
 

 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.  Latar belakang 

Joko widodo dilantik sebagai presiden Indonesia ke-7 pada tanggal 20 Oktober 

2014. Upacara pelantikan di laksanakan di gedung DPR/MPR. Upacara menandai 

secara resmi di mulainya jabatan Joko Widodo sebagai presiden dan juga Yusuf 

Kalla sebagai wakil presiden Indonesia. Pelantikan Joko Widodo mendapat 

berbagai reaksi dari masyarakat dan media Indonesia maupun international. 

Masyarakat. Indonesia menyaksikan acara pelantikan baik secara langsung 

maupun di televisi, banyak juga masyarakat yang mengambil cuti kerja demi 

menyaksikan pelantikan  joko wi dodo. 

 

Pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih mengundang harapan besar 

bagi masyarakat dan juga bagi para pelaku pasar Indonesia. Bursa saham dan 

rupiah merespon positif terkait pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil 

Presiden. Pengamat ekonomi syariah, Mustafa E. Nasution menyatakan mulusnya 

proses pelantikan Joko Widodo akan memberikan kepastian politik yang 

berdampak positif terhadap bursa saham rupiah dan juga saham, begitupun dengan 

keuangan Negara diharapkan berdampak positif setelah dilantiknya Presiden Joko 

Widodo dan Wakil  Presiden. 

 

Saat Joko Widodo dan Waki lPresiden Yusuf Kalla di lantik, perdagangan di bursa 

saham sangatlah ramai .Pelantikan Joko Widodo di sambut dengan antusias oleh 

masyarakat. Penguatan juga di ikuti optimisme investor asing yang menunjukkan 

tanda-tandanya mulai masuk kembali ke pasar modal Indonesia.  
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Namun di akhir tahun 2015 saat dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di akhir 

pemerintahan pesiden susilo bambang yudoyono (SBY) pemerintah Indonesia 

memiliki utang hingga ribuan triliun. 2.608 triliun ketika kepemimpinan dilanjut 

oleh presiden joko widodo pemerintah pusat memiliki hutang  tercatat Rp 3.165  

per 2015 masuk ke tiga tahun kepemimpinannya jumlah itu naik Rp 3.466  triliun 

dan pada tahun 2016 sebesar 3.866 triliun tercatat perseptember 2017. Indonesia 

merupakan suatu Negara dengan jumlah penduduk 257 juta jiwa yang mayoritas 

usia muda. Akibatnya, investasi disektor sumber daya manusia (SDM) merupakan 

suatu keharusan dan bukan suatu yang bisa ditunda. Dengan terjadinya hal tersebut 

apakah hutang pemerintah Indonesia ini mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

perusahaan asuransi di Indonesia atau tidak. 

 

Dari banyaknya penduduk Indonesia Asuransi merupakan sarana finansial dalam 

tata kehidupan rumah tangga, seperti menghadapi risiko kematian ataupun 

menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Hal ini disebabkan adanya masa 

depan yang tidak pasti, sehingga masyarakat memerlukan perusahaan asuransi 

untuk menanggung  ketidakpastian  tersebut.  

 

Dunia usaha yang ada di Indonesia sangatlah kompetitif  dan menuntut setiap 

perusahaan dapat mengelola dan melaksanakan manajemen perusahaan lebih baik 

dan lebih professional. Hal ini dikarenakan munculnya pesaing-pesaing yang 

dalam dunia usaha yang cukup besar baik dari dalam negri maupun dari luar negri 

sehingga mengakibatkan setiap perusahaan berlomba-lomba atau meningkatkan 

kinerja perusahaan yang baik demi eksistensi kelangsungan hidup perusahaan.Dan 

biasanya analisis rasio yang sering digunakan analisis keuangan yang sering 

digunakan untuk mengetahui apakah keadaan keuangan perusahaan memuaskan 

atau tidak memuaskan. Dengan dilakukan analisis rasio ini diharapkan dapat 

membantu dalam pengadaaan analisis kondisi intern perusahaan pada umumnya 

dan  khususnya  kondisi  keuangan. 
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Dengan analisa rasio keuangan dapat digunakan untuk menganalisa baik buruknya 

keadaan atau kondisi keuangan perusahaan. Analisa keuangan merupakan analisis 

yang menunjukkan hubungan diantara pos-pos yang ada dalam suatu laporan 

keuangan atau pos-pos antara keuangan neraca dan laporan laba-rugi. Dalam 

penelitian ini rasio-rasio keuangan sebagai salah satu informasi dalam laporan 

keuangan yang digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan atau 

memprediksi  pertumbuhan  l aba  perusahaan. 

