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Hasil Kinerja CAS Group Semester I Tahun 2019 
 
Jakarta, 11 Oktober 2019 – PT Cardig Aero Services Tbk (“CAS Group” atau “Perseroan”, Kode: CASS) hari 
ini mengumumkan hasil kinerja keuangan semester I tahun 2019. 
 
Perseroan membukukan total pendapatan sebesar Rp 1.041,6 miliar pada semester pertama tahun buku 
2019. Total pendapatan Perseroan tersebut meningkat 6,2% bila dibandingkan dengan pendapatan 
Perseroan yang diperoleh pada periode yang sama di tahun lalu, dimana Perseroan membukukan total 
pendapatan sebesar Rp 980,5 miliar.  
 
Pada saat yang sama, laba operasional Perseroan meningkat 8,2% menjadi Rp 185 miliar bila dibandingkan 
dengan laba operasional Perseroan pada periode yang sama di tahun lalu. Hal ini juga yang menyebabkan 
EBITDA Perseroan meningkat 6,64% menjadi Rp 224,4 miliar bila dibandingkan dengan EBITDA Perseroan 
pada periode yang sama di tahun lalu. Sedangkan, laba bersih Perseroan yang diatribusikan kepada 
Pemilik Entitas Induk adalah sebesar Rp 45,3 miliar pada semester pertama tahun buku 2019 atau 
menurun 5.6% bila dibandingkan dengan laba bersih Perseroan pada periode yang sama di tahun lalu.  
 
Perseroan mencatatkan total aset lancar sebesar Rp 949,6 miliar pada semester pertama tahun buku 
2019, atau meningkat 1,32% bila dibandingkan dengan total asset lancar Perseroan pada periode yang 
sama di tahun lalu. Sedangkan, total aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan 3,61% menjadi Rp 
1.051,1 miliar bila dibandingkan dengan total asset tidak lancar Perseroan pada periode yang sama di 
tahun lalu.     
 
Perseroan mencatatkan total utang lancar sebesar Rp 749,4 miliar pada semester pertama tahun buku 
2019, atau meningkat 0.51% bila dibandingkan dengan total utang lancar Perseroan pada periode yang 
sama di tahun lalu. Sedangkan, total utang tidak lancar Perseroan mengalami penurunan 19,86% menjadi 
sebesar Rp 370,9 miliar bila dibandingkan dengan total utang tidak lancar Perseroan pada periode yang 
sama di tahun lalu. Sehingga, total utang Perseroan mengalami penurunan 7,29% menjadi sebesar Rp 
1.120,3 miliar bila dibandingkan dengan total utang Perseroan pada periode yang sama di tahun lalu. 
Sedangkan, total ekuitas Perseroan meningkat 7,45% menjadi sebesar Rp 880,4 miliar bila dibandingkan 
dengan total ekuitas Perseroan pada periode yang sama di tahun lalu.  
 

Kontribusi CAS Destination terhadap total pendapatan Perseroan mencapai Rp 839,3 miliar pada 

semester pertama tahun buku 2019, atau meningkat 9,9% bila dibandingkan dengan periode yang sama 

di tahun lalu. Pendapatan dari jasa Aircraft Release & Maintenance dan Cargo & Ground Handling, masing-

masing meningkat 8,0% dan 10,1% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Pendapatan 

dari CAS Destination memberikan kontribusi sebesar 80,6% terhadap total pendapatan Perseroan. 

 

Kontribusi CAS Food terhadap total pendapatan Perseroan mencapai Rp 138,5 miliar pada semester 

pertama tahun buku 2019, atau menurun 15.3% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 

lalu. Pendapatan dari CAS Food memberikan kontribusi sebesar 13.3% terhadap total pendapatan 

Perseroan. 
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Kontribusi CAS Facility terhadap total pendapatan Perseroan mencapai Rp 47,3 miliar pada semester 

pertama tahun buku 2019, atau meningkat 24,3% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 

lalu. Pendapatan dari CAS Facility memberikan kontribusi sebesar 4,5% terhadap total pendapatan 

Perseroan. 

 

Kontribusi CAS People terhadap total pendapatan Perseroan mencapai Rp 16,5 miliar pada semester 

pertama tahun buku 2019, atau meningkat 7,9% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 

lalu. Pendapatan dari CAS People memberikan kontribusi sebesar 1.6% terhadap total pendapatan 

Perseroan. 

 

 
 
Tentang Perseroan 

  
PT Cardig Aero Services Tbk (CAS Group) adalah salah satu perusahaan yang terdepan di bidang jasa 
penunjang transportasi udara. Dengan pengalaman lebih dari 35 tahun, CAS Group menawarkan layanan 
jasa yang terintegrasi dengan berbagai macam pilihan layanan jasa penunjang transportasi udara, dari 
ground dan cargo handling, line maintenance, technical ramp handling, aircraft cleaning, in-flight 
catering, flight simulator training, pilot provisioning dan bisnis lainnya di luar industri jasa penunjang 
transportasi udara. 
 

Didukung oleh jaringan yang luas di seluruh Indonesia, CAS Group berkomitmen untuk terus memberikan 
layanan yang terbaik demi menjadi penyedia layanan jasa penunjang transportasi udara, food solutions 
dan industri terkait lainnya yang terpilih di Indonesia. Untuk detail lebih lanjut, kunjungi www.pt-cas.com 
 

 

Terima Kasih 
 

 
 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:  
Andre Suntono, Head of Corporate Communications & Investor Relations  

investorrelations@pt-cas.com 
 atau kunjungi laman kami di  

www.pt-cas.com 

mailto:investorrelations@pt-cas.com

