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Holding Perusahaan Media yang Paling Terintegrasi di Asia Tenggara
Perseroan merupakan holding dari perusahaan Media yang paling terintegrasi di Asia Tenggara,
yang didukung oleh empat (4) free-to-air (FTA) di Indonesia, termasuk RCTI, MNC TV, Global TV dan
iNews TV serta operator TV berlangganan memiliki jaringan distribusi penjualan tersebar melalui 115
kantor cabang yang terbesar di Indonesia dengan strategi multi brand (Indovision, OkeVision dan
Top TV) dan brand awareness yang tinggi. Perseroan juga merupakan operator dari layanan internet
broadband dan IPTV dengan merek MNC Play. Perseroan memiliki pangsa pasar Prime Time FTA TV
tertinggi di Indonesia mencapai 38,5% di 1Q17.
Keunggulan Kompetitif Perseroan
Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif utama yaitu : 1) Perusahaan media Indonesia
terbesar dan satu-satunya perusahaan media terintegrasi dan didukung oleh perpustakaan konten
program terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 300.000 jam program dan akan meningkat lebih
15.000 jam per tahun; 2) Memiliki rekam jejak yang terbukti sebagai pemimpin dalam pangsa
pemirsa selama 27 tahun berturut-turut melalui RCTI; 3) Pertumbuhan bisnis ditopang oleh
tingginya pertumbuhan masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia, yang mendorong
aktivitas periklanan dengan perusahaan Consumer Good ternama seperti Unilever, Mayora,
Indofood, Wings, P&G, dan lainnya; 4) Sinergi dan integrasi yang baik antar Group MNC; 5)
Ditopang oleh kondisi keuangan yang solid dan rendahnya rasio hutang dimana DER Perseroan
hanya sebesar 0,49x di FY17E; 6) Memiliki jaringan distribusi penjualan TV berlangganan terbesar
melalui 115 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dampak Positif dari Penerbitan Obligasi di 2017
Kami menilai positif atas dampak penerbitan obligasi Perseroan di tahun 2017. Porsi penggunaan
obligasi yang proporsional yaitu 40% untuk kebutuhan modal kerja dan 60% untuk pelunasan
sebagian pinjaman yang dimiliki Perseroan, berpotensi berdampak positif pada kondisi keuangan
Perseroan ke depan. Potensi penghematan yang diperoleh Perseroan melalui penerbitan obligasi
tahun 2017 adalah sebesar 50bps - 75bps dibandingkan dengan kupon obligasi yang di-refinancing.
Sementara itu rasio EBITDA terhadap beban bunga juga berpotensi meningkat dari 5,99x di FY16
menjadi 7,39x/8,58x di FY17E/FY18F.
Ekspektasi Pertumbuhan yang Agresif pada FY17E/FY18F
Perseroan memiliki prospek yang menarik seiring dengan pertumbuhan industri media di Indonesia.
Pendapatan iklan dan konten berbasis media diestimasikan masih berkontribusi dominan terhadap
pendapatan konsolidasian Perseroan sebesar 61,3% dan pendapatan dari media berbasis pelanggan
sebesar 31,5% di FY17E. Kami memproyeksikan pendapatan konsolidasian Perseroan akan
bertumbuh sebesar 10%/22% menjadi Rp 11,46 triliun/Rp 14,04 triliun di FY17E/FY18F. EBITDA
margin diestimasikan bertumbuh dari 33% di FY16 menjadi 37%/41% di FY17E/FY18F. Oleh karena
itu, laba bersih berpotensi bertumbuh sebesar 314%/94% menjadi Rp 843,71 miliar/Rp 1,63 triliun di
FY17E/FY18F.
Key Financial Highlight
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Tinjauan Pasar Obligasi
Kinerja pasar obligasi di
2017 melanjutkan tren
positif di tahun 2016 ...

Kinerja pasar obligasi di tahun 2017 masih menunjukkan kinerja yang positif,
tercermin pada kenaikan Indonesia Composite Bond Index (ICBI). Hingga akhir
April 2017, ICBI mencatatkan kenaikan sebesar 14,40 poin atau sebesar 6,91%
dibandingkan dengan posisi di akhir tahun 2016. Sementara itu, indeks total
return dari Surat Berharga Negara (INDOBeX Government) dan indeks total
return dari obligasi korporasi (INDOBeX Corporate) hingga akhir bulan April
2017 masing – masing mengalami kenaikan sebesar 14,58 pts atau mengalami
pertumbuhan sebesar 7,10% dan sebesar 12,27 pts atau tumbuh sebesar 5,54%
dibandingkan dengan posisi di akhir tahun 2016.
Grafik 1. Kinerja Indeks obligasi dan IHSG

Sumber: Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA)

Kombinasi faktor internal
dan eksternal menjadi
katalis positif di pasar
obligasi ...
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Hasil positif di pasar obligasi domestik pada awal tahun 2017 tidak lepas dari
masih derasnya aliran modal dari investor asing yang masuk ke instrumen Surat
Utang Negara. Hingga akhir bulan April 2017, investor asing mencatatkan
akumulasi pembelian di Surat Berharga Negara senilai Rp80,01 triliun di
sepanjang tahun 2017. Dengan penambahan kepemilikan tersebut, dana dari
investor asing yang ditempatkan di Surat Berharga Negara di akhir April 2017
senilai Rp745,82 triliun atau setara dengan 39,09% dari total outstanding Surat
Berharga Negara yang dapat diperdagangkan. Sementara itu di pasar saham,
investor asing juga mencatatkan pembelian bersih di sepanjang tahun 2017
senilai Rp22,31 triliun dengan total aset saham yang dimiliki oleh investor asing
di akhir April 2017 senilai Rp1.856,47 triliun atau setara dengan 54,61% dari
total nilai saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
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Stabilnya
nilai
tukar
rupiah serta mendukung
aliran modal asing masuk
ke
pasar Surat Utang
Negara ....

