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SIARAN PERS                                                                   

 

 
Kinerja 2015: 

Fundamental ELNUSA Masih Kokoh 
 
Jakarta, 25 Februari 2016 – PT Elnusa Tbk. (“ELNUSA”), salah satu perusahaan nasional terkemuka 
penyedia jasa energi, melaporkan kinerja Perseroan sepanjang tahun 2015 dengan capaian positif.  
 

Ikhtisar Keuangan 2015 2014 (Restated) 2014 

(Juta Rp)    

        

Pendapatan Usaha 3.775.323 4.221.172 4.221.172 

Beban Pokok Pendapatan (3.056.513) (3.461.359) (3.461.359) 

Laba Kotor 718.810 759.813 759.813 

Laba Usaha 470.194 442.616 424.796 

EBITDA 738.550 683.016 665.196 
Laba Bersih kepada Entitas Induk 
(Dengan Penjualan Aset) 375.364 425.787 412.428 

Laba Bersih kepada Entitas Induk    

(Tanpa Penjualan Aset) 375.364 338.397 325.038 

    

Kas Bersih Hasil Operasi 424.231 420.593 420.593 

Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode 934.968 1.060.151 1.060.151 

     

% Beban Pokok terhadap Pendapatan 80,96% 81,99% 81,99% 

% Marjin Laba Kotor 19,04% 18,00% 18,00% 

% Marjin Laba Usaha 12,45% 10,48% 10,06% 

% Marjin EBITDA 19,56% 16,18% 15,76% 
% Marjin Laba Bersih  
(Dengan Penjualan Aset) 9,94% 10,09% 9,77% 
% Marjin Laba Bersih  
(Tanpa Penjualan Aset) 9,94% 8,01% 7,70% 

    
Catatan: Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian grup tanggal 31 Desember 2014 sehubungan 

dengan penerapan secara retrospektif standar akuntansi tertentu yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2015. 

 
Tahun 2015 ditandai dengan tantangan industri yang cukup berat terkait perlambatan aktivitas migas 
dikarenakan penurunan harga minyak dunia. Ditengah kondisi tersebut, dengan dilakukannya tindakan-
tindakan terbaik (best effort) dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui perubahan 
metode kerja dan inovasi berkelanjutan yang disertai pengembangan bisnis serta penetrasi pasar baru, 
Perseroan berhasil menekan penurunan pendapatan usaha serendah mungkin dan tetap mencatatkan 
pertumbuhan laba yang cukup menggembirakan. Sehingga sepanjang tahun 2015 yang penuh gejolak 
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tersebut, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp3,7 triliun atau turun 10,6% dibanding tahun 
sebelumnya.  
 
Upaya efisiensi dan efektivitas yang diikuti oleh perubahan metode kerja dan inovasi Perseroan dapat 
terlihat dari penurunan persentase beban pokok penjualan terhadap pendapatan dari 81,99% pada tahun 
sebelumnya menjadi 80,96% pada tahun 2015. Marjin laba kotor tumbuh dari 18,00% menjadi 19,04%, 
sedangkan marjin  laba usaha dan marjin EBITDA Perseroan juga masing-masing tumbuh menjadi 12,45% 
dan 19,56%. Masih baiknya profitabilitas Elnusa ini juga turut dikontribusikan oleh anak perusahaan 
Perseroan terutama PT Elnusa Petrofin yang bergerak di bidang jasa distribusi dan logistik energi yang 
masih memiliki profitabilitas baik pada kondisi saat ini. 
 
Laba bersih Perseroan memang turun 11,84% dari Rp426 miliar menjadi Rp375 miliar pada tahun 2015. 
Namun jika laba bersih tersebut tidak memperhitungkan laba atas penjualan tanah tahun 2014 yang 
sebesar Rp87 miliar, maka laba bersih tahun 2015 ini masih tumbuh sebesar 10,92% dengan marjin laba 
bersih tumbuh dari 8,01% menjadi 9,94%. 
 
Struktur neraca ELNUSA juga masih cukup kuat dengan posisi kas yang mencapai Rp935 miliar dan kas 
atas hasil operasi sebesar Rp424 miliar. Posisi hutang berbunga akhir tahun 2015 yang tercatat sebesar 
Rp740 miliar, maka dapat dikatakan posisi ELNUSA masih berada pada kondisi net cash di mana hal ini 
merupakan sesuatu yang tidak banyak dimiliki oleh perusahaan dalam industri migas nasional saat ini.   
 
Melihat pencapaian ELNUSA pada tahun 2015 tersebut, tidak salah jika dikatakan bahwa fundamental 
ELNUSA masih tergolong kokoh jika dibandingkan dengan kompetitor lain di industri migas nasional. 
Tahun 2016 memang semakin menantang bagi seluruh pemain migas baik domestik maupun global, 
namun dengan track record serta perencanaan strategis yang tepat, ELNUSA yakin akan dapat melalui 
tantangan ke depan dengan lebih baik lagi.      
 
Sekilas PT ELNUSA Tbk (ELNUSA) 

ELNUSA adalah perusahaan jasa hulu migas terintegrasi (seismic, drilling & oilfield services) dengan 
kompetensi lain dalam bidang jasa distribusi & logistik energi, layanan pendukung marine, fabrikasi dan 
manajemen data. 
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Fax: (021) 7883 0907 
E-mail: sri.purwanto@elnusa.co.id 
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