai pengendalian 

yang mencakup hal-hal tersebut. 

4. Emergency preparedness and response. Risiko yang menimbulkan situasi yang 

lebih membahayakan membuat tim manajemen risiko berupaya semaksimal 

mungkin dalam pekerjaannya. Untuk itu internal auditor harus lebih cermat 

dalam mengevaluasi kinerja tim manajemen risiko karena proses yang 

dilaksanakan lebih kompleks. Internal auditor paling tidak harus bisa memaklumi 

kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi akibat proses manajemen risiko yang 

dilakukan secara spontanitas. Salah satu persiapan yang dilakukan tim 

manajemen risiko dalam pencegahan kecelakaan kerja adalah dengan 
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memberikan pertolongan pertama melalui pegawai kesehatan poliklinik 

perusahaan. Internal auditor akan memastikan apakah langkah yang telah 

dilakukan dalam manajemen risiko keselamatan telah sesuai dengan standar. 

5. Performance measurement and monitoring. Internal auditor akan memeriksa 

pengukuran dan pengawasan risiko yang telah dilakukan oleh tim manajemen 

risiko. Pada umumnya, pengukuran dilakukan baik dalam bentuk kualitatif 

maupun kuantitatif. Dalam pengukuran kuantitatif, hazard diukur melalui 

perkalian antara probabilitas kejadian dan konsekuensi risiko yang akan 

menghasilkan apakah hazard tersebut dapat diterima atau tidak. Di samping itu, 

risiko juga diukur secara kuantitatif yakni dengan perkalian TF x LO x RM 

dimana TF adalah pilihan teknologi dan dampak finansial, LO adalah Legal and 

Other Requirement, dan RM yakni Result of Monitoring and Measurement. 

Internal auditor harus memeriksa dengan cermat apakah perhitungan yang 

dilakukan tim manajemen risiko telah sesuai dengan kebijakan penetapan limit 

atau batas yang ditentukan perusahaan. 

4.4.3 Dampak Keterlibatan Internal Auditor dalam Risk Management 

Sebuah artikel kompas yang ditulis oleh Prim pada tahun 2008 menyebutkan 

bahwa PT Philips Indonesia menerima Penghargaan kesehatan dan keselamatan kerja 

karena berhasil melampaui enam juta jam kerja orang tanpa terjadi kecelakaan. Hal 

ini merupakan penghargaan pertama PT Philips Indonesia dalam Sistem Manajemen 

Kesehatan dan Keselamatan kerja (SMK3) yakni Zero Accident Award. Prestasi ini 



81 

 

menunjukkan bahwa terdapat keterlibatan internal auditor dalam risk management 

terkait dengan risiko keselamatan. Proses risk management yang baik tidak lepas dari 

evaluasi internal auditor sehingga pencapaian prestasi ini dapat terlaksana.  

4.5. Penilaian terhadap Peran Internal Auditor dalam Risk Management 

Menurut COSO untuk memastikan bahwa tugas internal auditor dalam 

pengawasan dan evaluasi terhadap proses risk management berjalan efektif maka 

harus dipastikan juga bahwa fungsi internal auditor yang dimiliki oleh PT Philips 

Indonesia juga berjalan secara efektif. Fungsi intenal auditor akan efektif apabila 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) juga efektif. Terdapat beberapa elemen yang 

menjadi ukuran dalam mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern, yaitu lingkungan 

pengendalian, penilaian risiko, akitivitas pengendalian, informasi dan 

komunikasi,monitoring. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut :  

1. Lingkungan pengendalian 

Lingkungan pengendalian terdiri dari beberapa aspek yang lebih terperinci, 

diantaranya : 

a. Kriteria integritas dan etika 

Internal auditor dalam menjalankan fungsi dan perannya diimbangi dengan 

pelaksanaan kode etik yang dimilikinya. Kode etik yang telah digunakan 

internal auditor perusahaan adalah Kode Etik IIA dan Prinsip Bisnis Umum 

perusahaan yang terangkum pada Pocket Card. Pockect Card ini adalah 

semacam buku saku yang wajib dimiliki oleh setiap karyawan dimana di 
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dalamnya terdapat aturan-aturan mengenai etika karyawan dalam 

perusahaan guna menjaga integritas dan etika dalam menjalankan 

pekerjaannya. Pada kriteria ini, pengawasan terhadap etika dilakukan 

secara berjenjang yakni oleh GBP Compliance Officer, HR Manager serta 

Plant Controller . Hal ini dikarenakan Philips sendiri belum memiliki 

dewan kehormatan yang bertugas sebagai lembaga pengawas dalam hal 

etika dan integrasi. 