Aliran modal investor asing yang menempatkan dananya di Surat Berharga
Negara didukung oleh stabilnya nilai tukar rupiah serta masih menariknya
tingkat imbal hasil yang ditawarkan oleh Surat Berharga Negara. Hingga akhir
April 2017, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika cukup stabil pada kisaran
13310 – 13340 per dollar Amerika dengan mengalami penguatan sebesar
1,08% dibandingkan posisi di akhir tahun 2016. Stabilitas nilai tukar rupiah
terhadap dollar Amerika seiring dengan penguatan mata uang regional
didukung oleh meningkatnya angka cadangan devisa, dimana pada bulan April
2017, angka cadangan Indonesia mencapai US$123,24 miliar, mengalami
kenaikan sebesar US$6,88 miliar dibandingkan posisi di akhir tahun 2016.
Kenaikan tersebut seiring dengan meningkatnya penerimaan devisa, antara
lain berasal dari penerimaan pajak dan devisa ekspor migas bagian pemerintah
serta hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas yang melampaui
kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu,
tingginya tingkat imbal hasil yang ditawarkan oleh Surat Utang Negara memberikan daya tarik bagi investor asing untuk menempatkan dananya di Surat
Berharga Negara. Di akhir April 2017, imbal hasil yang ditawarkan oleh Surat
Utang Negara bertenor 10 tahun dengan denominasi mata uang rupiah sebesar
7,014% dimana imbal hasil surat utang Malaysia dengan tenor yang sama
menawarkan imbal hasil sebesar 4,05% dan Thailand sebesar 2,745%. Masuknya
aliran modal asing di pasar Surat Utang Negara menjadi katalis positif di obligasi di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika di tahun
2017 serta kenaikan laju inflasi domestik.

Tabel 1 Kepemilikan Surat Berharga Negara

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko – Kementrian Keuangan
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Faktor domestik yang
m e m p e n g a r u h i
pergerakan pasar obligasi
adalah ...

Dari faktor domestik, Badan Pusat Statistik mencatatkan inflasi berjalan (YTD) di
bulan April 2017 sebesar 1,28% dan inflasi tahunan (YoY) sebesar 4,17%.
Kenaikan laju inflasi di awal tahun 2017 tersebut turut dipengaruhi oleh
keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif perpanjangan STNK, tarif dasar
listrik dan harga bahan bakar minyak. Ancaman kenaikan laju inflasi tersebut
kami perkirakan akan membatasi peluang Bank Indonesia untuk kembali
menurunkan suku bunga acuan. Hingga akhir tahun 2017, kami perkirakan
tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia yaitu BI 7-day (Reverse) Repo Rate
masih akan dipertahankan pada level 4,75%. Pada pertemuan terakhir di bulan
April 2017, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk
mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) sebesar 4,75%,
dengan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 4,00% dan Lending Facility
tetap sebesar 5,50%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya Bank
Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan
tetap mendorong berlanjutnya proses pemulihan perekonomian domestik.
Bank Indonesia tetap mewaspadai sejumlah risiko, baik yang berasal dari global
maupun domestik. Dari sisi global, terdapat indikasi perbaikan prospek perekonomian negara maju, namun sejumlah risiko tetap perlu dicermati terutama
wacana penurunan besaran neraca bank sentral AS dan faktor geopolitik.
Adapun dari sisi domsetik, beberapa risiko yang tetap perlu diwaspadai oleh
Bank Indonesia adalah dampak penyesuaian administered prices terhadap laju
inflasi dan masih berlanjutnya konsolidasi korporasi dan perbankan yang menyebabkan belum optimalnya dampak stimulus perekonomian.
Grafik 2 Pergerakan tingkat inflasi dan suku bunga acuan Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia
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Kebijakan bank sentral
menjadi faktor eksternal
yang mempengaruhi
pasar obligasi ...

Sementara itu dari faktor eksternal, ekpektasi kenaikan suku bunga Bank
Sentral Amerika mendorong kenaikan imbal hasil dari surat utang Amerika (US
Treasury) yang juga berpengaruh terhadap pasar surat utang domestik. Sinyal
kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika didukung oleh data inflasi Amerika
Serikat yang terus menunjukkan tren kenaikan mendekati target Bank Sentral
Amerika yang sebesar 2,0%. Angka Inflasi Amerika Serikat di bulan April 2017
mengalami kenaikan sebesar 2,20% (YoY) setelah sempat mencapai 2,7% di
bulan Februari 2017 dengan laju inflasi di luar makanan dan energi sebesar
1,9% (YoY). Laju inflasi di Amerika terus menunjukkan peningkatan dalam enam
bulan terakhir, didukung oleh kenaikan harga komoditas minyak. Selain data
inflasi, indikator lainnya yang mendukung sinyal kenaikan suku bunga Bank
Sentral Amerika adalah semakin solidnya sektor tenaga kerja Amerika . Di bulan
April 2017, sektor tenaga kerja Amerika menyerap 211 ribu tenaga kerja di luar
sektor pertanian (nonfarm payrolls) dengan angka pengangguran
(unemployment rate) turun menjadi 4,40%. Dengan didukung oleh adanya
perbaikan kondisi ekonomi Amerika, Rapat Dewan Gubernur Bank Sentral
Amerika pada tanggal 4 Mei 2017 memutuskan untuk mempertahankan suku
bunga acuan sebesar 0,75% – 1,00%. Sementara itu Bank Sentral Eropa (ECB)
pada pertemuannya di bulan April 2017 kembali memutuskan untuk
mempertahankan suku bunga acuan di level 0,0% yang merupakan keputusan
yang sama dalam sepuluh pertemuan secara berturut – turut. Pada saat yang
sama ECB berencana untuk menurunkan pembelian aset dari senilai UER80
miliar menjadi EUR60 miliar yang berlaku sejak bulan April 2017 hingga akhir
Desember 2017. Adapun Bank Sentral Jepang masih mempertahankan suku
bunga acuan di level -0,10% dimana tingkat suku bunga negatif tersebut telah
berlangsung sejak awal tahun 2016 serta masih berusaha untuk
mempertahankan tingkat imbal hasil dari surat utang Jepang dengan tenor 10
tahun tetap berada di kisaran 0,0% .
Grafik 3 Pergerakan tingkat inflasi dan suku bunga acuan Amerika Serikat

Sumber: Bloomberg
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Hingga akhir April 2017,
rata – rata imbal hasil
Surat
Utang
Negara
mengalami
penurunan
sebesar 74 bps ...

