
2.1. Perusahaan Keluarga 

2.1.1.  Pengertian Perusahaan keluarga 

Adalah sebuah perusahaan yang anggota keluarganya secara langsung 

terlibat dalam kepemilikan serta pengelolaan dan memulai dalam ruang 

lingkup yang kecil yang beranggotakan keluarga. Perusahaan keluarga (family 

business) adalah sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol, dan dijalankan 

oleh anggota sebuah atau beberapa keluarga. Meskipun demikian, bukan 

berarti bahwa semua pekerja dalam perusahaan harus merupakan anggota 

keluarga. Banyak perusahaan keluarga, terutama perusahaan-perusahaan 

kecil, memperkerjakan orang lain untuk menempati posisi rendahan, 

sementara posisi tinggi (top manager) dipegang oleh orang dari dalam keluarga 

pemilik perusahaan. Perusahaan keluarga diatur berdasarkan tatanan bisnis 

formal dalam nuansa kekeluargaan, meskipun kedua lembaga tersebut 

berbeda tujuan mencari laba berdasarkan nilai-nilai etika bisnis, dan keluarga 

bertujuan mencari kesejahteraan.  Ikatan yang ada dalam struktur sosial dari 

keluarga berbeda dengan ikatan yang ada di organisasi dan komunitas non 

keluarga. Ikatan keluarga lebih kuat dan lebih bertahan lama, modal keluarga 

merupakan satu bentuk dari modal sosial yaitu modal yang terbatas pada 

hubungan keluarga.1 

 

2.1.2. Tipe Perusahaan Keluarga 
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 Ada 2 jenis perusahaan keluarga, yaitu: (Susanto et al., 2007)2 

1. Family Owned Enterprise (FOE) adalah perusahaan yang dimiliki 

oleh keluarga, tetapi dikelola oleh eksekutif profesional yang 

berasal dari luar lingkungan keluarga. Dalam hal ini keluarga 

berperan sebagai pemilik dan tidak melibatkan diri dalam operasi 

dilapangan agar pengelolaan perusahaan berjalan secara 

profesional. Dengan pembagian peran ini, anggota keluarga dapat 

mengoptimalkan diri dalam fungsi pengawasan. 

 

2. Family Business Enterprise (FBE) adalah prusahaan yang dimiliki 

dan dikelola oleh anggota sendiri. Baik kepemilikan maupun 

pengelolanya dipegang oleh pihak yang sama, yaitu keluarga. 

Perusahaan keluarga tipe ini dicirikan oleh dipegangnya posisi-

posisi kunci dalam perusahaan oleh anggota keluarga. Di Indonesia 

kebanyakan perusahaan kelurga adalah Family Business Enterprise 

(FBE) di mana para anggota keluarga juga menjadi pengelolanya.  

2.1.3. Perusahaan Keluarga Tahapan Pendiri 

Menurut paparan dari Chapter 5 Family Business Governance Challenge, FMO 

Quarterly Magazine. 2 ini merupakan tahapan awal dari eksistensi bisnis 

keluarga. Bisnis pada tahap ini secara keseluruhan dimiliki dan dikelola oleh 

si pendiri perusahaan. Sejumlah besar pendiri mungkin akan mencari 
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penasihat dan atau rekan bisnis dari pihak luar keluarga, tetapi mereka tetap 

sebagai pemegang keputusan. Tahapan ini biasanya bercirikan dengan 

kuatnya komitmen dari si pendiri pada keberhasilan perusahaan mereka dan 

memiliki struktur pengelolaan yang relatif sederhana. 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. Mungkin isu paling penting yang perlu disoroti selama si pendiri 

ini masih hidup adalah perencanaan suksesi. Agar bisnis keluarga dapat 

bertahan di tahapan berikutnya, maka si pendiri harus membuat beberapa 

usaha yang diperlukan untuk merencanakan suksesi atau pergantian 

kepemimpinan mereka dan mulai menumbuhkan pemimpin perusahaan 

berikutnya. 

 

Tabel 1. Perusahaan Keluarga Tahapan Pendiri 

Tahap Kepemilikan Beberapa Isu Pemegang Saham Yang 

Dominan 

Tahap 1: Si Pendiri  Transisi kepemimpinan 

 Suksesi 

 Perencanaan properti  

Sumber : Chapter 5 Family Business Governance Challenge, FMO Quarterly Magazine. 2. 

Sebagian besar bisnis yang dimiliki oleh keluarga yang berhasil pada 

tahap awal adalah berkat usaha yang luar biasa dari si pendirinya karena 



berimplikasi pada semua aspek usaha. Walaupun demikian, dalam jangka 

yang lebih panjang, akan menjadi suatu kebutuhan untuk membuat struktur 

pengelolaan dan mekanisme yang tepat yang akan memungkinkan 

terbentuknya saluran komunikasi yang efisien dan sebuah definisi yang jelas 

tentang peran dan harapan dari setiap orang yang dilibatkan dalam bisnis 

keluarga. 

