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1  PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Berbeda dengan risiko kredit dan risiko pasar, risiko operasional bank 

syariah memiliki karakteristik yang unik selain disebabkan orang, sistem dan 

teknologi, proses dan kebijakan, faktor eksternal, juga karena terekspos Sharia 

Non-Compliance Risk, Fiducia Risk, People Risk dan Legal Risk (Izhar dan 

Asutay 2010). Risiko operasional merupakan salah satu risiko yang wajib 

diperhitungkan bank dalam menghitung ATMR (Bank Indonesia 2009).  

Penelitian dilakukan di bank syariah xyz dengan pertimbangan status bank 

tersebut sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia dan berdampak 

sistemik jika mengalami masalah likuiditas. Bank syariah xyz adalah bank yang 

representatif untuk penilitian karena memiliki aset yang besar, jumlah nasabah 

mencapai lebih dari empat juta rekening, serta luasnya jaringan kantor layanan 

yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Sejak berdirinya bank ini menjadi 

harapan tumbuhnya sistem keuangan syariah dan hingga saat ini masih dijadikan 

tolak ukur perbankan syariah Indonesia. 

Pengukuran risiko operasional bank syariah xyz selama ini menggunakan 

metode Basic Indicator Approach (BIA), yaitu tingkat risiko operasional sebesar 

15% dari rata-rata tahunan gross income positif selama tiga tahun terakhir. Dalam  

menentukan profil risiko, pendekatan ini dianggap masih kurang tepat, karena 

masih menghitung skala usaha bank terhadap besarnya risiko operasional yang 

dihadapi, selain tidak adanya pencadangan yang dibentuk untuk tipe kejadian, 

frekuensi terjadinya dan pengendalian internal bank dimana bank beroperasi 

(Global Assosiation of Risk Professionals 2008). Kuhn dan Peter (2002)  

mengungkapkan manajemen risiko pada bank didasari pada dua diversifikasi, 

hedging dan equity capital sebagai loss buffer. Kerugian tidak terduga yang tidak 

terdiversifikasi atau terlindungi nilainya (hedged), ditutupi oleh modal ekuitas 

bank. Berapa banyak modal bank diperlukan untuk menutupinya, ditentukan oleh 

apa yang disebut Value at Risk (VaR). Tujuan dari analisis VaR adalah untuk 

memberikan memberikan batasan kuantitatif untuk menetapkan jumlah cadangan 

atau kebutuhan modal dalam mengatasi potensi kerugian (Gourieroux et al. 2000). 

Perbandingan cadangan modal risiko operasional terhadap kerugian risiko 

operasional selama kurun waktu tiga tahun terakhir di bank syariah xyz 

mengalami tren peningkatan namun tidak sebanding secara proporsional dengan 

kerugian operasional riil. 

Pencatatan data kerugian operasional di bank syariah xyz diketahui masih 

dalam tahap implementasi pengumpulan data risiko operasional serta sistem 

informasi bagi manajemen risiko operasionalnya, namun sejak dibentuknya 

departemen khusus pengelolaan risiko operasional, saat ini seluruh data kerugian 

operasional sudah dilakukan validasi untuk memastikan pencatatan kerugian 

operasional telah akurat dan sesuai dengan pemetaan faktor penyebab dan tipe 

kejadian menurut standar basel.  

Berdasarkan histori data kerugian operasional pada Tabel 1, nilai kerugian 

tertinggi terjadi di tahun 2013 dan 2015. Lebih dari 80% (Rp.10,5 miliar) pada 

tahun 2013 dikontribusi dari Business Disruption & System Failure dan lebih dari 
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90% (Rp. 10,2 miliar) pada tahun 2015 dikontribusi dari kejadian internal fraud.  

Akkizidis dan Kumar (2008) mengungkapkan bahwa jumlah terbesar dari 

kerugian operasional berasal dari kegiatan yang disengaja seperti penyimpangan 

(fraud) dan transaksi oleh pihak yang tidak berwenang (unauthorized trading). 