Hingga akhir April 2017, rata – rata imbal hasil Surat Utang Negara mengalami
penurunan sebesar 74 bps dibandingkan dengan posisi di akhir tahun 2016
dengan penurunan imbal hasil yang cukup besar terjadi pada tenor 1 – 10
tahun. Kondisi tersebut memberikan sinyal bahwa pelaku pasar lebih memilih
untuk menempatkan dananya di Surat Berharga Negara dengan tenor pendek
dan menengah guna mengantisipasi berfluktuasinya harga Surat Utang Negara
sebagai respon atas pergerakan pasar keuangan global yang cenderung
bergerak berfluktuasi.
Grafik 4 Pergerakan kurva imbal hasil Surat Utang Negara

Sumber: Bloomberg

Kinerja obligasi korporasi
tumbuh positif ...
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Adapun dari pasar obligasi korporasi, kinerja dari obligasi korporasi masih
menunjukkan pertumbuhan, meskipun kinerjanya masih di bawah dari kinerja
dari Surat Utang Negara. Indeks total return dari obligasi korporasi hingga akhir
April 2017 tumbuh sebesar 5,54% atau mengalami kenaikan indeks sebesar
12,27 pts. Berdasarkan data Statistik Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan di
minggu ke 4 bulan April 2017, pemegang obligasi korporasi terbesar adalah
kelompok investor reksadana, yaitu Rp87,30 triliun, dan diikuti oleh kelompok
investor dana pensiun, senilai Rp70,57 triliun. Selain di obligasi korporasi,
investor reksadana merupakan pemegang sukuk korporasi terbesar, senilai
Rp5,39 triliun, mengalami peningkatan senilai Rp1,44 triliun dibandingkan dengan posisi di akhir tahun 2016. Kelompok investor reksadana menggeser posisi
dana pensiun sebagai pemegang obligasi korporasi terbesar pada tahun 2017
seiring dengan diwajibkannya Industri Keuangan Non Bank (IKNB) termasuk
dana pensiun untuk menempatkan sebagian dari dana investasinya di Surat
Berharga Negara.
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Tabel 2 Kepemilikan obligasi korporasi

Sumber: Statistik Pasar Modal—Otoritas Jasa Keuangan

Meningkatnya jumlah kepemilikan investor
asing di obligasi korporasi
memberikan sinyal ...
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Penempatan investor asing di obligasi korporasi mulai menunjukkan
peningkatan. Sejak bulan Mei 2016, Investor asing kembali melakukan
akumulasi penempatan dana di obligasi korporasi. Berdasarkan data Kustodian
Sentral Efek Indonesia, kepemilikan investor asing di obligasi korporasi di bulan
April 2017 adalah senilai Rp21,82 triliun atau setara dengan 6,55% dari total
outstanding obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang
nilainya di akhir April 2017 sebesar Rp333,09 triliun. Kepemilikan oleh investor
asing di bulan April 2017 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan posisi
di akhir Desember 2016 yang sebesar Rp20,08 triliun atau setara dengan 6,37%
dari total outstanding obligasi korporasi. Meningkatnya kepemilikan obligasi
korporasi oleh investor asing tersebut memberikan sinyal adanya optimisme
dari investor asing terhadap perkembangan pasar obligasi korporasi di
Indonesia yang didukung oleh cukup baiknya kinerja keuangan dari emiten
penerbit obligasi.
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Grafik 5 kepemilikan obligasi korporasi oleh investor asing

Sumber: Kustodian Sentral Efek Indonesia

Pasar obligasi korporasi
didukung oleh kualitas
kredit yang baik ...

Secara keseluruhan pasar obligasi korporasi di Indonesia masih cukup menarik
dengan didukung kualitas kredit yang sangat baik. Berdasarkan data dari Bursa
Efek Indonesia, dari total outstanding obligasi korporasi di akhir bulan April
2017 yang senilai Rp333,09 triliun, senilai Rp174,63 triliun atau 52,11% adalah
obligasi dengan peringkat “AAA”, diikuti oleh obligasi dengan peringkat “AA+”
senilai Rp38,70 triliun atau sebesar 11,54%. Komposisi tersebut menunjukkan
bahwa sebagian besar obligasi korporasi di Indonesia adalah layak investasi
dengan kualitas obligasi yang baik. Dengan didukung oleh peringkat tersebut,
obligasi korporasi menjadi pilihan bagi investor yang mengharapkan tingkat
imbal hasil yang cukup tinggi dengan tingkat resiko yang terukur.
Grafik 6 Outstanding obligasi korporasi berdasarkan peringkat

Sumber: Bursa Efek Indonesia

www.mncsekuritas.id

MNC Sekuritas

1-500-899

research@mncsecurities.com

Please see important disclaimer at the back of this report

Page 8

Corporate Debt Report | MNC Sekuritas Research Division

Sektor keuangan masih
menjadi emiten terbesar
penerbit obligasi ...

Dari sisi penerbit, sektor perbankan dan lembaga keuangan (Financial
Institution) masih menjadi sektor yang paling banyak menerbitkan obligasi. Dari
total obligasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia di akhir April 2017, sektor
keuangan telah menerbitakan obligasi senilai Rp218,89 triliun (65,32%), dan
diikuti oleh sektor infrastruktur senilai Rp57,05 trliun (17,02%). Tingginya
penerbitan obligasi korporasi dari sektor perbankan dan lembaga keuangan
dikarenakan sektor tersebut relatif lebih mudah untuk menyalurkan atau
menggunakan dana hasil penerbitan obligasi dibandingkan dengan sektor lain.
Grafik 7 Outstanding obligasi korporasi berdasarkan sektor emiten

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Hingga
April
2017,
penerbitan
obl iga si
korporasi di tahun 2017
masih didominasi oleh
sktor keuangan...

www.mncsekuritas.id

Di tahun 2017, penerbitan obligasi korporasi masih didominasi oleh sektor
perbankan dan lembaga keuangan. Hingga bulan April 2017, penerbitan
obligasi korporasi senilai Rp34,865 triliun, dimana sektor lembaga keuangan
menerbitkan obligasi senilai Rp28,440 triliun setara dengan 81,57% dari
penerbitan obligasi korporasi di tahun 2017. Adapun sektor telekomunikasi
menjadi penerbit terbesar kedua di tahun 2017, dengan penerbitan senilai
Rp2,88 triliun atau setara dengan 8,26% dari total obligasi korporasi yang
diterbitkan di tahun 2017. Kami melihat bahwa penerbitan obligasi korporasi di
tahun 2017 masih akan cukup tinggi seiring cukup banyaknya obligasi korporasi
yang akan jatuh tempo di tahun 2017 dimana beberapa diantaranya akan
dilunasi melalui penerbitan obligasi korporasi (refinancing). Selain itu, posisi
imbal hasil dari Surat Utang Negara yang cukup rendah mendorong beberapa
perusahaan untuk memanfaatkan momentum tersebut guna menerbitkan
obligasi korporasi.
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Tabel 3 Penerbitan obligasi korporasi 2017

