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 Pendapatan Usaha 

 

Total pendapatan usaha Perseroan pada kuartal I 2015 tercatat Rp91,3 miliar, 

meningkat Rp31,0 miliar atau tumbuh 51,5% dari total pendapatan usaha 

periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp60,3 miliar. Kenaikan ini terutama 

disumbang oleh kenaikan pendapatan dari jasa kegiatan manajer investasi 

sebesar Rp15,9 miliar, dividen dan bunga – neto sebesar Rp5,4 miliar, 

pendapatan dari jasa penasehat investasi sebesar Rp4,8 miliar, dan komisi 

perantara pedagang efek sebesar Rp2,5 miliar. 

 

Dana kelolaan Trimegah meningkat dari rata-rata sekitar Rp3,5 triliun pada 

kuartal I 2014 menjadi Rp6,3 triliun pada kuartal yang sama tahun 2015. Sejalan 

dengan itu, pendapatan dari jasa kegiatan manajer investasi meningkat signifikan 

dari Rp20,5 miliar di kuartal I 2014 menjadi Rp36,4 miliar di kuartal I 2015 atau 

tumbuh 51,2%.  

 

Dalam kuartal I 2015 Trimegah mencatat nilai transaksi saham di bursa sebesar 

Rp17,5 triliun, meningkat dari Rp15,3 triliun di periode yang sama tahun 2014. 

Sejalan dengan itu, komisi perantara pedagang efek juga meningkat, dari Rp15,5 

miliar pada kuartal I 2014 menjadi Rp18,0 miliar pada kuartal I 2015, atau 

tumbuh 15,6% YoY. 

 

 Beban Usaha 

 

Total beban usaha Perseroan meningkat 42,6% dari Rp47,3 miliar pada kuartal I 

2014 menjadi Rp67,4 miliar pada kuatal I 2015. Kenaikan tersebut terutama 

disebabkan oleh kenaikan gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp8,9 miliar, dan 

iklan dan promosi sebesar Rp6,8 milliar untuk mendukung kegiatan unit-unit 

usaha Perseroan.  

 

 Laba Usaha, dan Pendapatan (Beban) Lain-lain 

 

Perseroan mencatat kenaikan laba usaha sebesar Rp10,9 miliar dari Rp13,0 

milliar pada kuartal I 2015 menjadi Rp23,9 miliar pada kuartal I 2015. Sejalan 

dengan itu, marjin laba usaha meningkat dari 21,5% pada kuartal I 2014 menjadi 

26,1% pada kuartal I 2015. 

 

Di kuartal I 2015 Perseroan mencatat beban lain-lain – neto sebesar Rp4,8 miliar, 

terutama karena pendapatan bunga sebesar Rp1,3 miliar dan beban keuangan 

sebesar Rp7,3 miliar.  

 

 Laba Sebelum Pajak dan Laba Tahun Berjalan  

 

Laba sebelum pajak pada kuartal I 2015 mencapai Rp19,1 miliar, meningkat 

Rp7,1 miliar atau tumbuh 58,8% YoY dari Rp12,0 miliar pada periode yang sama 

tahun 2014. Laba periode berjalan juga tumbuh signifikan sebesar 60% YoY dari 

Rp9,3 miliar pada kuartal I 2014 menjadi Rp14,8 miliar pada kuartal I 2015. 

Sejalan dengan itu, marjin laba bersih Perseroan pun membaik dari 15,4% pada 

kuartal I 2014 menjadi 16,2% pada kuartal I 2015. 

 

 

--- SELESAI --- 



 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan untuk Editor: 

 

Tentang Trimegah 

  

PT Trimegah Sekurities Tbk  (TRIM) merupakan emiten di Bursa Efek Indonesia dan 

Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek Indonesia dengan beberapa divisi usaha. Divisi 

Equity Capital Markets memberikan layanan perantara transaksi saham bagi nasabah ritel 

maupun institusi, dan fasilitas pinjaman marjin. Divisi Debt Capital Markets melayani 

transaksi perdagangan Surat Utang Negara, termasuk Obligasi Negara Ritel, Sukuk Ritel 

maupun Saving Bonds Ritel, dan juga obligasi korporasi. Divisi Investment Banking 

memberikan jasa penjaminan emisi saham dan obligasi, arranger serta penasehat 

keuangan.   

 

Pada bulan Januari 2011, PT Trimegah Asset Management sebagai anak perusahaan PT 

Trimegah Securities Tbk telah memperoleh Izin Usaha Perusahaan Efek yang melakukan 

kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. PT Trimegah Asset Management menyediakan 

berbagai produk investasi untuk semua kelas aset yang terdiri dari reksa dana saham, 

campuran, pendapatan tetap, dan pasar uang, maupun discretionary fund.  

 

Untuk melayani nasabah ritel, PT Trimegah Securities Tbk saat ini memiliki 17 kantor 

cabang yang tersebar di 13 kota. PT Trimegah Securities Tbk dan PT Trimegah Asset 

Management telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa 

Keuangan.  
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DISCLAIMER:     
This message is presented by PT Trimegah Securities Tbk and PT Trimegah Asset Management 
(“Trimegah”) for   information purpose only. Under no circumstances it is to be used or 
considered as an offer to sell or a solicitation of any offer to buy. Neither Trimegah nor any 
officer or employee of Trimegah accepts liability whatsoever for any direct or consequential loss 
arising from any use of this message. 

 


