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ABSTRAK 

 

 Mahkota Glass merupakan salah satu toko kaca dan alumunian yang terletak 

di Jl. Raya Jogja Solo Km 3, Jonggrangan, Klaten Utara, Kota Klaten. Toko ini 
merupakan toko yang menjual berbagai macam kaca dan alumunium yang beragam, 

mulai dari berbagai jenis sampai dengan ketebalan kaca tersebut. Di dalam proses 
penjualan dan penerimaan, toko ini transaksi melakukan secara manual. Dan Mahkota 
Glass suatu toko ini yang sudah banyak yang disukai oleh masyarakat, yang kini su-

dah memiliki beberapa cabang di propinsi Jawa Tengah.  

 Dalam menjalankan kegiatan usahanya Mahkota Glass menghadapi beberapa 
risiko operasional yaitu risiko eksternal dan dengan risiko internal yang memiliki 

risiko yaitu sumber daya manusia dan risiko proses. Maka dari itu risiko perlu di 
antisipasi. Sehingga manajemen risiko yang baik dapat mencegah perusahaan dari 
kegagalan, adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana manajemen 

Mahkota Glass dalam mengelola risiko operasional?. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana manajemen risiko operasional yang dilakukan oleh Mahkota 

Glass. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan dikumpulkan melalui wa-
wancara dengan metode wawancara terstruktur dan tidak testruktur selain itu metode 
pengumpulan data dengan melalui penelitian. Pengolahan data dilakukan melalui ed-

iting, organizing, analizing dan metode analisis pada penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian manajemen risiko yang diterapkan oleh 

Mahkota Glass sudah menuju arah yang lebih baik. 

Kata Kunci: Manajemen. Risiko, Risiko Operasional 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.LatarBelakang 

 Klaten merupakan kota yang masih berkembang dan masih memiliki angka 

pengaangguran yang cukup tinggi sehingga banyak bermunculan pelaku usaha yang 

beraneka macam dan salah satu pelaku usaha tersebut yaitu sebuah toko kaca dan 

alumunium yang berada di klaten. Dengan membangun bisnis dari awal harus mem-

iliki kesabaran ketekunan, komitmen beserta memiliki pekerja keras agar melakukan 

usaha dengan mudah dan lancar. Peluang usaha kaca dan alumunium di klaten masih 

memiliki peluang yang mampu menjanjikan dan menguntungkan dalam berbisnis. 

Jadi, pengusaha atau wirausahawan (entrepreneur) adalah seseorang yang mencip-

takan sebuah usaha atau bisnis yang dihadapkan dengan risiko dan ketidakpastian un-

tuk memperoleh keuntungan dan mengembangkan bisnis dengan cara mengenali kes-

empatan dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan. 

 Setiap proses usaha akan memiliki risiko masing - masing, dikarenakan risiko 

usaha itu pasti ada dan tidak ada jaminan suatu usaha akan ada untung atau sukses 

terus - menerus. Oleh sebab itu, untuk memperkecil kegagalan usaha maka seseorang 

wirausahawan harus mengetahui peluang kegagalan (dimana sumber kegagalan dan 

seberapa besar peluang terjadi kegagalan). Dengan mengetahui sumber kegagalan 

maka dapat berusaha untuk memperkecil risiko. Menurut Purdi E. Chandra menya-
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takan beberapa sebab kegagalan yaitu sering menilai kemampuan kita rendah setiap 

bertindak sering terpengaruh oleh mitos negatif dari masyarakat yang biasanya terlalu 

melankolis dan memvonis bahwa kita tidak mampu dan bercenderung masih mem-

iliki sikap tidak tahu dari mana melakukan usaha. 

 Makin sering gagal berarti makin cepat seseorang meraih keberhasilan se-

hingga keberhasilan dan di dapat membayar semua biaya kegagalan. Kegagalan 

disebabkan oleh sikap menunda tindakan. Tindakan mengambil risiko merupakan ba-

gian hakiki dari seseorang wirausaha. Makin tinggi tujuan makin besar memikul 

tanggung jawab atas tindakannya sehingga akan berati mengurangi ketergantungan 

pada orang lain. Risiko selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian 

suatu usaha, baik usaha perorangan maupun perusahaan. Setiap kegiatan usaha senan-

tiasa berhadapan dengan risiko. Risiko yang dihadapi setiap pelaku usaha tentunya 

akan berbeda – beda tergantung dari jenis kegiatan usaha yang dilakukan.  

 Risiko operasional mempunyai ruang lingkup yang mencakup risiko kerugian 

yang disesabkan oleh proses internal, kesalahan sumber daya manusia perusahaan, 

kerusakan atau kesalahan sistem, kerugian yang disebabkan kejadian dari luar perus-

ahaan. Perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko akan semakin sadar dan 

siap menghadapi kemungkinan terjadinya risiko yang berpotensi akan terjadi sehing-

ga perusahaan dapat mengalokasi dana dan modal yang sengaja di candangkan untuk 

menanggung potensi kerugian yang tidak diahlikan kepada pihak lain.  
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 Menurut Irham Fahmi risiko operasional merupakan risiko yang umumnya 

bersumber dari masalah internal perusahaan, risiko ini terjadi disebabkan oleh 

lemahnya sistem kontrol manajemen (management control system) yang dilakukan 

oleh pihak internal perusahaan. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadianatau 

keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran suatu perusahaan. 

