
4.1. Informasi Keuangan Dalam Keputusan Keuangan Spbu Pertamina 

Pasti Pas 44.556.06 Sogan Wates, Yogyakarta 

 Penggunaan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan 

keuangan seperti keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan dividen 

secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, berikut ini tabel 

mengenai Informasi Keuangan Dalam Keputusan Keuangan Spbu Pertamina 

Pasti Pas 44.556.06 Sogan Wates, Yogyakarta yang mengalami lompatan 

transisi kepemilikan dari tahapan pendiri langsung menuju tahapan 

konfederasi sepupu.  

Tabel 3. Informasi Keuangan Dalam Keputusan Keuangan Spbu Pertamina Pasti Pas 

44.556.06 Sogan Wates, Yogyakarta 

KEPUTUSAN PENDIRI 
INFORMASI 

KEUANGAN 
SEPUPU 

INFORMASI 

KEUANGAN 

INVESTASI 

Mendirikan 

SPBU dan 

bangunan 

ruko  

Laporan 

Anggaran 

dan Biaya 

yang 

dikeluarkan 

untuk SPBU 

44.556.06 

Yogyakarta 

beserta 

estimasi 

penjualannya 

Melakukan 

diversifikasi 

usaha elpiji 

3kg karena 

regulasi dari 

pemerintah 

dengan 

pendanaan 

100% dari 

sepupu 

Laporan 

Anggaran 

dan Biaya 

yang 

dikeluarkan 

untuk usaha 

elpiji 3kg 

beserta 

penjualan 

bulan 

Januari 2013 



(Lampiran 1) (Lampiran 2) 

PENDANAAN 

Mendirikan 

SPBU 

dengan 

pendanaan 

100% dari 

laba usaha 

penjualan 

minyak 

tanah dan 

BBM SPBU 

di purworejo   

Laporan 

penjualan 

minyak 

tanah dan 

BBM SPBU 

44.541.04 

Purworejo 

tahun 2002, 

2003, dan 

2005 

(Lampiran 3) 

Diversifikasi 

usaha elpiji 

3kg yang 

100% 

pendanaannya 

dipinjami oleh 

Sepupu 

Privacy 

DIVIDEN 

Laba yang 

diperoleh 

ditahan 

untuk 

investasi 

Laporan 

pengadaan, 

penjualan 

dan 

keuangan 

SPBU 

44.556.06 

Yogyakarta 

bulan 

Desember 

Laba yang 

diperoleh 

dibagikan 

dengan 

prosentase 

yang lebih 

besar untuk 

sepupu 

karena 

kepemilikan 

Laporan 

pengadaan, 

penjualan 

dan 

keuangan 

SPBU 

44.556.06 

Yogyakarta 

bulan 

Februari 



2008 

(Lampiran 4) 

SPBU tetap 

pada Pendiri 

tahun 2013 

(Lampiran 5) 

 

4.1.1. Informasi Keuangan Dalam Keputusan Investasi Spbu Pertamina 

Pasti Pas 44.556.06 Sogan Wates, Yogyakarta 

 Bapak Toegiman Eko Wijono selaku pemilik dan juga pendiri spbu 

pertamina pasti pas 44.556.06 sogan, wates, Yogyakarta, memulai usaha spbu 

dengan membeli tanah di daerah Sogan, Wates Kulonprogo pada tahun 2002 

s/d 2003 seluas 4.774m2 yang terdiri dari 6 sertifkat tanah senilai kurang 

lebih senilai 1 milyar rupiah. Pertimbangan pemilihan lokasi SPBU yang dipilih 

oleh Bapak Toegiman di jalan raya  Sogan, Wates Kulonprogo merupakan 

faktor tingkat penjualan bbm, yang mana rencana ke depannya Bandara kota 

Yogyakarta akan dipindah ke wilayah Kulonprogo, sehingga dapat dipastikan 

volume kendaraan yang melintasi daerah Kulonprogo bertambah banyak 

demikian pula dengan kebutuhan akan bahan bakar kendaraan.  

 Bapak Toegiman Eko Wijono pada tahun 2005 mulai membangun SPBU 

dengan biaya senilai kurang lebih 2,5 milyar rupiah, maka dengan nilai total 

investasi spbu (termasuk harga tanah) ± 3,5 milyar, Bapak Toegiman Eko 

Wijono pada saat itu memperkirakan pay back period-nya sekitar 5 tahun 

dengan asumsi arus kas masuk bersih sebesar 700 juta/tahun. Bapak 

Toegiman Eko Wijono mengatakan bahwa :  

 
“prospek usaha spbu masih bagus, saya memperkirakan penjualan BBM per harinya 
selalu di atas 20 ton”. 

