
1.1. Latar Belakang Masalah 

Bisnis keluarga merupakan bentuk organisasi bisnis yang tertua dan 

yang paling dominan. Di banyak negara bisnis keluarga mencakup tujuh 

puluh persen dari keseluruhan usaha dan berperan penting dalam 

pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan lapangan kerja. Di Spanyol 

misalnya, sekitar 75 persen bisnis dimiliki oleh keluarga dan memberi 

kontribusi terhadap 75 persen rata-rata GDP. Sama halnya bisnis keluarga 

memberi kontribusi sekitar 60 persen dari agregat GNP di Amerika Latin.1  

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa sumbangan yang diberikan 

bisnis keluarga terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 80% pada tahun 

2007, sekitar 90% perusahaan besar di dunia, ternyata masih punya kaitan 

dengan keluarga. Rahardja menyatakan di Indonesia sebesar 70% kekuatan 

ekonominya dikendalikan oleh perusahaan keluarga (www.neisha –

diva.blogspot.com, Januari 2009 pukul 20.00 WIB) yang berarti sampai saat 

ini jutaan orang di Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada lapangan 

pekerjaan yang diciptakannya sendiri.  

Menurut Habbershon dan Williams (1999) meskipun telah lama 

ditegaskan bahwa bisnis keluarga memiliki keuntungan dibandingkan bisnis 

non keluarga sehingga sangat menarik untuk diteliti namun  menurut 

Beckhard dan Dyer (1983) serta Shanker dan Astrachan (1996) secara umum 

diakui bahwa beberapa perusahaan keluarga hanya menerima sedikit 

perhatian. Pengabaian ini sangat disayangkan karena dalam hal kontribusi 
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dan khususnya dalam hal organisasi, bisnis menjadi satu bentuk organisasi 

bisnis yang dominan di seluruh dunia.  

Ada tiga tahapan utama yang merangkum siklus hidup bisnis keluarga  

yang meliputi (1) Tahapan Pendiri (2) Tahapan Partner Saudara Kandung dan 

(3) Tahapan Konfederasi Saudara Sepupu. Tahapan pendiri merupakan 

tahapan awal dari eksistensi bisnis keluarga. Bisnis pada tahap ini secara 

keseluruhan dimiliki dan dikelola oleh si pendiri perusahaan. Secara 

keseluruhan, tahapan ini berisi isu pengaturan yang terbatas karena dalam 

hal kontrol dan kepemilikan perusahaan masih berada ditangan orang yang 

sama yaitu si pendirinya. Tahapan kedua dalam bisnis keluarga adalah 

tahapan partner saudara kandung. Ini adalah tahapan dimana manajemen 

dan kepemilikan telah ditransfer ke anak-anak si pendiri. Beberapa tantangan 

dalam partner saudara kandung adalah: usaha untuk mempertahankan 

harmoni antar saudara kandung, pemformalisasian proses bisnis, 

pembangunan jalur komunikasi yang efisien antar anggota keluarga, dan 

usaha untuk memastikan perencanaan suksesi untuk posisi manajemen yang 

penting. Tahapan ketiga dalam bisnis keluarga adalah tahapan konfederasi 

sepupu. Pada tahapan ini, pengaturan bisnis menjadi lebih kompleks karena 

semakin banyak anggota keluarga yang secara langsung atau tidak langsung 

dilibatkan dalam bisnis, termasuk anak-anak dari saudara sepupu, paman 

atau bibi, dan menantu atau mertua.2 
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Dalam jangka panjang, tujuan perusahaan adalah mengoptimalkan 

nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin 

sejahtera pula pemiliknya. Optimalisasi nilai  perusahaan yang merupakan 

tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen 

keuangan, dimana satu keputusan keuangan yang diambil akan 

mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai 

perusahaan (Fama dan French, 1998). Penelitian oleh (Hasnawati, 2005) yang 

menemukan bahwa keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 

kebijakan dividen secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Keputusan investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana 

atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan 

memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang (Tandelilin, 2001). 