2.1.4. Perusahaan Keluarga Tahapan Konfederasi Sepupu 

Menurut paparan dari Chapter 5 Family Business Governance Challenge, FMO 

Quarterly Magazine. 2, 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. Karena 

banyaknya anggota keluarga yang berasal dari generasi yang berbeda-beda 

dan kadang keluarga yang berbeda, mereka bisa memiliki gagasan yang 

beragam tentang bagaimana perusahaan harus dijalankan dan bagaimana 

keseluruhan pernyataan harus ditetapkan. Di samping itu, setiap konflik yang 

ada diantara saudara kandung di tahapan berikutnya akan lebih 

berkemungkinan dijalankan ke generasi saudara sepupu juga. Sebagai 

konsekuensinya, tahapan ini melibatkan sebagian besar isu pengelolaan. 

Beberapa isu yang paling umum yang dihadapi oleh bisnis keluarga dalam 

tahapan ini adalah: perekrutan anggota keluarga; hak kepemilikan saham 

keluarga; likuiditas pemegang saham; kebijakan deviden; peran anggota 

keluarga dalam bisnis; resolusi konflik keluarga; serta misi dan visi keluarga. 



 

 

Tabel 2. Perusahaan Keluarga Tahapan Konfederasi Sepupu 

Tahap Kepemilikan Beberapa Isu Pemegang Saham Yang 

Dominan 

Tahap 3: Konfederasi Saudara 

Sepupu 

 Alokasi modal perusahaan: 

deviden, hutang, dan tingkat 

keuntungan 

 Likuiditas pemegang saham 

 Resolusi konflik keluarga 

 Partisipasi dan peran keluarga 

 Visi dan misi keluarga 

Sumber : Chapter 5 Family Business Governance Challenge, FMO Quarterly Magazine. 2. 

2.1.5. Informasi Keuangan Perusahaan Keluarga 

  Informasi keuangan merupakan informasi yang dihasilkan secara 

internal atau eksternal oleh perusahaan keluarga, dan disiapkan semata-mata 

untuk digunakan oleh manajemen atau untuk memenuhi ketentuan peraturan 

pelaporan keuangan. (Collis et al., 2000) 

  Sumber umum 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.  



Tiga sumber informasi ini digunakan oleh lebih dari 80 persen 

perusahaan keluarga, dan hal ini menunjukkan pentingnya pengendalian 

terhadap kas, dimana penelitian terdahulu (Bolton, 1971; Birley dan Niktari, 

1995; Jarvis et al., 1996) menyatakan bahwa hal ini sangat penting bagi 

kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan kecil. Dalam tingkatan yang 

lebih rendah, anggaran (budget), buku order perusahaan (the state of order 

book), dan laporan tahunan tambahan (additional annual accounts) juga 

dianggap berguna. 

Untuk persiapan informasi, sebagian besar perusahaan keluarga 

menyiapkan infprmasi keuangan mereka sendiri dengan menggunakan 

pengalaman akuntansi internal. Penyiapan informasi keuangan adalah untuk 

penyiapan pajak dan digunakan dalam manajemen keuangan, pembuatan 

keputusan, dan dioperasikan melalui berbagai laporan (neraca, laporan 

pendapatan, anggaran kas, dsb). (Tanwongsval, 2003) 

2.1.6. Keputusan Keuangan Dalam Perusahaan Keluarga 

     2.1.6.1. Keputusan Investasi Pada Perusahaan Keluarga 

  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). 

Andrei Shleifer dan Robert Vishny (1986) mengamati bahwa salah satu 

biaya paling penting yang dapat dikenakan oleh pemegang saham besar dan 

tak terdiversifikasi terhadap perusahaan adalah pengelakan resiko. Keluarga 

pendiri perusahaan dapat mengurangi resiko perusahaan dengan cara 



mempengaruhi keputusan investasi perusahaan dengan mengusahakan 

proyek yang memiliki arus kas yang tidak terkorelasi secara sempurna relatif 

terhadap proyek yang lama; hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi korporat 

merupakan sebuah strategi yang efisien bagi keluarga pendiri perusahaan. 

Andres (2008) menunjukkan bahwa perusahaan keluarga tidak lebih 

rentan terhadap keterbatasan pendanaan eksternal. Ketika dibandingkan 

dengan perusahaan dengan besaran dan rasio pembayaran deviden yang 

sama, maka pembelanjaan investasi dari perusahaan keluarga selalu tidak 

terlalu sensitif terhadap arus kas internal. Bisnis keluarga lebih bersifat 

responsif terhadap kesempatan investasi mereka dan sepertinya berinvestasi 

tanpa melihat kesediaan arus kas. Penemuan ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan keluarga pendiri perusahaan terkait dengan biaya agensi yang 

lebih kecil. Pengaruh ini didapati adalah yang terkuat sepanjang si pendirinya 

masih aktif di dalam perusahaan. 