Disebutkan oleh Marshall (2001) bahwa operational risk as including system 

failure, system disruption, and system compromises. Risiko operasional 

merupakan kerugian besar yang disebabkan oleh kelemahan sistem, sumberdaya 

manusia yang mengelola operasional perusahaan dan kegagalan sistem dalam 

mencatat atau memproses seluruh transaksi perusahaan sehingga terjadi yang 

disebut error, serta adanya penyimpangan yang disebabkan dari hasil kejahatan 

internal maupun eksternal. 

 

Tabel 1  Kerugian operasional per kategori kejadian 

Event types 
2013 2014 2015 2016 

Frek Rp Frek Rp Frek Rp Frek Rp 

Internal Fraud  7  121  14  516  22 10.235  4 53  

External Fraud  2  1.556  58  908  19  255  13 478  

Client, Product & Business 

Practices  
53 0  10 0  8 0 5 0  

Damage to Physical Assets  15  191  26  190  12  1  9 1.006  

Business Disruption & 

System Failure  
26 10.557  385  441  42  452  110 38  

Execution Delivery & 

Process Management  
95  673  40  172  40  311  64 2.204  

Employment Practices & 

Workplace Safety  
0  0  0  0  1  0  0 0  

 Total  198 13.097  533 2.226  344 11.254 205 3.778  

Sumber : Loss Event Database Bank Syariah XYZ (periode 2013-2016)   (dalam juta rupiah) 

 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tingginya frekuensi kejadian risiko 

operasional tidak selalu diikuti dengan besarnya nilai kerugian, fluktuasi frekuensi 

dan nilai kerugian, mengalami penurunan maupun peningkatan yang cukup 

signifikan. Hal tersebut dapat disebabkan karena kejadian itu sering terjadi namun 

berdampak rendah (High Frequency Low Impact) atau jarang terjadi namun 

berdampak tinggi (Low Impact High Frequency), Itu sebabnya pengendalian 

risiko operasional bersifat kompleks, karena menyangkut kesadaran risiko seluruh 

pegawai bank. Selain itu risiko operasional juga tidak dapat diprediksi kapan akan 

terjadi dan berapa besar nilai kerugian yang akan ditimbulkannya.  

Setiap bank memiliki karakteristik risiko operasional yang berbeda, 

tergantung dari histori kerugian operasional yang dialaminya, hal tersebut akan 

mempengaruhi kesesuaian model perhitungan modal risiko operasional bila 

menggunakan model internal (AMA). Di sisi lain, tantangan yang dialami 

perbankan syariah adalah masalah keterbatasan anggaran cadangan modal (capital 

charge) risiko operasional, untuk itu diperlukan suatu model pendekatan 

perhitungan yang menghasilkan nilai yang lebih efisien serta sensitif terhadap 

risiko operasional. Secara teoritis pengukuran risiko operasional dengan model 

internal (AMA) dapat menghasilkan nilai cadangan modal minimum menjadi 

lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan basic standard model (Global 

Association of Risk Proffesionals 2008). Terdapat beberapa metode untuk 

mengukur risiko operasional sebagaimana disarankan oleh lembaga keuangan 
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internasional Bank for International Settlement (Djuraidah et al. 2011) yaitu Basic 

Indicator Approach (BIA), Standardized Approach (SA) dan Advanced 

Measurement Approach (AMA).Menurut Muslich (2007) dan Bee (2006), terdapat 

beberapa jenis model pendekatan dalam metode AMA yaitu Loss Distribution 

Approach (LDA) dengan Actuarial dan Aggregated, Bootstrapping Approach, 

Bayesian Approach dan Extreme Value Theory (EVT). Penelitian ini 

menggunakan LDA-Aggregated model, dimana pendekatan perhitungan modal 

risiko didasarkan pada data histori kerugian operasional yang dikelompokkan 

dalam tujuh jenis tipe kejadian (events types). Ketujuh tipe kejadian tersebut 

menurut Bank for International Settlement (2001) adalah penyimpangan internal 

(internal fraud); penyimpangan eksternal (external fraud); Praktek 

ketenagakerjaan dan keselamatan kerja (employment  practices and workplace 

safety); Klien, produk dan praktek bisnis (clients, products and business 

practices); Kerusakan fisik aset (damage to physical assets); Gangguan bisnis dan 

