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PERTUMBUHAN KINERJA PT BINTRACO DHARMA TBK DI SEMESTER 1 TAHUN 2017

Jakarta, Agustus 2017, Di tanggal 31 Juli 2017, PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk atau
disingkat PT Bintraco Dharma Tbk (“Bintraco”) dengan kode saham “CARS” menerbitkan laporan keuangan
untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dengan mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar
19%. Sampai dengan 30 Juni 2017, Bintraco membukukan laba bersih sebesar Rp114 milyar atau setara
dengan Rp78 per saham yang dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham. Rata-rata
tertimbang lembar saham ini lebih besar 43% dibandingkan pada posisi 30 Juni 2016, yang mengakibatkan
tampak penurunan pada nilai Laba per saham dibandingkan tahun lalu. Pada penutupan perdagangan 31 Juli
2017, saham CARS diperdagangkan pada harga Rp1.510 yang mengimplikasikan PER sebesar 10x.
Meskipun terdapat libur Lebaran di Semester 1 tahun 2017 sehingga jumlah hari kerja menurun, Bintraco
tetap dapat mencatatkan Pendapatan bersih sebesar Rp3,5 triliun atau tumbuh 4% dari tahun 2016.
Kontribusi pendapatan terbesar berasal dari unit penjualan mobil Toyota dari segmen otomotif, khususnya
Calya yang diluncurkan bertepatan dengan Gaikindo Indonesia International Auto Show di tahun 2016.
Pertumbuhan unit mobil Toyota ini menjadikan Bintraco melalui PT New Ratna Motor memimpin pangsa
pasar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pangsa pasar lebih dari 30%.
Sampai dengan 30 Juni 2017, pendapatan bersih segmen otomotif Bintraco tumbuh 1% dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya berkat pertumbuhan unit Toyota sebesar 2%. Di lain pihak, pendapatan
segmen pembiayaan tumbuh 20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Total aset Bintraco tercatat sebesar Rp7,9 triliun atau naik 23% dari posisi akhir Desember 2016.
Pertumbuhan ini terutama didorong oleh naiknya volume kontrak pembiayaan 18% melalui PT Andalan
Finance Indonesia yang didominasi oleh pembiayaan mobil bekas. Di samping itu, pertumbuhan juga
didorong oleh peningkatan modal hasil IPO, yang terealisasi sebagian sebagai modal kerja dalam bentuk
persediaan mobil dan modal investasi untuk pengembangan diler.
Direktur Utama PT Bintraco Dharma Tbk, Sebastianus Harno Budi menyebutkan, “Pertumbuhan kinerja dan
aset di Semester 1 Tahun 2017 ialah berkat sinergi dan dukungan dari investor, bank, dan mitra kerja
Perseroan serta seluruh stakeholders.”
“Di tengah kondisi pasar otomotif yang masih menantang, kami tetap optimis dengan pertumbuhan di tahun
2017 terutama dengan upaya perbaikan yang berkelanjutan dan berkat dukungan dari segala pihak. Selain
itu, demi menjaga momen pertumbuhan, Perseroan berkomitmen pada pengembangan jaringan distribusi,
yaitu 2 diler baru dan 5 outlet pembiayaan baru sampai dengan akhir tahun 2017.”, ungkap Sebastianus.
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Sekilas Tentang PT Bintraco Dharma Tbk
Bintraco didirikan di Semarang pada tahun 1969, dan hingga saat ini telah tumbuh menjadi holding company
bagi beberapa entitas anak seperti PT New Ratna Motor, sebagai diler Toyota di Jawa Tengah & Daerah
Istimewa Yogyakarta (kecuali Kudus dan Jepara) melalui jaringan Nasmoco Group, dan PT Andalan Finance
Indonesia, sebagai perusahaan pembiayaan otomotif. Pada tanggal 10 April 2017, Bintraco resmi tercatat
sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham CARS. Pada tanggal 22 Mei 2017, Bintraco
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan salah satu keputusannya adalah membagikan dividen
tunai atas kinerja tahun 2016 sebesar Rp49,5 miliar atau setara Rp33 per lembar saham. Pembayaran dividen
tunai ini direalisasikan pada tanggal 22 Juni 2017.
Grup otomotif Bintraco mempunyai visi untuk menjadi pelaku bisnis di bidang otomotif yang profesional,
berkualitas, dan menjadi pemimpin pasar di era global. Didirikan pada tahun 1961 dengan nama NV Ratna
Dewi Company, dan kemudian pada tahun 1973 berubah nama menjadi PT New Ratna Motor, saat ini
memiliki 22 jaringan diler dengan layanan penjualan unit kendaraan dan layanan purna jual.
Grup pembiayaan Bintraco mempunyai visi menjadi perusahaan pembiayaan otomotif terpercaya dan
terkemuka di Indonesia yang berorientasi pada pelayanan dan pencapaian tingkat kepuasan konsumen
tertinggi. PT Andalan Finance Indonesia didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Nasmoco Finansia,
kemudian pada tahun 1997 berubah nama menjadi PT Andalan Multidana dan di tahun 2003 menjadi PT
Andalan Finance Indonesia. Saat ini grup pembiayaan Bintraco memiliki 37 kantor cabang jasa pembiayaan
yang tersebar di pulau Jawa dan beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Pontianak, Makassar, dan
Denpasar.
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