   



  

 Hal ini sejalan dengan penelitian Ronald Anderson dan David Reeb (2009) 

bahwa pendiri perusahaan lebih memilih pengeluaran modal yang ditujukan 

untuk proyek yang memiliki manfaat ekonomi yang meyakinkan.  

 Pada tahun 2007 Bapak Toegiman Eko Wijono selaku pemilik dan juga 

pendiri SPBU mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank BRI untuk 

mendirikan bangunan ruko senilai ±400 juta rupiah di area SPBU untuk 

disewakan. Bapak Toegiman Eko Wijono memperkirakan pay back period-nya 

sekitar 8 tahun dengan perkiraan nilai sewa 50 juta rupiah/tahun. Bapak 

Toegiman Eko Wijono berkata bahwa : 

 
“sejak bangunan spbu saya berdiri, saya mendapat tawaran fasilitas pinjaman dari  
bank BRI”. 

   

  

 Hal ini sejalan dengan penelitian Andres (2008) bahwa bisnis keluarga 

lebih bersifat responsif terhadap kesempatan investasi mereka dan sepertinya 

berinvestasi tanpa melihat kesediaan arus kas. Faktor mengoptimalkan 

hutang dan profitabilitas merupakan pertimbangan pemilik dalam keputusan 

investasi tersebut karena pihak Bank BRI gencar menawarkan pinjaman 

semenjak ada bangunan SPBU yang telah berdiri yang dapat dijadikan agunan 

serta nilai sewa bangunan atau properti yang dari tahun ke tahun trend-nya 

semain meningkat. Informasi Keuangan yang digunakan dalam keputusan 

investasi berupa laporan order BBM dan laporan penjualan/kas. 

 

 



Tabel 4. Keputusan Investasi Tahapan Pendiri  Spbu Pertamina Pasti Pas 44.556.06 

Sogan Wates, Yogyakarta 

KEPUTUSAN INVESTASI 

TAHAPAN PENDIRI  

FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI 

PAY BACK 

PERIOD 

1. Pengeluaran Modal 

mendirikan SPBU 

2. Pengeluaran Modal 

mendirikan bangunan 

ruko 

1. Tingkat Penjualan 

 

2. Profitabilitas dan 

mengoptimalkan fasilitas 

pinjaman bank BRI 

a.  5 tahun 

  

b.  8 tahun 

 

Pada tahun 2010 saat usaha SPBU mengalami kelesuan karena faktor-

faktor seperti persaingan usaha, pembatasan kuota BBM bersubsidi, serta 

beban operasional SPBU, Bapak Toegiman Eko Wijono pada saat yang sama 

juga harus melakukan diversifikasi usaha elpiji 3kg karena adanya regulasi 

dari pemerintah. Bapak Tugiman Eko Wiyono mengatakan bahwa :  

“saya mau menyanggupi persyaratan sebagai distributor elpiji 3kg dari Pertamina 

karena usaha spbu tidak dapat terlalu diandalkan lagi”. 
 

  
Hal ini sejalan dengan penelitian Andrei Shleifer dan Robert Vishny 

(1986) bahwa 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. Bapak Toegiman Eko Wijono memperkirakan 



pay back period dari usaha elpiji 3kg sekitar 4 tahun dengan asumsi arus kas 

bersih yang masuk 1 milyar/tahun. Informasi Keuangan yang digunakan 

dalam laporan order BBM dan laporan penjualan/kas.  

Tabel 5. Keputusan Investasi Tahapan Konfederasi Sepupu  Spbu Pertamina Pasti 

Pas 44.556.06 Sogan Wates, Yogyakarta 

KEPUTUSAN 

INVESTASI TAHAPAN 

KONFEDERASI 

SEPUPU  

FAKTOR-FAKTOR 

YANG 

MEMPENGARUHI 

PAY BACK PERIOD 

Pengeluaran Modal 

untuk usaha distributor 

elpiji 3kg  

Regulasi dan risk 

aversion 

 

 4 tahun 

 

 

  

4.1.2. Informasi Keuangan Dalam Keputusan Pendanaan Spbu Pertamina 

Pasti Pas 44.556.06 Sogan Wates, Yogyakarta 

 Pada saat Bapak Toegiman Eko Wijono mendirikan usaha spbu pertamina 

pasti pas 44.556.06 sogan, wates, yogyakarta, pendanaannya berasal dari laba 

usaha perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi minyak tanah serta 

SPBU yang dimiliki di Purworejo. Hal ini sejalan dengan penelitian Hagelin et 

al., (2006) bahwa secara rata-rata perusahaan keluarga tidak menggunakan 

hutang dalam struktur modal mereka dibandingkan dengan perusahaan 

lainnya. Bapak Toegiman Eko Wijono berkata bahwa : 

  



“laba kotor penjualan BBM hanya sebesar 4% dari harga jual, saya khawatir tidak mampu 
melunasi jika mendirikan spbu dengan hutang bank”.  
 