b. Kriteria keterikatan terhadap kompetensi 

Pada umumnya kriteria ini sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat bahwa 

internal auditor telah diberi kesempatan perusahaan untuk mengembangkan 

kompetensinya dengan berbagai pelatihan. Seperti pada pernyataan yang 

tercantum pada prinsip bisnis umum perusahaan, perusahaan akan 

memberikan pengembangan karir tanpa melihat latar belakang dan 

kepercayaan pribadi. Sebagai contoh perusahaan akan memberikan 

pelatihan terhadap internal auditor terkait dengan aspek lingkungan, 

kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan oleh orang atau badan 

yang mempunyai pengalaman yang memadai serta diakreditasi menurut 

peraturan perundangan yang berlaku, misalnya Hiperkes. Jadi perusahaan 

akan benar-benar memberikan pengembangan karir bagi karyawan yang 

ingin meningkatkan kompetensinya seperti internal auditor yang pada masa 

yang akan datang akan lebih banyak dan lebih luas cakupan tugas yang 

diembannya.  



83 

 

 

c. Kriteria struktur organisasi 

Pada kriteria ini, Struktur internal audit sudah mencakup kerangka kerja 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam mencapai 

tujuan. Hal ini terangkum dalam business plan Internal Audit Philips. 

d. Kriteria pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 

Pada poin ini pemberian wewewang dan tanggung jawab sudah terlaksana 

dengan baik. Philips sudah memiliki pedoman yang tertuang dalam MPDL 

yang mengatur wewenang dan tanggung internal auditor.  

2. Penilaian risiko 

Secara khusus, hal ini dapat terlihat dari salah satu kebijakan perusahaan yakni 

kebijakan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja yang mendeskripsikan bahwa 

risiko perlu untuk dinilai agar tidak membahayakan perusahaan. Ketiga aspek 

tersebut dinilai paling banyak dalam menimbulkan risiko yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi perusahaan. Dengan demikian melalui proses manajemen risiko yang 

terangkum dalam EHS Control atau HIRARC, perusahaan telah melaksanakan 

kriteria ini dengan cukup baik. 

3. Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian yang terdapat di perusahaan baik untuk keseluruhan 

departemen maupun unit tertentu seperti internal audit, telah menggunakan kriteria 

COSO dan standar ISO 14001 dan OHSAS 18001 (khusus untuk aspek lingkungan, 

kesehatan dan keselamatan kerja) sebagai pedoman untuk pelaksanaannya. Dengan 
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demikian dapat disimpulkan bahwa untuk kriteria ini, baik perusahaan maupun 

internal auditor khusunya telah menjalankannya dengan cukup baik karena aktivitas 

pengendaliannya telah sesuai dengan standar-standar tersebut. 

4. Informasi dan komunikasi 

Kebijakan perusahaan terkait dengan kerja sama tim mengemukakan bahwa 

komunikasi yang terbuka baik di dalam maupun antar tim, departemen, bisnis dan 

divisi akan mengoptimalkan segenap kemampuan kinerja perusahaan. Hal ini 

tercermin pada internal auditor yang saling berkomunikasi secara terbuka pada 

auditee maupun pihak lain yang berkepentingan. Sehingga bisa dipastikan bahwa 

komponen informasi dan komunikasi sudah cukup terlaksana dengan baik. 

5. Monitoring 

Perusahaan telah menyediakan prosedur yang terangkum dalam MPDL Philips 

untuk memantau pelaksanaan pengendalian intern , baik yang bersifat rutin maupun 

khusus. Pengawasan yang bersifat khusus adalah program CCA yang pada akhirnya 

menghasilkan Laporan Hasil Audit. Laporan tersebut akan di-review oleh General 

Manager untuk menilai efektivitas pengawasan internal auditor dan hasilnya akan 

disampaikan ke Dewan Komisaris. Jika ada yang tidak sesuai (non-conformance) 

akan diambil tindakan perbaikan secara berkelanjutan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan internal 

auditor dalam proses risk management pada sebuah perusahaan manufakur, 

yakni PT Philips Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai 

seberapa efektif peran tersebut dikaitkan dengan efektivitas Sistem 

Pengendalian Internal. Dari hasil studi kasus pada PT Philips Indonesia, 

didapat beberapa kesimpulan diantaranya : 