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Rencana

Penerbitan

Obligasi dan Sukuk Ijarah
Berkelanjutan
2017 oleh

I

Tahun

PT Global

Mediacom Tbk ...
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PT Global Mediacom Tbk berencana untuk menerbitkan obligasi dan sukuk di
tahun 2017 melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi
Berkelanjutan I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahun 2017
dengan total penerbitan senilai Rp1.500.000.000.000-. Adapun untuk tahap I
perseroan menargetkan penerbitan sebanyak – banyaknya senilai Rp
1.100.000.000.000,-. Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan
obligasi dan sukuk tersebut untuk mendukung pengembangan anak – anak
perusahaan menjadi perusahaan publik yang unggul, sehat dan bertumbuh
serta untuk melunasi obligasi yang akan jatuh tempo (refinancing). PT
Pemeringkat Efek Indonesia pada bulan Februari 2017 mengafirmasi peringkat
PT Global Mediacom Tbk pada peringkat “idA+“ dengan prospek stabil.
Peringkat tersebut mencerminkan posisi
perseroan sebagai perusahaan
terkemuka sekaligus pemimpin pasar di sektor media di Indonesia, layanan
media yang mencakup televisi, televisi berbayar, konten, media online serta
layanan jasa internet melalui anak usahanya dan didukung juga oleh tingkat
profitabilitas operasional yang baik. Hanya saja, peringkat tersebut dibatasi oleh
faktor perseroan yang tidak memiliki akses langsung terhadap arus kas
operasional, paparan terhadap volatilitas mata uang asing melalui utang anak
usaha, serta ketatnya persaingan di industri media. Peringkat perseroan dapat
dinaikkan apabila perseroan mampu mengurangi ketergantugan terhadap
pendapatan deviden dari anak usaha dengan cara menghasilkan arus kas
sendiri secara berkelanjutan dan di saat yang sama perseroan juga mampu
memperbaiki struktur permodalan dengan cara menurunkan tingkat utang.
Adapun peringkat perseroan dapat diturunkan apabila perseroan maupun anak
usaha perseroan mengalami kenaikan tingkat utang yang lebih besar dari
perkiraan, terjadi penurunan arus kas yang diperoleh dari anak usaha maupun
terdapat proses hukum di masa mendatang yang akan mempengaruhi arus kas
perseroan.
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Selisih imbal hasil obligasi
dengan peringkat “A+“
dengan
Surat
Utang
N e ga r a
di
pasar
sekunder ...

Di pasar sekunder, obligasi dengan peringkat “A+” cukup aktif
diperdagangkan . Ditinjau dari tingkat imbal hasil dari obligasi korporasi
dengan peringkat “A+” yang diperdagangkan di pasar sekunder dibandingkan
dengan imbal hasil Surat Utang Negara dengan tenor yang sama, maka selisih
(premium spread) yang ditawarkan adalah berkisar antara 201 – 480 bps dengan
rata – rata sebesar 302 bps di atas imbal hasil dari Surat Utang Negara. Untuk
tenor 3 tahun (36 bulan) rata – rata premium spread adalah sebesar 299 bps
dan untuk tenor 5 tahun (60 bulan) rata – rata premium spread adalah sebesar
285 bps serta tenor 7 tahun (84 bulan) rata – rata premium spread adalah
sebesar 339 bps.

Tabel 4 Premium Spread obligasi korporasi dengan peringkat “idA+”

Sumber: Pelaporan Transaksi Efek (CTP), Bursa Efek Indonesia dan MNC Sekuritas
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Prospek Industri Media

Pendapatan bisnis media diperoleh dari konten melalui belanja iklan.
Pertumbuhan belanja iklan akan dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan
ekonomi dimana didorong oleh konsumsi domestik. Hal ini disebabkan
sebagian besar belanja iklan di dominasi oleh perusahaan masuk kategori
barang konsumen yang bergerak cepat (FMCG). Sejak tahun 2011,
pertumbuhan belanja iklan khususnya di televisi terus meningkat. Meskipun
terdapat penurunan pertumbuhan dari tahun 2013 hingga 2014, akan tetapi
mulai terdapat peningkatan sejak tahun 2016.
Grafik 8. Belanja Iklan TV (Rp Triliun)
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Peningkatan belanja iklan media secara keseluruhan diprediksi terus meningkat.
Belanja iklan media diprediksi akan meningkat signifikan dari tahun 2017
hingga tahun 2018. Hal ini menjadi kesempatan bagi perusahaan media untuk
memperoleh iklan dari perusahaan sehingga akan berdampak positif terhadap
kinerja perusahaan.
Grafik 9. Proyeksi Belanja Iklan TV (USD Miliar)
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Konten Program BMTR
Mampu
Mendominasi
Perolehan Rating dan
Audience
shares
di
Indonesia

Industri media sangat bergantung dari jumlah dari pengguna media tersebut.
Di industri media, hal penting yang menjadi fokus perusahaan adalah penyajian
program yang menarik sehingga mampu diminati oleh pengguna. Pengguna
yang puas akan program yang diberikan, akan berpotensi besar menjadi
pelanggan yang loyal terhadap program tersebut. Hal ini tentunya akan
berdampak positif terhadap perusahaan untuk beriklan di perusahaan media
karena produk iklan mereka akan dilihat dari media tersebut. Kami menilai
bahwa kunci kesuksesan di tengah ketatnya persaingan industri media saat ini,
terletak pada kemampuan perusahaan media dalam menyajikan konten
program yang kreatif.
Perusahaan media perlu melihat seberapa banyak pengguna media yang
melihat program yang disajikan oleh mereka. Di industri media khususnya
televisi, terdapat dua cara untuk mengukur kinerja dari perusahan media yaitu
dengan melihat rating dan audience shares. Rating merupakan estimasi jumlah
penonton televisi terhadap seluruh pemilik televisi. Sedangkan, audience shares
merupakan jumlah penonton pada waktu tertentu pada suatu channel terhadap
total penonton di semua pemilik televisi.
Jika dilihat dari data rating program TV per 4 Mei 2017, rating tertinggi
diperoleh oleh RCTI. Program dari RCTI dan MNC TV berhasil mendominasi
rating TV di Indonesia dari 20 Top program TV di Indonesia. RCTI berhasil
menempati posisi ke-1 dan ke-2 melalui Top Drama-nya yaitu “Dunia Terbalik”
dengan perolehan TVR sebesar 5,9 dan audience shares sebesar 24% serta “TOP
Tukang Ojek Pengkolan” memperoleh TVR sebesar 3,5 dengan audience shares
sebesar 14,8%.
Tabel 5. Rating Program Televisi
Channel

Rating

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DUNIA TERBALIK
TOP TUKANG OJEK PENGKOLAN
ANAK LANGIT
5 STAR D4A
BOY
AWAS, BANYAK COPET!
BERKAH CINTA
SHIVA(r)
UPIN & IPIN
ANANDHI
SHAUN THE SHEEP
MASHA AND THE BEAR (D03)(R)
GTL1:PERSIJA VS MADURA UTD(l)
CHACHA BHATIJA
HATI YANG MEMILIH
KUNGFU MASTER ZODIAC
OPERA VAN JAVA
PAAKHI

