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HIGHLIGHTS 

● Pendapatan 1Q20 naik 44,8% YoY menjadi Rp2,9 triliun, sebagian besar didorong oleh pertumbuhan 

jumlah titik distribusi sebesar 114,1% YoY menjadi 167.675 

● Operasional entitas anak bertumbuh dengan kuat; Laba bersih 1Q20 DMMX tumbuh 492,7% YoY seiring 

dengan meluasnya jaringan titik iklan menjadi 9.748 layar (+68.9% YoY), mencakup 7.365 titik 

(+58.2%YoY) 

● Masuk ke berbagai inisiatif tanpa kontak (contactless) memberi hasil yang menjanjikan; Potensi mesin 

pertumbuhan baru di tengah New Normal 

 

Pendapatan 1Q20 naik 44,8% YoY menjadi Rp2,9 triliun; Jumlah titik distribusi tumbuh 114.1% YoY menjadi 

168ribu 

Pada 1Q20, PT M Cash Integrasi Tbk (“MCAS” atau “Grup”) terus mencatatkan momentum pertumbuhan 

dengan pendapatan 1Q20 tumbuh sebesar 44,8% YoY, dari Rp2,0 triliun di 1Q19 menjadi Rp2,9 triliun di 1Q20, 

sebagian besar didorong oleh jumlah titik distribusi yang bertumbuh 114,1% YoY menjadi 167.675 pada 1Q20 

dari 78.321 di FY18. Pertumbuhan yang sehat dari jaringan distribusi Grup yang luas terus menjadi fondasi dari 

berkembangnya inisiatif-inisiatif baru. 

 

Margin laba kotor 1Q20 berada di bawah tekanan yang sebagian besar disebabkan oleh kontribusi yang lebih 

lambat dari segmen aggregator produk digital yang diperbesar, dikarenakan oleh perubahan terhadap 

campuran produk dengan margin yang lebih rendah. Hasilnya, margin laba kotor turun dari 3,2% di 1Q19 

menjadi 2,1% di 1Q20. Margin laba operasi turun dari 2,2% di 1Q19 menjadi 1,2% di 1Q20, didorong oleh 

peningkatan efisiensi operasi dengan rasio biaya operasional terhadap pendapatan turun dari 1,1% di 1Q19 

menjadi 0,9% di 1Q20. Sama halnya, laba bersih yang diatribusikan turun sebesar 70,1% YoY menjadi Rp10,6 

miliar di 1Q20, ditambah dengan tidak adanya keuntungan investasi satu kali dibandingkan dengan 1Q19. 

Perseroan terus mempertahankan posisi keuangan yang kuat dengan posisi kas bersih sebesar Rp326 miliar 

pada 1Q20.  

 

DMMX dan TFAS mencatatkan kinerja yang memuaskan secara independen 

Pada 1Q20, perluasan Grup menuju Digital Cloud Advertising dan Integrated Human Resources (HR) dengan 

margin tinggi telah memberikan hasil yang memuaskan. DMMX memimpin pertumbuhan dengan laba bersih 

tumbuh 492,7% YoY menjadi Rp8,8 miliar di 1Q20, seiring dengan pertumbuhan jaringan titik iklan sebesar 

58,2% YoY menjadi 7.365 titik. TFAS mencatatkan peningkatan yang moderat dengan pendapatan 1Q20 tumbuh 

8,9% YoY menjadi Rp146,9 miliar, sedikit didorong oleh kontribusi dari segmen SDM digital yang sedang 

tumbuh. Kedua entitas anak berkontribusi secara positif terhadap ekosistem Grup dan akan memberikan peran 

yang bermanfaat dalam diversifikasi profil penghasilan Grup selama beberapa tahun ke depan. 
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Terjun ke teknologi tanpa kontak (contactless) memberikan hasil yang menjanjikan 
Krisis kesehatan masyarakat yang tengah berlangsung telah menimbulkan tantangan besar terhadap 
perekonomian global, negara maju, dan terutama negara berkembang seperti Indonesia. Tantangan yang secara 
cepat hadir dari berkurangnya interaksi manusia sangat terasa oleh berbagai bisnis yang mengandalkan 
kehadiran fisik, mega chains, atau Usaha Kecil Menengah (UKM). Oleh karena itu, pada 2020, Perseroan telah 
mengarahkan fokusnya menuju inisiatif digital tanpa kontak (contactless), secara spesifik melalui Enterprise 
Communication Platform (WhatsApp Business Account / WABA), solusi pemesanan makanan end-to-end 
(DigiResto) dan logistics & delivery support chatbot (LDN). 
 