1. Berdasarkan data yang telah diuraikan mengenai kondisi umum internal 

audit, proses internal audit yang terdapat di PT Philips Indonesia sudah 

cukup baik terlaksana. Proses yang disebut CCA ini memiliki internal 

auditor yang berpedoman pada kode etik IIA dan prinsip bisnis umum 

perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawabnya yakni kegiatan 

pemeriksaan, pengendalian, assurance dan konsultasi. Namun, 

kewenangan internal auditor dalam perusahaan terbatas hanya pada risiko 

operasional. Sedangkan risiko yang berkaitan dengan keuangan 

dilakukan oleh internal auditor dari kantor pusat. Hal ini membuat peran 

auditor menjadi kurang optimal, karena pada dasarnya pemeriksaan oleh 

internal auditor mencakup keseluruhan aspek perusahaan, termasuk 

keuangan, ketaatan, dan operasional. 
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2. Proses risk management telah diterapkan di perusahaan manufaktur ini. PT 

Philips Indonesia mengusung salah satu prinsip GCG ini ke dalam 

strategi perusahaan guna meningkatkan ketahanan dalam bisnis. 

Berdasarkan uraian tentang proses manajemen risiko yang dituangkan 

melalui EHS (Environmental Health and Safety) atau HIRARC (Hazard 

Identification, Risk Assesment, Risk Control) Control Plan terkait dengan 

risiko lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan, maka 

dapat disimpulkan bahwa proses tersebut telah cukup sesuai dengan 

standar ISO 14001 dan OHSAS 18001. Hal ini dapat terlihat pada 

keseluruhan proses lengkap yang sudah mencakup risk awareness, risk 

identification, risk measurement dan risk control serta kebijakan 

penetapan limit yang ditetapkan perusahaan. Namun ada satu hal yang 

kemungkinan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi perusahaan, yakni 

belum adanya divisi atau departemen khusus untuk manajemen risiko 

guna mengkoordinasi tim-tim manajemen risiko menjadi lebih baik. Hal 

ini menjadi satu kekurangan yang dapat disimpulkan selama pengamatan 

proses risk management yang dilakukan perusahaan. 

3. Peranan internal auditor dalam risk management yang terdapat di PT 

Philips Indonesia adalah sebagai evaluator. Risk management termasuk 

sebuah aktivitas yang perlu dievaluasi oleh internal auditor. Internal 

auditor menggunakan standar perusahaan yakni ISO 14001 :1996 dan 

OHSAS 18001 :1999 sebagai pedoman untuk pelaksanaan evaluasi atas 

proses manajemen risiko terkait dengan risiko lingkungan, keselamatan 
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dan kesehatan kerja. Peranan tersebut dapat dikatakan masih belum 

meluas, karena pada dasarnya internal auditor masih mempunyai peran 

tambahan lain yang seharusnya bisa dijalankan seperti mendesain proses 

manajemen risiko, memberikan pelatihan manajemen tentang merespons 

risiko, dan peran tambahan lainnya. Di samping itu, setelah penilaian 

efektivitas peranan internal auditor dalam risk management berdasarkan 

elemen-elemen yang dikemukakan COSO, dapat disimpulkan bahwa 

peranan internal auditor sudah cukup efektif dalam keterlibatannya di 

proses manajemen risiko. Hal ini ditunjukkan dengan pemenuhan 

sebagian besar kriteria COSO telah dilakukan dengan baik. Meskipun 

ada aspek yang belum terpenuhi, seperti belum adanya Dewan 

Kehormatan yang secara khusus mengawasi etika internal auditor 

maupun karyawan dalam perusahaan. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada satu Departemen perusahaan. Hal ini 

mungkin akan sedikit mengurangi kelengkapan data yang seharusnya 

dapat diperoleh dari keseluruhan perusahaan. Akan lebih baik jika 

dapat dilakukan ke seluruh departemen yang ada di perusahaan untuk 

membuat perbandingan apakah terjadi pengaruh yang signifikan atas 

keterlibatan internal auditor dalam proses risk management. 
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2. Penelitian hanya dibatasi pada risiko lingkungan, kesehatan dan 

keselamatan kerja. Perusahaan mengijinkan penelitian hanya pada satu 

aspek risiko karena juga mempertimbangkan keterbatasan waktu. 