Program

RCTI
RCTI
SCTV
IVM
SCTV
RCTI
SCTV
ANTV
MNCTV
ANTV
MNCTV
ANTV
TV ONE
MNCTV
RCTI
ANTV
TRANS7
ANTV

5,9/24
3,5/14,8
3,5/16
3,4/17,5
3,3/12,7
3/15,7
2,9/16,1
2,9/23,2
2,6/17,8
2,6/20,6
2,3/21,2
2,2/20,4
2,2/9,2
2,1/11,8
2,1/12,7
2/19,6
2/7,6
2/15,4

19
20

ROMAN PICISAN THE SERIES
MIA IKAN MAS

RCTI
MNCTV

2/13,2
2,7/5

Sumber : Perseroan
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Monetisasi Pangsa Pasar
Saat Prime Time Untuk
Peningkatan Pendapatan
Perseroan

Menurut data lebih dari 10 pemilik televisi yang diperoleh dari AC Nielsen, ratarata audience shares sejak tahun 2013 hingga 2016 pada keseluruhan jam dari
pukul 02.00 hingga 23.59 masih dikuasai oleh BMTR dengan rata-rata pangsa
pasar sebesar 36,3%. Pangsa pasar audience shares kedua dikuasai oleh EMTK
dengan rata-rata sebesar 25,8%. Pada Maret 2017, kedua perusahaan tersebut
menguasai pangsa pasar lebih dari 60%, dengan porsi BMTR sebesar 37,7%,
porsi EMTK sebesar 29,1%, sisanya merupakan perusahaan lainnya.
Grafik 10. Monthly Audience Shares (All Time 02:00 – 25:59)
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Prime Time merupakan waktu sebagian besar pemirsa menonton program
tersebut. Pemilik TV memperoleh pendapatan besar pada saat Prime Time.
BMTR berhasil menempati posisi pangsa pasar tertinggi saat Prime Time,
dengan rata - rata sebesar 42,5% sejak tahun 2013 - 2016. Selain itu, Perseroan
berhasil menguasai pangsa pasar pada tahun 2016 dengan perolehan sebesar
45,6%. Di sisi lain, EMTK memperoleh pangsa pasar rata-rata sebesar 24,3%.
Dengan demikian, kami menilai bahwa BMTR berhasil menarik penonton
dengan konten program yang menarik dan berkualitas. Hal ini tentunya akan
menjadi daya tarik bagi perusahaan untuk beriklan melalui Perseroan.
Grafik 11. Monthly Audience Shares (Prime Time 18:00 – 22:59)
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Profil Perusahan

PT Global Mediacom Tbk. (BMTR) merupakan perusahaan yang di bidang
stasiun televisi Free-to-Air (FTA), TV Berlangganan, konten multimedia, portal
online, surat kabar, majalah, radio, dan layanan internet broadband. Selain itu,
Perseroan memiliki usaha media lainnya yaitu agensi manajemen artis dan
agensi iklan dimana berhubungan dengan media dan dapat mendukung bisnis
utama Perseroan.
Bisnis Perseroan didukung oleh dua bisnis utama. PT Media Nusantara Citra
Tbk. (MNCN) yang mengelola media berbasis konten dan iklan. Sedangkan, PT
MNC Sky Vision Tbk. (MSKY) dan PT MNC Kabel Mediacom mengelola media
berbasis pelanggan. MNCN mengelola empat stasiun TV FTA nasional dengan
produk yang sudah dikenal masyarakat yaitu RCTI, MNCTV, Global TV dan
iNewsTV. Sedangkan MSKY mengelola layanan TV berlangganan dengan merek
Indovision, Top TV dan OkeVision. MSKY memiliki 36 channel eksklusif yang
hanya tersedia di platform MSKY dimana 12 channel eksklusif tersebut
termasuk di dalam 20 channel yang paling diminati oleh pemirsa di Indonesia
dari periode 1 Januari 2016 hingga 30 September 2016. Dari 36 channel
eksklusif tersebut sebanyak 24 channel diproduksi dari inhouse yang terdiri dari
22 MNC Channel dan 2 MNC Shop. Sedangkan, PT MNC Kabel Mediacom
mengelola layanan internet broadband dan IPTV dengan merek MNC Play.
Selain didukung oleh dua bisnis utama tersebut, Perseroan saat ini didukung
oleh bisnis Online Media. Hal ini termasuk platform aplikasi sosial media
WeChat, Portal berita dan hiburan terkemuka Okezone.Com, perusahaan
mobile game company Letang dan layanan Home Shopping 24 jam di
Indovision, Top TV, OkeVision, dan MNC Play.
Sebagian besar pendapatan Perseroan dikontribusikan oleh dua bisnis utama.
MNCN berkontribusi terhadap laba Perseroan sebesar 62%. MSKY berkontribusi
sebesar 29%. Sedangkan bisnis Online Media berkontribusi sebesar 7% bagi
Perseroan pada tahun 2016.

Grafik 12. Struktur Perusahaan
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Grafik 13. Milestone Perseroan

Sumber : Perseroan

Tinjauan Keuangan
Historis

Pertumbuhan pendapatan Perseroan sejak tahun 2012 hingga tahun 2014
menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan CAGR pada periode tersebut
sebesar 6%. Pertumbuhan ini lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada rentang periode tersebut sebesar 5,5%. Kinerja
Perseroan yang masih tumbuh ditengah mulai melambatnya ekonomi
Indonesia, menunjukkan fundamental Perseroan yang solid. Pertumbuhan
pendapatan Perseroan ditopang oleh segmen media berbasis konten dan iklan
yang mampu memberikan kontribusi di atas 60% terhadap pendapatan
Perseroan.
Grafik 14. Pendapatan Tahun 2012-2016 (Rp Triliun)
CAGR 2014-2016 sebesar –3%
CAGR 2012-2014 sebesar 6%

10,66

10,58

10,46

10,2

8,93

2012

2013

2014

2015

2016

Sumber : Perseroan & MNC Sekuritas
www.mncsekuritas.id

MNC Sekuritas

1-500-899

research@mncsecurities.com

Please see important disclaimer at the back of this report

16
Page 11

Corporate Debt Report | MNC Sekuritas Research Division

Perlambatan Pendapatan Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016
disebabkan oleh penurunan industri media secara keseluruhan. Hal ini dapat
terlihat dari penurunan persentase belanja iklan sejak tahun 2014 (data
Industri). Selain itu, penurunan juga terjadi pada segmen media berbasis
pelanggan. Segmen ini melemah disebabkan oleh ketatnya persaingan harga
pada segmen kelas menengah ke bawah. Perseroan telah mengambil beberapa
langkah strategis dalam memperbaiki segmen ini. Salah satunya dengan
menyediakan layanan value added untuk produk TV berlangganan yaitu TV
Anywhere dimana pelanggan dapat mengakses tayangan TV berlangganan
melalui gadget atau mobile phone mereka. Kami menyakini bahwa strategi
tersebut berpotensi mampu menarik konsumen, mengingat Perseroan
mempunyai banyak konten yang berkualitas dengan rating yang tinggi.