 

 Hal ini sejalan dengan penelitian Mishra dan McConaughy (1999) yang 

berpendapat bahwa keluarga pendiri perusahaan menyoroti dua dampak 

negatif dari hutang yaitu peningkatan biaya tekanan keuangan dan resiko 

kehilangan kontrol atas perusahaan mereka.   

  Informasi Keuangan dalam keputusan pendanaan SPBU berupa rencana 

Anggaran dan Biaya Pembangunan yang dibuat oleh pihak eksternal yaitu PT. 

Hasta Reksa Manunggal selaku developer SPBU. 

 

Tabel 6. Keputusan Pendanaan Tahapan Pendiri  Spbu Pertamina Pasti Pas 44.556.06 

Sogan Wates, Yogyakarta 

KEPUTUSAN PENDANAAN 

TAHAPAN PENDIRI  

FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI 

Laba usaha dari distribusi minyak 

tanah dan spbu di wilayah Purworejo 

Resiko kebangkrutan dan 

profitabilitas 

 

Pada tahun 2010 saat usaha SPBU mengalami kelesuan karena faktor-

faktor seperti persaingan usaha, pembatasan kuota BBM bersubsidi, serta 

beban operasional SPBU, Bapak Toegiman Eko Wijono melakukan diversifikasi 

usaha elpiji 3kg karena regulasi dari pemerintah, yang mana rencana semula 

dengan menjual SPBU untuk mendanai diversifikasi elpiji 3kg senilai 4 milyar, 

namun tidak jadi dilaksanakan. Bapak Toegiman Eko Wijono berkata bahwa  

“saya mendirikan spbu waktu itu tidak mudah seperti sekarang ini, anak-anak saya 

juga tidak setuju kalau spbu tersebut di jual ke orang lain”. 



  

Hal ini sejalan dengan penelitian Casson (1999) dan Chami (2001) yang 

menyatakan bahwa 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, sehingga 

Bapak Toegiman Eko Wijono menghubungi sepupunya  Bapak Nathanael 

Budiman untuk bekerja sama dalam mengelola usaha SPBU dengan 

kepemilikan SPBU tetap atas nama Bapak Toegiman Eko Wijono sekaligus 

Bapak Toegiman Eko Wijono tetap dapat melakukan diversifikasi usaha elpiji 

3kg dengan mendapatkan pinjaman dari Bapak Nathanael Budiman. Alasan 

yang disampaikan Bapak Nathanael Budiman untuk memberikan pinjaman 

kepada Bapak Toegiman Eko Wijono dikatakan bahwa  

“motivasi saya meminjamkan uang, murni untuk menolong Mas Toegiman, toh 

kepemilikan spbu juga tetap masih atas nama Mas Toegiman”. 

  

Hal ini sejalan dengan penelitian Rodrigue, et al., dan Steier (2009) yang 

menyatakan bahwa anggota keluarga yang memiliki hubungan positif sering 

berbagi sumber daya keuangan dengan memberikan pinjaman pribadi untuk 

mengembangkan atau mempertahankan bisnis. Faktor kontrol pendiri juga 

turut mempengaruhi pemilik dalam keputusan pendanaan tersebut karena 

dengan suntikan modal dari Bapak Nathanael Budiman, kepemilikan SPBU 

tetap atas nama Bapak Toegiman Eko Wijono. Informasi Keuangan yang 

digunakan dalam keputusan pendanaan berupa laporan penjualan/kas. 



Tabel 7. Keputusan Pendanaan Tahapan Konfederasi Sepupu  Spbu Pertamina Pasti Pas 

44.556.06 Sogan Wates, Yogyakarta 

KEPUTUSAN PENDANAAN 

TAHAPAN KONFEDERASI SEPUPU  

FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI 

Ekuitas Privat berupa pinjaman dari 

saudara sepupu 

Kontrol Pendiri 

 

4.1.3. Informasi Keuangan Dalam Keputusan Dividen Spbu Pertamina 

Pasti Pas 44.556.06 Sogan Wates, Yogyakarta 

      Bapak Toegiman Eko Wijono selaku pemilik dan pendiri Spbu Pertamina 

Pasti Pas 44.556.06 Sogan Wates, Yogyakarta dalam mengelola laba usaha 

SPBU, ditahan sebagai kesempatan untuk investasi. Bapak Toegiman Eko 

Wijono berkata bahwa :  