Keputusan pendanaan merupakan keputusan untuk mempertimbangkan dan 

menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi 

perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi dan kegiatan 

usahanya3. Keputusan dividen adalah suatu keputusan perusahaan mengenai 

berapa besar cash dividend yang harus dibayarkan dan berapa kali dividen 

tersebut dibayarkan dalam satu tahun4. Kebijakan dividen secara langsung 

mempengaruhi nilai perusahaan dan secara tidak langsung keputusan 
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investasi mempengaruhi nilai perusahaan melalui kebijakan dividen dan 

keputusan pendanaan. 

Informasi keuangan yang paling berguna adalah laporan manajemen 

(management accounts) periodik, informasi arus kas (cash flow information), 

dan laporan bank (bank statement), yang merupakan bentuk lain dari laporan 

arus kas, namun dihasilkan secara eksternal, dimana penelitian terdahulu 

(Bolton, 1971; Birley dan Niktari, 1995; Javis et al., 1996) menyatakan bahwa 

hal ini sangat penting bagi kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan 

kecil. 

Namun sangat disayangkan penelitian mengenai perusahaan keluarga 

kurang memadai terutama mengenai penggunaan informasi keuangan dalam 

pengambilan keputusan keuangan pada perusahaan keluarga yang mengalami 

lompatan transisi kepemilikan dari tahapan pendiri langsung menuju tahapan 

konfederasi sepupu karena tidak semua perusahaan yang dimiliki oleh 

keluarga melewati ketiga tahapan perkembangan ini karena bisnis keluarga 

seringkali menempatkan sebuah nilai pada otonomi, kelangsungan hidup, 

stabilitas atau pertumbuhan keuangan (Scase dan Goffee, 1980; Hussey dan 

Hussey, 1994).  

 Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tesis berjudul 

“Informasi Keuangan Dalam Keputusan Keuangan Perusahaan Keluarga 

Tahapan Pendiri Menuju Konfederasi Sepupu” dengan mengambil studi 

kasus pada SPBU Pertamina Pasti Pas 44.556.06 Sogan, Wates, Yogyakarta 

karena merupakan local family bussiness yang unik, dimana SPBU ini telah 



mengalami lompatan transisi kepemilikan dari tahapan pendiri langsung 

menuju tahapan konfederasi sepupu sehingga penggunaan informasi 

keuangannya dalam keputusan pendanaan, investasi dan dividen menarik 

untuk diteliti serta sebagian besar local family bussiness mendominasi 

kegiatan usaha namun belum menjadi fokus penelitian banyak pihak 

sekaligus penulis masih mempunyai hubungan family dengan pemiliknya 

sehingga mempermudah penulis untuk mengakses informasi. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Informasi Keuangan Dalam Keputusan Pendanaan Pada 

Perusahaan Keluarga Dari Tahapan Pendiri Menuju Tahapan 

Konfederasi Sepupu ? 

2. Bagaimanakah Informasi Keuangan Dalam Keputusan Investasi Pada 

Perusahaan Keluarga Dari Tahapan Pendiri Menuju Tahapan 

Konfederasi Sepupu ? 

3. Bagaimanakah Informasi Keuangan Dalam  Keputusan Dividen Pada 

Perusahaan Keluarga Dari Tahapan Pendiri Menuju Tahapan 

Konfederasi Sepupu ? 

1.2.1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Informasi Keuangan Dalam 

Keputusan Pendanaan Pada Perusahaan Keluarga Dari Tahapan 

Pendiri Menuju Tahapan Konfederasi Sepupu. 



2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Informasi Keuangan Dalam 

Keputusan Investasi Pada Perusahaan Keluarga Dari Tahapan Pendiri 

Menuju Tahapan Konfederasi Sepupu. 

3. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Informasi Keuangan Dalam 

Keputusan Dividen Pada Perusahaan Keluarga Dari Tahapan Pendiri 

Menuju Tahapan Konfederasi Sepupu. 