Tinjauan Keuangan
Historis

Sementara itu Perseroan berhasil menjaga margin EBITDA rata-rata sebesar
39% dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir. Meskipun terjadi penurunan
EBITDA sejak tahun 2013, Perseroan mampu memperbaiki kinerja keuangan
dimana EBITDA margin meningkat dari 32,41% di FY15 menjadi 33,29% menjadi
sebesar Rp 3,48 triliun di FY16.
Penurunan drastis laba bersih Perseroan dari tahun 2014 hingga 2015
disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yaitu
US Dollar. Anak usaha Perseroan memiliki utang dalam bentuk mata uang asing
sehingga pelemahan nilai tukar Rp terhadap USD akan mempengaruhi laba
bersih Perseroan. Seiring dengan stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing, terjadi kenaikan laba bersih dari tahun 2015 ke 2016. Kami
memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing berpotensi lebih
stabil dalam beberapa tahun kedepan. Selain itu juga potensi penguatan nilai
tukar Rp terbuka seiring dengan peningkatan Rating Indonesia menjadi
Investment Grade oleh S&P di 2017. Hal tersebut menjadi katalis positif bagi
ekspektasi pertumbuhan kinerja Perseroan yang lebih baik dan berkelanjutan
dalam jangka panjang.
Grafik 15. EBITDA Tahun 2012-2016 (Rp Triliun)
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Proyeksi Keuangan 2017 2019

Kami memiliki pandangan yang positif atas potensi pertumbuhan Perseroan
pada periode 2017 - 2019. Kondisi keuangan Perseroan diproyeksikan
mengalami peningkatan seiring dengan langkah strategis baik ekspansi dan
efisiensi yang dilakukan oleh Perseroan dalam beberapa tahun kedepan.
Peningkatan kinerja keuangan Perseroan didukung oleh segmen anak usaha. Di
antaranya adalah :

A. Media Berbasis Konten
dan Iklan

Pertumbuhan belanja iklan media ditopang oleh kondisi ekonomi yang
diprediksi akan lebih baik untuk beberapa tahun kedepan. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia diproyeksikan bertumbuh positif dari 5,1% di FY17E menjadi
5,4% - 6% di FY18F. Kondisi ekonomi yang lebih baik didorong oleh konsumsi
domestik, belanja pemerintah dan masuknya investasi asing. Belanja iklan
media di Indonesia diestimasikan sekitar US$ 2,3 miliar pada tahun FY17E.
Sektor media pada tahun 2017 akan terus bertumbuh dengan didorong oleh
beberapa faktor diantaranya adalah : 1) Rata-rata pertumbuhan belanja iklan
yang tinggi setiap tahunnya; 2) Jumlah penduduk Indonesia yang besar akan
menjadi target perusahaan untuk beriklan; 3) Masih terbatasnya jumlah FTA TV
di Indonesia.
Kami menyakini bahwa faktor - faktor tersebut akan menjadi katalis bagi
Perseroan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan di FY17E. Perseroan
berhasil memiliki pangsa pasar Prime Time tertinggi di Indonesia yaitu
mencapai sekitar 36% di 1Q17. Hal tersebut berpotensi mendongkrak segmen
pendapatan berbasis konten dan iklan yang dimiliki oleh Perseroan. Kami
menilai pertumbuhan pendapatan pada segmen ini bertumbuh sebesar
8,4%/11,3% menjadi sebesar Rp 7,05 triliun dan Rp 7,84 triliun di FY17E/FY18F.
Grafik 17. Pendapatan Berbasis Konten dan Iklan (Rp Triliun)
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B. Media Berbasis
Pelanggan

Pertumbuhan industri TV berlangganan masih mempunyai potensi yang tinggi
di Indonesia. Saat ini, penetrasi TV berlangganan di Indonesia masih rendah
dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Penetrasi TV berlangganan di
Indonesia hanya mencapai 10% dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya
yang telah mencapai lebih dari 16%. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang
besar dimana jumlah rumah tangga berpenghasilan menengah ke atas
diperkirakan mencapai 40 juta rumah tangga, menjadikan industri ini masih
mempunyai prospek yang cerah. Perseroan juga mempunyai keunggulan
dimana produk Perseroan berbasis satelit yang dapat menjangkau ke seluruh
kota-kota besar di Indonesia. Selain itu juga, Perseroan memiliki brand
awareness yang tinggi sehingga menjadi entry barrier bagi pesaing.
Dengan faktor-faktor tersebut, kami menyakini bahwa dalam beberapa tahun
kedepan industri TV berlangganan akan bertumbuh lebih baik. Kami menilai
potensi kinerja pendapatan berbasis pelanggan Perseroan akan meningkat
khususnya di FY17E/FY18F. Kami mengestimasikan pendapatan berbasis
pelanggan akan mengalami peningkatan sebesar 19,9%/44,6% di FY17E/FY18F.
Potensi peningkatan pendapatan dan ARPU yang tinggi ditopang oleh
beberapa langkah strategis utama yaitu produk baru bundling internet dengan
operator mobile phone seperti XL, Indosat, 3, Smartfren dan operator fixed
broadband seperti MNC Play, pengembangan dan peningkatan layanan value
added untuk produk TV berlangganan yaitu TV Anywhere dimana pelanggan
dapat mengakses tayangan TV berlangganan melalui gadget atau mobile phone
mereka, serta menambah paket-paket ala carte yang lebih terjangkau dan
penawaran promosi yang lebih menarik. Hal ini akan menarik konsumen
mengingat Perseroan mempunyai banyak konten yang mempunyai rating
tinggi. Selain itu, Perseroan dapat mendistribusikan konten kepada anak-anak
usaha dengan perpustakaan konten yang besar dan terintegrasi.