Ronald Anderson dan David Reeb (2009) mencatat bahwa para pendiri 

dan pewaris sah yang mewarisi perusahaan mereka lebih memilih pengeluaran 

modal yang ditujukan untuk produk yang telah ada dan atau proyek yang 

memiliki manfaat ekonomi yang meyakinkan dan tidak terlalu beresiko 

dibandingkan proyek R&D yang merupakan sebuah investasi dalam teknologi, 

produk atau jasa baru, dengan hasil yang kurang dapat diprediksi dan lebih 

beresiko. 

 

2.1.6.2. Keputusan Pendanaan Pada Perusahaan Keluarga 



Keputusan pendanaan merupakan keputusan untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana 

yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan 

investasi dan kegiatan usahanya.3 

Hagelin et al., (2006) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara 

rata-rata perusahaan keluarga tidak menggunakan, sedikitnya hutang dalam 

struktur modal mereka dibandingkan perusahaan lainnya, mereka juga tidak 

mengusahakan diversifikasi industrial atau menerapkan program manajemen 

resiko.  

Mishra dan McConaughy (1999) menunjukkan bahwa secara khusus, 

mereka berpendapat keluarga pendiri perusahaan menyoroti dua dampak 

negatif dari hutang: yaitu peningkatan biaya tekanan keuangan dan resiko 

kehilangan kontrol atas perusahaan mereka. 

Rodrigue, et al., dan Steier (2009) menyatakan bahwa anggota keluarga 

yang memiliki hubungan positif sering berbagi sumber daya keuangan, mereka 

memberikan pinjaman pribadi atau hadiah kepada anggota keluarga yang lain 

untuk berbagai alasan, termasuk mengembangkan atau mempertahankan 

bisnis. 

Menurut Shleifer dan Vishny (1986), para investor besar dan yang tak 

terdiversifikasi akan menggunakan strategi pengurangan resiko, yang salah 
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satunya adalah penggunaan lebih sedikit hutang dalam struktur modal 

perusahaan. Pada intinya, argumen ini menunjukkan bahwa perusahaan 

keluarga lebih rentan terhadap keterbatasan pendanaan ketika semua sumber 

pendanaan eksternal mengandung kemungkinan penarikan dari pemegang 

saham utama. 

Menurut Casson (1999) dan Chami (2001) keluarga pendiri perusahaan 

tidak memandang perusahaan sekedar sebagai satu aliran arus kas tetapi 

lebih sebagai sebuah aset yang akan diwariskan ke generasi keluarga di masa 

mendatang.  

 2.1.6.3. Keputusan Dividen Pada Perusahaan Keluarga 

Keputusan dividen adalah suatu keputusan perusahaan mengenai 

berapa besar cash dividend yang harus dibayarkan dan berapa kali dividen 

tersebut dibayarkan dalam satu tahun.4 

IFC Family Business Governance Handbook (2008) menyatakan bahwa 

pemilik dalam sebuah bisnis keluarga memiliki beberapa peran dan motivasi, 

yang terkadang mengarah pada beberapa pendapat yang bertentangan. 

Misalnya, sebuah keputusan untuk menginvestasikan ulang keuntungan 

dalam perusahaan dan bukan dengan membaginya sebagai deviden dapat 

secara berbeda dilihat oleh beberapa pemilik bergantung pada peran mereka 

lainnya dalam bisnis. Seorang pemilik yang bekerja dalam bisnis keluarga 

mungkin tidak keberatan terhadap keputusan seperti itu karena ia 
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mendapatkan gaji dari perusahaan. Di sisi lain, situasi ini akan terlihat 

berbeda dari perspektif seorang pemilik yang tidak bekerja di bisnis ini dan 

mengandalkan pada deviden sebagai sumber pendapatan yang utama. Si 

pemilik ini sebenarnya akan tertarik untuk menerima deviden secara lebih 

sering dan lebih besar. 

Menurut penelitian Fazzari et al., (1998) mereka mengelompokkan 

perusahaan berdasarkan pada retensi pendapatan (earnings retention) dengan 

pandangan bahwa perusahaan yang mempertahankan sebagian besar dari 

penghasilan (income) mereka akan menghadapi keterbatasan keuangan yang 

lebih tinggi. 

Chua dan Schnabel (1986) menunjukkan bahwa ketika aset 

menghasilkan keuntungan keuangan dan non keuangan, maka ekuilibrium 

keuntungan keuangan untuk aset ini akan lebih rendah dari aset yang hanya 

menghasilkan keuntungan keuangan. Maka bila keuntungan non keuangan 

dari keterlibatan keluarga menghasilkan kesediaan dari perusahaan keluarga 

untuk menerima keuntungan keuangan yang lebih rendah, maka biaya modal 

yang lebih kecil yang tersuplai bisa secara parsial menggerakkan dominasi 

perusahaan keluarga dalam ekonomi global. 