 

Dikarenakan asuransi sangatlah penting dan  masyarakat berharap pelantikan 

Presiden Joko Widodo membuat asuransi di Indonesia lebih baik lagi. Masyarakat  

menaruh  kepercayaan kepada presiden Joko Widodo. Dari Latar belakang diatas 

maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS PERBEDAAN 

PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN LABA DI 

ERA SEBELUM DAN SESUDAH KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO 

WIDODO (studi empiris pada perusahaan sektor asuransi yang terdaftar di BEI 

Tahun 2012-2017) 

 

2. Rumusan masalah 

Dari uaraian diatas maka, permasalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Dari uaraian diatas maka, permasalah penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagaiberikut : 

a. Apakah ada perbedaan pengaruh rasio likuiditas (current ratio) terhadap 

perubahan laba di era sebelum dan sesudah kepemimpinan Presiden Joko 

Widodo? 

b. Apakah ada perbedaan pengaruh rasio leverage (debt equity ratio) terhadap 

perubahan laba di era sebelum dan sesudah kepemimpinan Presiden Joko 

Widodo? 
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c. Apakah ada perbedaan rasio aktivitas (total asset turn over) terhadap 

perubahan laba di era sebelum dan sesudah kepemimpinan Presiden Joko 

Widodo? 

d. Apakah ada perbedaan rasio likuitas (current ratio), rasio leverage (debt 

equity ratio), rasio aktivitas (total asset turn over) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap perubahan laba di era sebelum dan sesudah 

kepemimpinan Presiden Joko Widodo? 

 

3. Tujuan penelitian 

Adapaun tujuan yang dilakukan peneliti ini adalah untuk : 

a. Menguji pengaruh rasio  likuiditas  (current ratio) terhadap perubahan laba 

di era sebelum dan sesudah kepemimpinan Presiden Joko Widodo? 

b. Menguji pengaruh rasio leverage (debt equity ratio) terhadap terhadap 

perubahan laba di era sebelum dan sesudah kepemimpinan Presiden Joko  

Widodo? 

c. Menguji pengaruh rasio aktivitas (total asset turn over) terhadap perubahan 

laba di era sebelum dan sesudah kepemimpinan Presiden Joko Widodo? 

d. Menguji pengaruh rasio likuitas (current ratio), rasio leverage (debt equity 

ratio), rasio aktivitas (total asset turn over) terhadap perubahan laba di era 

sebelum dan sesudah kepemimpinan Presiden Joko Widodo? 

 

4. Manfaat penelitian 

a. Bagi penulis, 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan atau meningkatkan 

wawasan tentang analisis perbedaan pengaruh rasio keuangan terhadap 

perubahan laba di era sebelum dan sesudah kepemimpinan Presiden Joko 

Widodo. (study empiris pada perusahaan sektor asuransi yang terdaftar di 

BEI) Tahun 2012-2017. dan juga menambah pengetahuan yang pastinya 

berguna  di waktu yang akan datang. 
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b. Bagi investor,  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menanamkan modal pada perusahaan Indonesia, dan 

mereka berkepentinagn terhadap prospek keuntungan perusahaan pada 

masa yang akan datang, jadi investor dapat menilai perusahaan tersebut 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau tidak. 

c. Bagi Indonesia sendiri, 

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan 

keuangan tersebut berkembang. 

d. Bagi pihak-pihak lain,  

Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan serta menjadi referinsi atau bahan masukan dalam penelitian 

serupa pada masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