Grafik 18. Pendapatan Berbasis Pelanggan (Rp Triliun)
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C. Media Berbasis Online

Perkembangan teknologi yang terus meningkat akan mempengaruhi industri
media. Saat ini, perkembangan teknologi internet sedang bertumbuh pesat.
Sehingga, industri media online mulai meningkat dan berpotensi menarik
untuk dalam beberapa tahun ke depan. Media online memiliki keunggulan
dalam hal kecepatan update berita, berinteraksi dengan pengguna, serta
tampilan yang dapat dimodifikasi. Media online diprediksi memiliki pangsa
pasar belanja iklan di Indonesia mencapai 12,9% pangsa pada tahun 2017 dan
akan bertumbuh paling cepat dengan pertumbuhan rata-rata 16,1% per tahun
selama tahun 2017 – 2022. Peningkatan pertumbuhan ini disebabkan akan
menurunnya pangsa pasar belanja iklan dari sektor media cetak dan radio.
Kami memproyeksikan pendapatan berbasis online Perseroan berpotensi
bertumbuh dengan CAGR 2017 - 2019 sebesar 8,9% menjadi Rp 664 miliar di
FY19F.

Grafik 19. Pendapatan Berbasis Online (Rp Miliar)
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Sumber : Perseroan & MNC Sekuritas
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Kinerja Perseroan dipengaruhi oleh segmen anak usaha media berbasis iklan
dan konten dengan produk televisi FTA yaitu RCTI, MNC TV, Global TV dan
iNews TV. Selain itu juga, kontribusi pendapatan terbesar berasal dari media
berbasis pelanggan dengan produk seperti Indovision, OkeVision, dan Top TV.
Pendapatan Perseroan lainnya diperoleh dari media berbasis online, dan
lain-lain. Dengan industri media yang terus bertumbuh, kami menyakini bahwa
Perseroan akan tetap menjadi pemimpin pangsa pasar di Indonesia. Hal ini
didorong oleh masih banyaknya ruang bagi potensi pertumbuhan yang dapat
dikembangkan oleh Perseroan.
Oleh karena itu, kami menilai bahwa
pendapatan Perseroan akan tumbuh positif sejalan dengan faktor-faktor
pendukung tersebut.
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Komposisi Pendapatan
Utama Perseroan

Pada tahun 2016, komposisi pendapatan Perseroan didominasi oleh
pendapatan segmen media berbasis konten dan iklan dengan porsi 62% dan
media berbasis pelanggan dengan porsi 29%. Kami menilai potensi terjadi
perubahan pada porsi pendapatan. Pada tahun 2017, berpotensi porsi media
berbasis konten dan iklan akan turun menjadi 61% dan pendapatan media
berbasis pelanggan akan meningkat menjadi 31%. Peningkatan pendapatan
berbasis pelanggan disebabkan inovasi yang dilakukan oleh mereka serta
sinergi konten.
Grafik 20. Komposisi Pendapatan Tahun 2016
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Grafik 21. Proyeksi Komposisi Pendapatan Tahun 2017
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Proyeksi Pendapatan
Perseroan di 2017 - 2019

Dengan dukungan pendapatan dari berbagai segmen anak usaha serta
peningkatan potensi pendapatan, maka kami melihat akan terjadi peningkatan
pada pendapatan konsolidasian Perseroan. Kami memproyeksikan pendapatan
Perseroan berpotensi bertumbuh sebesar 10%/22% menjadi Rp 11,49 triliun/ Rp
14,04 triliun pada FY17E/FY18F.
Grafik 22. Proyeksi Pendapatan
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Proyeksi EBITDA
Perseroan di 2017 - 2019

Kami menilai bahwa Perseroan dapat meningkatkan margin EBITDA di atas 42%
pada FY19F. Hal ini ditopang oleh penurunan komposisi biaya langsung
Perseroan. Perseroan mampu menurunkan biaya langsung dengan cara
memproduksi program sendiri melalui MNC Pictures, dimana sebelumnya
membeli dari pihak ke-3. Selain itu juga intergrasi infrastruktur baru yang
dimiliki Perseroan juga memberikan dampak positif bagi peningkatan
efektivitas dan efisiensi Perseroan dalam meningkatkan kualitas konten.
Grafik 23. Proyeksi EBITDA
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Proyeksi Laba Bersih
Perseroan di 2017 - 2019

Kami mengestimasikan tren pertumbuhan laba bersih yang agresif pada 2017 2019. Laba bersih Perseroan diproyeksikan bertumbuh signifikan sebesar
314%/94% menjadi Rp 843,71 miliar/ Rp 1,63 triliun di FY17E/FY18F. Kami
menyakini bahwa Perseroan mampu memitigasi salah satu risiko bisnis yaitu
rugi selisih kurs. Perseroan telah mewajibkan penerapan partial hedging untuk
mengatasi risiko terhadap fluktuasi mata uang asing di anak usaha. Dengan
melakukan hedging maka risiko terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing akan berkurang, sehingga laba bersih Perseroan dapat
bertumbuh positif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Rasio NIM
Perseroan juga berpotensi meningkat dari hanya 2% di FY16 menjadi 7%/12%
di FY17E/FY18F.
Grafik 24. Proyeksi Laba Bersih
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Memiliki Struktur
Permodalan yang Solid
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Perseroan mampu mencatatkan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan
di tengah tantangan perekonomian Indonesia di 2017. Hal tersebut ditopang
oleh relatif rendah rasio Debt to Equity (DER) yang diestimasikan hanya sebesar
0,49x di FY17E. Angka tersebut masih jauh berada dibawah maksimum covenant
Perbankan yaitu pada level 2x. Rendahnya rasio DER Perseroan
mengindikasikan ruang yang lebih bagi peningkatan leverage Perseroan ke
depan. Hal ini dinilai bermanfaat positif bagi potensi pengembangan dan
pertumbuhan yang berkelanjutan baik bagi Perseroan dan anak - anak usaha.
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Rasio DER yang Rendah….

.

Grafik 25. Debt to Equity
DER
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Faktor Risiko

Perseroan dan Entitas Anak menjalankan kegiatan usaha akan menghadapi
beberapa risiko utama. Perseroan sebagai perusahaan induk memiliki risiko
terhadap ketergantungan terhadap pendapatan dari Entitas Anak. Hal ini akan
berdampak kepada Perseroan jika pendapatan dari Entitas Anak menurun.
Sedangkan risiko yang dihadapi Entitas Anak terkait dengan peraturan
Pemerintah. Entitas Anak berhubungan dengan penyiaran dan infrastruktur
telekomunikasi. Entitas anak harus patuh terhadap peraturan yang ada. Apabila
terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan lainnya, maka instansi
berwenang akan memberikan sanksi dari sanksi administrasi hingga
pencabutan ijin usaha.
Selain itu, adanya risiko fluktuasi nilai tukar rupiah. Entitas anak banyak
melakukan pinjaman dalam bentuk mata uang asing. Apabila nilai Rupiah
melemah, maka akan memberikan tekanan kepada pendapatan dan laba bersih.
Risiko lainnya adalah penurunan belanja iklan. Lebih dari 90% pendapatan
Perseroan diperoleh dari pendapatan iklan. Dengan penurunan belanja iklan
akan mempengaruhi pendapatan Perseroan. Hal ini akan sejalan dengan
program-program yang ditawarkan oleh Perseroan kepada masyarakat. Apabila
Perseroan tidak dapat menjaga kualitas pelayanan atau tidak dapat
menawarkan program yang populer, maka akan akan terjadi pendapatan iklan
yang berdampak negatif terhadap Perseroan.
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Laporan Laba/Rugi
in Rp Million
Revenue
COGS
Gross Profit
Expenses
EBIT
EBITDA
Other Income/Expenses
Earning Before Tax
Net Income