“waktu awal-awal usaha tahun 2006, terjadi gempa yogya, peralatan spbu rusak dan 
tidak dapat digunakan lagi, padahal alatnya mahal dan belinya harus tunai, maka laba 
spbu saya tahan kalau sewaktu-waktu kebutuhan yang mendesak seperti peralatan 

yang rusak”  

 

Hal ini sejalan dalam paparan IFC Family Business Governance 

Handbook (2008) menyatakan bahwa pemilik yang bekerja dalam bisnis 

keluarga, ingin menginvestasikan ulang keuntungan dalam perusahaan dan 

bukan membaginya sebagai deviden serta penelitian Chua dan Schnabel 

(1986) bahwa keterlibatan keluarga menghasilkan kesediaan dari perusahaan 

keluarga untuk menerima keuntungan keuangan yang lebih rendah. Faktor-

faktor yang mempengaruhi kebijakan deviden seperti memelihara likuiditas 



dan fleksibilitas keuangan serta kebutuhan dana merupakan pertimbangan 

Bapak Toegiman Eko Wijono menahan laba untuk investasi karena adanya 

biaya tera dan audit tiap 3 dan 6 bulan sekali, serta sewaktu-waktu ada 

peralatan SPBU yang rusak karena bencana gempa atau aturan dari 

Pertamina yang mewajibkan adanya pembaharuan peralatan yang cukup 

mahal dapat segera menindaklanjuti karena pembelian peralatan harus tunai. 

Faktor yang lain seperti stabilitas pendapatan dan pengendalian perusahaan 

tidak mempengaruhi kebijakan deviden.  Informasi Keuangan yang digunakan 

dalam keputusan dividen berupa laporan penjualan/kas.  

Tabel 8. Keputusan Dividen Tahapan Pendiri  Spbu Pertamina Pasti Pas 44.556.06 Sogan 

Wates, Yogyakarta 

KEPUTUSAN DIVIDEN TAHAPAN 

PENDIRI  

FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI 

Laba ditahan untuk investasi Likuiditas dan fleksibilitas keuangan 

serta kebutuhan dana perusahaan 

 

Sejak Spbu Pertamina Pasti Pas 44.556.06 Sogan Wates, Yogyakarta 

dikelola oleh dua pemilik dimana Bapak Nathanael Budiman hanya sebagai 

pemilik saja, Bapak Nathanael Budiman menginginkan dividen tersebut dibagi 

tiap bulan. Bapak Nathanael Budiman berkata bahwa : 

  

“saya inginnya tiap bulan terima uang dari hasil usaha spbu, ada keuntungan berapa, 
ya tinggal bagi dual lah, tetapi kalau kebutuhan spbu yang mendesak sehingga dividen 
tidak dapat dibagi, saya mau mengerti asalkan ada konfirmasi dari Mas Toegiman”.  

 



Hal ini sejalan dengan paparan IFC Family Business Governance 

Handbook (2008) menyatakan bahwa seorang pemilik yang tidak bekerja di 

bisnis, mengandalkan pada deviden sebagai sumber pendapatan yang utama, 

sehingga menginginkan agar deviden dibagi. Selaku pemilik dan pengelola, 

Bapak Toegiman Eko Wijono memberikan bagian deviden dengan prosentase 

60% untuk Bapak Nathanael Budiman. Motivasi Bapak Toegiman Eko Wijono 

memberikan prosentase deviden yang lebih besar kepada Bapak Nathanael 

Budiman dengan alasan masih kerabat. Namun demikian, Bapak Nathanael 

Budiman juga bersedia jika deviden tidak dapat dibagi karena faktor 

kebutuhan dana yang tinggi di waktu-waktu tertentu. Faktor-faktor yang lain 

seperti likuiditas dan fleksibilitas keuangan, dan pengendalian perusahaan 

tidak dipertimbangkan oleh Bapak Nathanael Budiman dan Bapak Toegiman 

Eko Wijono dalam kebijakan deviden.  Informasi keuangan yang digunakan 

dalam keputusan dividen oleh Bapak Nathanael Budiman berupa laporan laba 

rugi dengan memperkerjakan akuntan yang terpisah dari Bapak Toegiman Eko 

Wijono yang menggunakan laporan penjualan/kas. 

Tabel 9. Keputusan Dividen Tahapan Konfederasi Sepupu  Spbu Pertamina Pasti Pas 

44.556.06 Sogan Wates, Yogyakarta 

KEPUTUSAN DIVIDEN TAHAPAN 

KONFEDERASI SEPUPU  

FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI 

Laba dibagi sebagai dividen Stabilitas Pendapatan dan 

kebutuhan dana 

 