kegagalan sistem (business disruption and system failures); Eksekusi, pengiriman 

dan manajemen proses (execution, delivery and process management). Chernobai 

et al. (2004) mengungkapkan dengan menggunakan LDA, bank dapat mengukur 

distribusi frekuensi serta seberapa besar kerugian operasional untuk setiap tipe 

kejadian (events types) dalam jangka waktu satu tahun. Angela et al. (2009) 

berpendapat bahwa Loss Distribution Approach merupakan model yang paling 

akurat dalam menghitung risiko operasional untuk sebagian besar bank. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis tipe kejadian yang memiliki nilai 

kerugian terbesar, mengestimasi peluang terjadinya kerugian operasional serta 

menghitung besarnya beban modal risiko operasional bank syariah xyz 

menggunakan model internal. Ruang lingkup penelitian hanya fokus pada risiko 

operasional, dibatasi hanya pada data yang berasal dari database kejadian risiko 

operasional dan hasil temuan audit selama periode 1 januari 2013 hingga 30 juni 

2016 di bank syariah xyz dan tidak mencakup bank konvensional.  

 

Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terlihat bahwa masalah utama 

yang dihadapi bank syariah xyz adalah tingginya beban modal risiko operasional 

dan belum sensitif terhadap risiko, serta kerugian operasional yang terkonsentrasi 

pada kejadian tertentu yaitu Gangguan Bisnis dan Kegagalan Sistem dan Internal 

Fraud, maka penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengukuran Risiko 

Operasional pada Bank Syariah Indonesia: Studi Kasus Bank Syariah XYZ”. 

Dalam penelitian ini, masalah utama yang dikaji terdapat potensi risiko 

operasional yang cukup serius di bank syariah xyz yang akan dikaji mendalam 

seperti meliputi  :  

1. Seberapa besar estimasi peluang kejadian kerugian (probability of the 

frequency of losses) yang terjadi di bank syariah xyz ? 

2. Tipe kejadian resiko operasional apa yang menjadi kontribusi kerugian 

operasional terbesar bagi bak syariah xyz 

3. Seberapa besar tingkat efisiensi beban modal risiko operasional bagi bank 

syariah xyz dengan menggunakan metode LDA-Aggregation. 

4. Apa rekomendasi yang dapat diusulkan untuk menangani risiko 

operasional di bank syariah xyz ? 
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Tujuan Penelitian 

 

 Secara umum penelitian ini diberharapkan dapat mengatasi masalah risiko 

operasional bank syariah xyz, mengukur besaran risiko dan memberikan 

rekomendasi kebijakan yang dapat diambil. Berdasarkan rumusan permasalahan 

tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Melakukan perhitungan OpVar untuk mengestimasi peluang kejadian 

kerugian (probability of the frequency of losses) di bank syariah xyz. 

2. Menganalisis dan mengevaluasi tipe kejadian risiko operasional yang 

berkontribusi besar pada kerugian operasional bank syariah xyz. 

3. Menentukan besarnya tingkat efisiensi beban modal risiko operasional 

yang didapat dengan menggunakan metode LDA-Aggregation  

4. Memberikan rekomendasi yang dapat diusulkan untuk menangani risiko 

operasional di bank syariah xyz. 

 

Manfaat Penelitian 

 

 Hasil penelitian ini baik langsung maupun tidak langsung diharapkan 

memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi bank syariah xyz,  

a. Hasil penelitian dapat memberikan metode perhitungan alokasi cadangan 

kerugian risiko operasional yang lebih akurat dan lebih mencerminkan 

profil risiko, sehingga bank syariah xyz dapat memaksimalkan 

penggunaan modal untuk pengembangan bisnis. 

b. Dapat digunakan sebagai simulasi model internal AMA perhitungan 

cadangan modal minimum kerugian risiko operasional, sehingga model 

perhitungan AMA dapat diimplementasikan secara penuh di bank syariah 

xyz.  

c. Dapat digunakan sebagai pembanding pengukuran value at risk dengan 

metode lain, sehingga memberikan lebih banyak pilihan bagi Risk 

Manager dalam menentukan model perhitungan AMA yang sesuai dengan 

kondisi bank syariah xyz. 