3. Penelitian ini belum menampilkan dampak finansial akibat keterlibatan 

internal auditor dalam risk management, karena data keuangan masih 

dilindungi perusahaan demi menjaga kerahasiaan informasi dari pihak 

luar. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memunculkan 

dampak finansial perusahaan agar penelitian lebih detail. 

 

5.3 Saran  

Adapun saran-saran yang terkait dengan penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan yang diteliti yakni PT Philips Indonesia, sebaiknya 

lebih mengoptimalkan peranan internal auditor dimana kemungkinan 

internal auditor juga perlu untuk ikut mendesain proses manajemen 

risiko. Kemudian terkait dengan manajemen risiko, seharusnya tidak 

terbentuk dalam satu tim saja, melainkan bentuk divisi atau 

departemen tersendiri yang masuk dalam struktur organisasi. 

Kematangan risk management juga perlu ditingkatkan seiring dengan 

era globalisasi yang semakin meluas. Kemudian terkait dengan internal 

auditor, perusahaan seharusnya memberi kewenangan internal auditor 

untuk memeriksa masalah keuangan, agar perannya sebagai evaluator 

dapat terlaksana secara tepat dan optimal. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang 

berkelanjutan tidak hanya satu perusahaan sebagai objek penelitian, 

tetapi beberapa perusahaan dengan tujuan perbandingan antara 

perusahaan-perusahaan tersebut. Objek penelitian sebaiknya tidak 

hanya pada terfokus pada perusahaan manufaktur, tetapi juga dapat 

berkembang dalam bidang pemerintahan maupun pendidikan seperti 

lembaga-lembaga pemerintahan maupun perguruan tinggi. Selain itu, 

risiko yang diteliti tidak hanya pada satu aspek saja, melainkan seluruh 

aspek yang mempengaruhi perusahaan seperti risiko keuangan, risiko 

pasar maupun risiko-risiko lainnya. 
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Lampiran 2. Corrective Action Request (CAR) 
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Lampiran 3. Format EHS (Environmental Health Safety)  Control atau HIRARC  

MPDL Edition : 02

Revision : 02

SQ4-EHS-0403A Date : 15 November 2010

VTL HIRARC Control Plan

METHOD OF

ACTIVITY, LEGAL AND 1 2 1 2 3

PRODUCT, SERVICE OTHER REQUIREMENT PROBABILITY OF OCCURENCE CONSEQUENCE OF THE RISK TECHNOLOGICAL OPTION RESULT OF MONITORING LEGAL & OTHER 

PROCEDURE FACILITY MAINTENANCE (1-5) (1-5) (S, NS ) PROCEDURE FACILITY MAINTENANCE MEASUREMENT & FINANCIAL IMPACT (1-3) & MEASUREMENT (1-3) REQUIREMENT (1-3) 1*2*3 (S, NS)

1 Unloading tube clear 120000 pcs/hr VTL-01-A011a Kaki kejatuhan tube Unquantitable Kaki luka UU No.1/1970 Normal SQ3-VTL-01-01 Sepatu Safety Penggantian 2 2 4 Acceptable Hazard N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

clear Abnormal SQ3-VTL-01-01 Sepatu Safety Penggantian 1 2 2 Acceptable Hazard N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2 Proses Pumping 1400 pcs/jam VTL-02-A019e Evaporasi Hg 0.0257 mg/m3 Mengganggu UU No.1/1970 Normal SQ3-VTL-0219 Cover&Mercury spill kid Penggantian 3 5 15 Not Acceptable SQ3-VTL-0219 & SQ3-EHS-0304 Cover&Mercury spill kid Penggantian Hiperkes 1 3 3 9 Not Acceptable Risk

kesehatan SE Menaker 01/1997 Abnormal SQ3-VTL-0219 Cover&Mercury spill kid Penggantian 1 5 5 Not Acceptable N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

321

MAGNITUDE OF SIGNIFICANCE HAZARD CRITERIA

CLASSIFICATION MONITORING AND

EXISTING OPERATIONAL CONTROL OPERATIONAL CONTROL

CATEGORY1 2 3 TOTAL
TOTAL

MAGNITUDE OF SIGNIFICANCE IMPACT CRITERIA

AREA : VTL - LAMP ASSEMBLY, PP, WATERBASE

RISK CONDITIONNo. CAPACITY HAZARD CODE HAZARD QUANTITY