FY2015
10,581,319
5,275,452
5,305,867
3,237,107
2,068,760
3,429,623
(1,436,074)
632,686
70,246

FY2016
10,459,641
4,984,742
5,474,899
3,429,666
2,045,233
3,481,783
(633,058)
1,412,175
203,902

2017F
11,495,000
5,253,041
6,241,958
3,534,670
2,707,288
4,201,596
(470,585)
2,236,702
843,714

2018F
14,036,113
6,059,847
7,976,266
3,887,355
4,088,911
5,749,818
(599,176)
3,489,735
1,634,280

2019F
16,027,521
6,699,772
9,327,749
4,246,092
5,081,657
6,809,756
(467,769)
4,613,888
2,321,600

FY2015

FY2016

2017F

2018F

2019F

Neraca Keuangan
Rp Million
ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash & Cash Equivalent
Short-term Investments

631,992
2,125,038

816,140
1,687,965

2,661,226
1,855,050

3,888,004
2,893,779

3,930,318
3,304,341

Account Receivable

3,469,248

3,114,346

2,898,423

3,293,980

3,581,732

1,911,910
1,806,669
9,944,857

2,180,567
888,850
8,687,868

2,060,307
976,834
10,451,839

2,411,375
1,192,775
13,679,913

2,481,853
1,770,604
15,068,849

8,119,993

8,551,320

7,830,637

8,245,687

8,255,664

TOTAL NON CURRENT ASSETS

3,934,557
4,614,566
16,669,116

2,762,722
4,622,521
15,936,563

2,960,628
4,055,137
14,846,402

3,987,929
2,628,538
14,862,154

3,915,724
2,582,390
14,753,777

TOTAL ASSETS

26,613,973

24,624,431

25,298,241

28,542,067

29,822,626

1,608,556

1,150,308

1,412,550

1,607,879

1,755,921

223,736

212,054

233,044

284,562

324,935

272,056
4,372,914

629,580
5,346,692

691,900
1,361,916

718,125
1,007,818

738,009
1,663,349

6,477,262

7,338,634

3,699,410

3,618,384

4,482,214

3,654,073
1,087,530

2,946,445
427,368

6,515,529
469,671

7,690,448
573,498

6,168,313
654,865

4,741,603

3,373,813

6,985,201

8,263,946

6,823,177

TOTAL LIABILITIES

11,218,865

10,712,447

10,684,611

11,882,330

11,305,392

TOTAL EQUITY

15,395,108

13,911,984

14,613,631

16,659,737

18,517,234

TOTAL LIABILITIES & EQUITY

26,613,973

24,624,431

25,298,241

28,542,067

29,822,626

Inventories
Other Current Asset
TOTAL CURRENT ASSETS
NON CURRENT ASSETS
Fixed Assets - Net
Investment
Other Non Current Assets

LIABILITIES & EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Account Payable
Tax Payable
Short Term Loan
Other Current Liabilities
TOTAL CURRENT LIABILITIES
NON CURRENT LIABILITIES
Long Term Loan
Other Liabilities
TOTAL NON CURRENT LIABILI-

Sumber : Perseroan & MNC Sekuritas
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Laporan Arus Kas
In Rp Million
From Operations
Net Income
Depreciation
Change in Working Capital
Change in Others

70,246
1,360,863
390,305
1,585,508

203,902
1,436,550
(383,685)
3,033,621

843,714
1,494,308
619,416
(4,072,760)

1,634,280
1,660,908
(499,779)
(570,039)

2,321,600
1,728,099
(169,816)
77,702

TOTAL Cash Flows From Operations

3,406,922

4,290,388

(1,115,322)

2,225,370

3,957,585

From Investing
Change in ST Investment
Change in LT Investment
Capex
Change in Others

539,341
111,201
(2,479,402)
(1,490,533)

437,073
1,171,835
(1,600,119)
(2,553,189)

(167,085)
(197,906)
(773,625)
609,688

(1,038,729)
(1,027,301)
(2,075,958)
1,530,425

(410,562)
72,205
(1,738,076)
127,515

TOTAL Cash Flows From Investing

(3,319,393)

(2,544,400)

(528,928)

(2,611,562)

(1,948,918)

From Financing
Change in ST Loan
Change in LT Loan
Equity Financing
Dividend Payment
Others

42,914
(2,424,042)
1,439,881

357,524
(707,628)
(599,360)
(612,376)

62,320
3,569,084
(339,654)
(50,975)
248,562

26,225
1,174,919
143,400
(236,019)
504,446

19,885
(1,522,135)
(607,359)
143,257

(1,561,840)

3,489,336

1,612,970

(1,966,353)

1,845,086
816,140
2,661,226

1,226,778
2,661,226
3,888,004

42,314
3,888,004
3,930,318

TOTAL Cash Flows From Financing
Change
Beginning
Ending

FY2015

(941,247)
(853,718)
1,485,710
631,992

FY2016

2017F

184,148
631,992
816,140

2018F

2019F

Rasio - Rasio Keuangan
FY2015

FY2016

2017F

2018F

2019F

LIQUIDITY
CURRENT RATIO
QUICK RATIO

154%
63%

118%
54%

283%
150%

378%
198%

336%
168%

SAFETY
ASSET/LIABILITIES
LIABILITIES/EQUITY
DEBT TO EQUITY (x)

237%
73%
0.26

230%
77%
0.26

237%
73%
0.49

240%
71%
0.50

264%
61%
0.37

PROFITABILITY
GROSS PROFIT MARGIN
OPERATING PROFIT MARGIN
EBITDA MARGIN
EBITDA GROWTH
NET PROFIT MARGIN
ROA
ROE

50%
20%
32%
-12%
1%
0.3%
0.5%

52%
20%
33%
2%
2%
0.8%
1.5%

54%
24%
37%
21%
7%
3.3%
5.8%

57%
29%
41%
37%
12%
5.7%
9.8%

58%
32%
42%
18%
14%
7.8%
12.5%

Sumber : Perseroan & MNC Sekuritas
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