
 
 

 
  

ABSTRAK 

 

Dede Abdul Aziz A N (1158020065): Pengaruh Merger Terhadap Kinerja 

Keuangan Pada PT Kalbe Farma TBK yang terdaftar di BEI periode 2002-2017 

 

Merger adalah penggabungan dua usaha atau lebih dan kemudian hanya 

akan ada satu perusahaan yang tetap berdiri sebagai badan hukum. Akuisisi adalah 

pengambilalihan kepemilikan perusahaan atas aset atau saham dimana kedua 

perusahaan tersebut tetap berdiri sebagai badan hukum yang terpisah. Merger atau 

akuisisi bertujuan untuk menambah nilai perusahaan dan menghasilkan sinergi 

positif bagi perusahaan. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menguji apakah merger 

akan memberikan perbedaan yang signifikan kearah yang lebih baik atau tidak bagi 

perusahaan yang telah melakukan merger. Pengujian ini dilakukan dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan kinerja keuangan yang diukur dengan beberapa bagian dari 

rasio yang terdiri dari current ratio, quick ratio, debt to equity ratio, return on asset, 

dan return on equity. Sumber data yang digunakan adalah sekunder, yaitu data 

laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan secara umum. Dan hipotesis 

menunjukan bahwa dengan dilakukannya merger perusahaan mengalami 

peningkatan yang signifikan. 

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu jenis kuantitatif. Kemudian 

menggunakan analisis deskriptif dan analisis komparatif. Pengambilan sampel 

digunakan dengan cara purposive sampling yaitu mengambil sampel dengan 

menentukan kriteria sesuai dengan kebutuhan penelitian. Maka dari itu sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah PT Kalbe Farma Tbk yang telah melakukan 

merger PT Dankos Laboratories Tbk, dan PT Enseval menjadi PT Kalbe Farma 

Tbk. Analisis komparatif yang dilakukan adalah menggunakan uji paired sampel t-

test menggunakan SPSS 2.0. 

Berdasarkan hasil perhitungan paired sampel t-test dengan derajat 

kepercayaan 95% menunjukan bahwa ada perbedaan yang signifikan yang terjadi 

nilai pada Current Ratio adalah sebesar 0,034. Nilai Quick Ratio adalah sebesar 

0,037. Nilai Debt to Equity Ratio adalah sebesar 0,046. Tetap hal tersebut tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pada Nilai Return On Equity adalah sebesar 

0,199 dan nilai Return On Asset  adalah sebesar 0,689.  
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