1.2.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Perusahaan 

Memberikan tambahan informasi serta wawasan bagi perusahaan 

keluarga lokal (local family bussiness) sehingga dapat memiliki 

competitive advantages melalui strategi yang tepat dalam keputusan 

pendanaan, investasi, serta dividen dalam mengembangkan 

usahanya. 

b. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan dukungan empiris 

berkaitan dengan penelitian sejenis. 

c. Bagi Penulis 

Memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori yang 

telah diperoleh di bangku kuliah dan menambah wawasan penulis 

serta mengetahui dan menganalisis informasi keuangan dalam 

keputusan pendanaan, investasi, serta dividen pada perusahaan 



keluarga dari tahapan pendiri menuju tahapan konfederasi sepupu 

untuk mencapai keberhasilan usaha.   

1.3. Keterbatasan Penelitian 

Keberhasilan suatu perusahaan keluarga meliputi berbagai aspek, 

namun penulis hanya memfokuskan dan menganalisis mengenai keputusan 

pendanaan, investasi, serta dividen pada perusahaan keluarga dari tahapan 

pendiri menuju tahapan konfederasi sepupu untuk mencapai keberhasilan 

usaha.    

1.4. Profil dan Bidang Usaha SPBU Pertamina Pasti Pas 44.556.06 Sogan, 

Wates, Yogyakarta 

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) Pertamina 

Pasti Pas 44.556.06 Sogan, Wates, Yogyakarta didirikan pada tanggal 31 Maret 

2006 oleh Bapak Toegiman Ekowijono. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Raya 

Yogya-Purworejo Km 6 Sogan, Wates, Yogyakarta. Tujuan didirikannya Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) Pertamina disamping 

mencari laba dari hasil penjualan BBM untuk jenis produk pertamax, 

premium dan solar, juga mempunyai tujuan untuk melayani permintaan 

konsumen terhadap BBM di wilayah Wates bagian utara.  

Ditinjau dari lokasinya, perusahaan dapat dikatakan mempunyai 

kedudukan yang strategis dan memiliki keuntungan antara lain karena : 

1. Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) 

Pertamina dekat dengan jalan utama ke arah utara menuju jalan ke kota 



Yogya sehingga memudahkan para konsumen yang membutuhkan BBM 

baik dari dalam maupun luar kota Wates. 

2. Tempat usaha yang bebas dan luas sehingga memudahkan para konsumen 

dalam membeli BBM. 

3. Tempat tinggal para karyawan dekat dengan lokasi Stasiun Pengisian Bahan 

Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) Pertamina sehingga memudahkan para 

karyawan dalam bekerja.  

 

1.4.1. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan Spbu Pertamina Pasti Pas 

44.556.06 Sogan, Wates, Yogyakarta  

 

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan Spbu 

 

 

 

 

 

Sumber : wawancara dengan pemilik  SPBU Pertamina Pasti Pas 44.556.06 Sogan, 

Wates, Yogyakarta. 

Tugas dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi di Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar minyak untuk Umum (SPBU) Pertamina adalah 

sebagai berikut : 

1. Direktur 

a. Melaksanakan perencanaan, memimpin, menyusun kebijaksanaan 

pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan 
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mengawasi pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta melakukan tugas aktivitas keluar maupun 

ke dalam perusahaan. 

b. Menyusun laporan tiap bulan untuk dikirim ke PERTAMINA dan kantor 

HISWANA MIGAS 

c. Membayar kewajiban iuran bulanan kepada HISWANA MIGAS. 

2. Administrasi dan Keuangan 

a. Mempunyai tugas mencatat surat-surat yang masuk dan keluar dari 

perusahaan, mencatat semua transaksi yang berurusan dengan order, 

mencatat semua pembelian bahan baku. 

b. Mempunyai tugas membayar gaji dan honorarium semua karyawan pada 

setiap minggu dan setiap bulan. 

c. Menyelenggarakan pencatatan atas semua uang yang masuk dan yang 

keluar setiap hari atau setiap bulan. 

d. Mencatat penyusutan BBM solar maupun premium setiap bulannya. 

e. Mencatat laporan stok BBM setiap harinya. 

f. Menyusun rencana pembelian BBM solar maupun premium untuk hari 

berikutnya. 

3. Karyawan 

a. Mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap penjualan baik solar 

maupun premium pada konsumen pengguna kendaraan bermotor. 

b. Mencatat laporan penjualan dan uang yang masuk setiap shift 

Mengawasi bongkar muatan BBM baik solar maupun premium 