Grup telah meluncurkan platform tanpa kontak(contactless) ke seluruh segmen ritel, F&B dan logistik yang 
ditujukan untuk meningkatkan aktivitas komersial dan komunikasi pada masa sulit ini. Inisiatif yang tepat waktu 
ini disambut dengan antusias oleh mitra Perseroan dan mendapatkan daya tarik yang stabil. 
 
WABA DigiRetail, DigiResto dan LDN, yang secara soft launch diluncurkan MCAS pada 1Q20, telah menunjukkan 
pertumbuhan yang menjanjikan. Sebagai contoh, saat ini, LDN telah mencatatkan 4.000 pengiriman/hari dengan 
900.000++ basis pengguna. Dari segi New Normal, segmen Internet of Things (IoT) Grup melihat lonjakan yang 
wajar dalam minat klien dan jangkauan pasar seiring dengan masyarakat yang secara umum menyambut 
teknologi yang nyaman ke tingkat yang lebih besar, menambah optimisme ke segmen bisnis baru Grup. 
 
Penggerak kinerja utama dalam beberapa kuartal berikutnya: 

 Ekspansi organik dari Digital Product Distribution Network 

 Aktivitas penyebaran layar yang tetap kuat dan berlanjutnya ekspansi jaringan titik iklan  

 Inisiatif-inisiatif tanpa kontak (contactless) terus mendapatkan daya tarik progresif dan untuk mencapai 

komersialisasi secara utuh 
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FINANCIAL HIGHLIGHTS 

(Expressed in Billion Rupiah, Unless Otherwise Stated) 

Profit & Loss 1Q19 1Q20 Change 

Revenue 2,031.9 2,941.9 44.8% 

Gross Profit 65.9 61.3 -7.1% 

Operating Profit 43.8 36.1 -17.5% 

Pre-tax Income ⴕ 61.9 33.6 -45.7% 
Net Income* ⴕ 35.4 10.6 -70.1% 
    

Financial Position FY19 1Q20 Change 

Assets 2,240.3 2,039.1 -9.0% 

Liabilities 512.1 557.0 8.8% 

Equity** 1,728.2 1,482.1 -14.2% 
*) attributable to owners of the Company 

ⴕ) The YoY decline in 1Q20 pre-tax and net income was compounded by the absence of one-off gain of non-core item 

(gain on other investments) as compared to 1Q19 

**) The change in total equity is largely due to buyback activities and purchase of shares of subsidiaries that are 

recorded at nominal instead of purchase price 

 
(Expressed in Billion Rupiah, Unless Otherwise Stated) 

Business Segment: 1Q19 1Q20 Change 
Digital Product Sales 1,186.5 884.7 -25.4% 

Digital Product Aggregator 833.8 2,030.2 143.5% 

Digital Cloud Advertising 10.9 23.7 116.8% 

Internet of Things 0.6 3.3 442.9% 

Total Revenue 2,031.9 2,941.9 44.8% 

 

 

 

 

 

 

 
*) includes digital product Aggregator members and advertising points 

 
 

Further Information, please contact: 
Jo Cheah Zhuo En, CFA 
Head of Investor Relations 
PT M Cash Integrasi Tbk 
Email: cheah.zhuoen@mcash.id 

Segment Gross Profit Margin 1Q19 1Q20  

Digital Product Sales 3.2% 3.7%  

Digital Product Aggregator 2.9% 0.8%  

Digital Cloud Advertising 28.9% 43.9%  

Internet of Things 98.8% 89.3%  

    

Operational Matrix: 1Q19 1Q20 Change 

Distribution Points* 78,321 167,675 114.1% 

Digital Product Aggregator Members 26,355 102,393 288.8% 

Advertising Points 4,655 7,365 68.9% 
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