Upaya dilakukan perusahaan untuk menghindari adanya risiko yang terjadi yaitu per-

lu melakukan pengukuran analisis dan pengendalian risiko dalam perusahaan dapat 

dihindari. 

 Berdasarkan uraian yang diatas, Mahkota Glass perlu mengindentifikasi risiko 

operasional yang terdapat perusahaan dan melakukan Tindakan penanganan untuk 

mempertahankan keberlangsungan usaha dan meminimalisasi kerugian yang disebab-

kan oleh kerugian operasional maka dari itu melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL (STUDI KASUS PADA 

MAHKOTA GLASS KLATEN). 

2. Alasan Pemilihan Judul 

 Alasan pemilihan judul penilitian ini adalah: 

a. Alasan Obyektif 

 Setiap perusahaan memiliki berbagai risiko yang akan menimbulkan suatu 

permasalahan sehingga dapat diteliti karena akan membawa pelaksanaan kerja yang 

lebih efektif yang akan dicari pemecahnya. 
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b. Alasan Subyektif 

 Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

3. Penegasan Judul 

 Skripsi ini berjudul “Analisis Manajemen Risiko Operasional (Kasus Pada 

Mahkota Glass Klaten), untuk mengetahui lebih dalam dan agar tidak adanya 

kesalahpahaman tentang judul tersebut, penulis akan secara singkat menguraikan be-

berapa istilah sebagai  berikut: 

a. Manajemen merupakan satu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengendalian atas sumber daya yang ada secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

b. Risiko operasional merupakan suatu risiko yang berhubungan dari suatu 

kegiatan – kegiatan saat menjalankan pekerjaan diperusahaan. 

4. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini tidak terlalu luas sehingga akan jelas ruang lingkupnya, 

maka dikemukakan pembatasan masalah penelitian yaitu meningkatkan manajemen 

risiko operasional pada Mahkota Glass yang meliputi risiko internal dan risiko ek-

sternal. 

5. Rumusan Masalah 
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 Rumusan masalah yang di bahas dalam skripsi yaitu bagaimana manajemen 

mengelola risiko operasional pada Mahkota Glass Klaten? 

6. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui manajemen pada Mahkota Glass Klaten. 

7. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan menyusun skripsi akan memiliki macam – macam manfaat 

penelitian sebagai berikut: 

a. Bagi perusahaan dapat memberikan saran dan masukan untuk menyempur-

nakan dan meningkatkan pelaksanaan dalam menjalankan perusahaan. 

b. Bagi penulis merupakan menambah wawasan tentang analisis manajemen 

risiko operasional dan dapat memecahkan masalah pada penelitian. 

c. Bagi pembaca merupakan dapat menambah wawasan untuk kembangkan 

terkait manajemen risiko pada operasional dalam menjalankan perusahaan. 

8. SistematikaPenulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini berisi tentang latarbelakang, alasan pemilihan judul, pene-

gasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaatpenelitian dan sistematikapenulisan. 

Membahas tentang teori-teori yang akan mendukung pelaksanaan 

penelitian manajemen risiko operasional 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

 

BABIV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membahas tentang suatu gambaran pada Mahkota Glass tentang mana-

jemen risiko operasional 

Membahas tentang hasil penelitian yang dilaksanakan dilapangan secara 

langsung 

Dalam bab ini membahas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari penelitian dalam melakukan “Analisis Manajemen 

Risiko Pada Operasional (Studi Kasus Pada Mahkota Glass Klaten)”dapat 

ditarik kesimpulan yaitu: penerapan manajemen risiko  yang telah diterapkan 

oleh Mahkota Glass sudah menuju arah yang lebih baik. Dalam menghadapi 

berbagai risiko pada Mahkota Glass yaitu dengan memberikan teguran secara 

langsung dan memberikan latihan untuk dapat memahami dengan benar saat 

bekerja berlangsung untuk menghindari risiko tersebut. 

 Dengan menganalisis manajemen risiko memiliki empat tahap yaitu 

mengindentifikasi risiko, pengukuran risiko, memantau risiko dan mengen-

dalikan risiko sehingga dapat meminalisir suatu risiko yang terjadi. 

 

2. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti mem-

berikan saran sebagai berikut: 

a. Bagi Perusahaan 

 Dalam risiko eksternal ada baiknya perusahaan menyiapkan alat 

pemadam kebakaran (APAR) dan mengasuransikan asset perusahaannya guna 

menghindari kerugian besar yang tidak dapat terduga. 
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b. Bagi Akademis 

 skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para akade-

mis pada persoalan analisis manajemen risiko operasional. 

c. Bagi Peneliti Lain 

 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan 

untuk penelitian selanjutnya. 
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