2. Bagi perbankan syariah, dapat menjadi acuan dalam membuat metode 

perhitungan alokasi cadangan kerugian risiko operasional yang lebih akurat 

dan lebih mencerminkan profil risiko. 

3. Bagi regulator (OJK), hasil penelitian dapat dijadikan referensi model 

perhitungan cadangan modal risiko operasional bila bank menggunakan 

model perhitungan Advance Measurement Approach (AMA), sehingga dapat 

digunakan sebagai alternatif model dan pembanding pada perbankan syariah 

Indonesia. 

4. Bagi Bank Indonesia, penelitian ini dapat memberikan masukan terkait 

potensi risiko sistemik yang apabila risiko operasional bank xyz tidak teratasi. 

5. Bagi akademisi, sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk penelitian 

selanjutnya yang terkait dengan perhitungan alokasi cadangan risiko 

operasional perbankan syariah. 

6. Bagi nasabah, tingkat kepercayaan kepada bank syariah xyz semakin tinggi, 

karena pengelolaan risiko operasional bank sudah lebih baik dan efektif. 
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7. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan 

pembanding untuk penelitian selanjutnya. 

8. Bagi publik, menjadi referensi tambahan dalam menentukan bank syariah 

yang di pilih sebagai institusi pengelola keuangannya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Dalam penelitian ini melakukan pembatasan masalah dan ruang lingkup 

sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di bank syariah xyz. 

2. Data berasal dari Operational Loss Data Collection (OLDC) dan temuan 

audit yang merupakan database kejadian risiko operasional bank syariah xyz 

selama periode 1 Januari 2013 hingga 30 Juni 2016, di luar periode tersebut 

tidak termasuk dalam penelitian ini. 

3. Fokus penelitian adalah pada risiko operasional, di luar risiko operasional 

tidak termasuk dalam penelitian ini. 

4. Penelitian ini tidak mencakup bank konvensional. 

5. Penggunaan metode aggregated dalam menghitung VaR dengan tingkat 

keyakinan 99,9% atas dasar frequency of loss distribution dan severity of loss 

distribution. 

6. Perhitungan model internal Advance Measurement Approach (AMA) 

menggunakan pendekatan Loss Distribution Approach (LDA) Aggregations. 

Metode penelitian lain yang relevan dengan risiko operasional bukan 

merupakan cakupan penelitian ini. 

7. Evaluasi Back Testing menggunakan metode Kupiec yaitu memperhitungkan 

jumlah kesalahan (failure rate) yang terjadi dibandingkan dengan jumlah 

data. 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Risiko Operasional Bank Syariah 

 

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian atau ketidaktentuan 

(uncentainty). Pengertian umum risiko dikemukakan oleh Marshall et al. (2001) 

bahwa risiko dapat didefinisikan secara luas sebagai potensi peristiwa atau tren 

yang sedang berlangsung yang dapat menyebabkan kerugian di masa depan atau 

fluktuasi pendapatan di masa depan. 

Konsep risiko di perbankan dan keuangan syariah dapat dipahami jika 

dilihat dari dua dimensi yaitu larangan gharar dan kebebasan kontrak. Dalam 

islam, gharar adalah setiap elemen kesempatan yang melibatkan informasi 

asimetris, ketidakpastian, risiko atau bahkan spekulasi yang mengarah ke 

keuntungan terlarang. Islam menawarkan kebebasan penuh dalam membuat 

kontrak kepada lembaga keuangan selama kontrak yang dihasilkan masih dalam 

batas-batas yang ditetapkan oleh syariah terutama terkait riba dan gharar. Dengan 

kebebasan dalam kontrak dan pemahaman gharar, islam sepenuhnya menyadari 

adanya risiko yang mungkin ada dari faktor keuangan dan komersial serta elemen 

extrinsic lainnya dalam menjalankan bisnis. 




