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Penjualan bersih tahun 2020 mencapai Rp538,30 miliar, menurun 24,64% dibandingkan dengan 
tahun 2019 sebesar Rp714,33 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya kinerja penjualan 
di area domestik dan ekspor masing masing sebesar 24,33% dan 34,35%.

Penjualan Bersih

Beban pokok penjualan tahun 2020 mencapai Rp411,58  miliar, menurun 19,20% dibandingkan 
dengan tahun 2019 sebesar Rp 509,36 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya beban pro-
duksi Perseroan sebesar 25,68%, seiring menurunnya volume produksi.

Beban Pokok Penjualan

Laba kotor tahun 2020 mencapai Rp126,72 miliar, menurun 38,17% dibandingkan tahun 2019 sebe-
sar Rp204,96 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya penjualan dan beban pokok
penjualan.

Laba Kotor

Beban usaha tahun 2020 mencapai Rp115,97 miliar, menurun 25,62% dibandingkan dengan tahun 
2019 sebesar Rp155,92 miliar. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya beban penjual-
an dan pemasaran sebesar 43,29%.

Beban Usaha

Sejalan dengan penurunan laba kotor, laba usaha menurun 78,08% dibandingkan dengan tahun 2019 
sebesar Rp49,04 miliar menjadi Rp10,75 miliar di tahun 2020.

Laba Usaha



Laba Rugi sebelum pajak penghasilan tahun 2020 mencatatkan rugi sebesar Rp14,07 miliar, menurun 
139,84% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencatatkan laba sebesar Rp35,32 miliar. Selain 
dipengaruhi oleh kinerja penjualan, penurunann ini dipengaruhi oleh meningkatnya beban keuangan 
sebesar 38,20%.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Laba Rugi Neto Tahun Berjalan tahun 2020 mencatatkan rugi sebesar Rp15,41 miliar, menurun 
166,36% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencatatkan laba sebesar Rp23,21 miliar. 
Penurunan ini menyebabkan laba neto tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 
dan kepentingan nonpengendali mengalami penurunan masing masing sebesar 169,77% dan 
127,90%.

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan

Pada tahun 2020, mencatatkan Rugi Komprehensif tahun berjalan sebesar Rp16,12 miliar, menurun 
169,93% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencatatkan laba komprehensif sebesar Rp23,05 
miliar. Penurunan ini menyebabkan laba komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas 
induk dan kepentingan nonpengendali mengalami penurunan masing masing sebesar 173,68% dan 
128,02%.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan



Total liabilitas per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 5,14% dari tahun 2019 sebesar 
Rp 313,83 milliar menjadi sebesar Rp297,71 miliar di tahun 2020. Penurunan disebabkan penurunan 
liabilitas jangka pendek sebesar 7,04% setara dengan Rp19,68 miliar dan peningkatan liabilitas 
jangka panjang sebesar 10,44% setara dengan Rp3,56 miliar.

Liabilitas

Total liabilitas jangka pendek Perseroan per 31 Desember 2020 mencapai Rp260,05 miliar mengala-
mi penurunan sebesar 7,04% dari Rp279,73 miliar pada tahun 2019. Penurunan total liabilitas jangka 
pendek terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank jangka pendek serta utang usaha dan 
utang lain lain.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tahun 2020, total aset tercatat sebesar Rp 554.24 miliar mengalami penurunan sebesar 6,2% 
dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp590,88 miliar. Dipengaruhi oleh penurunan total aset lancar se-
besar 11,84% dan aset tidak lancar mengalami peningkatan sebesar 6,01%.

Aset

Total aset lancar per 31 Desember 2020 mengalami penurunan  sebesar 11,84% atau setara dengan 
Rp47,87 miliar, dari Rp404,18 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp356,32 miliar pada tahun 2020. 
Penurunan aset lancar terutama berasal dari penurunan persediaan, uang muka dan beban dibayar 
dimuka serta pajak dibayar dimuka.

Aset Lancar

Total aset tidak lancar per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 6,01% atau setara 
dengan Rp11,22 miliar, dari Rp186,69 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp197,92 miliar pada tahun 
2020. Peningkatan terutama berasal dari peningkatan aset tetap dan aset pajak tangguhan.

Aset Tidak Lancar



Selama tahun 2020, kas bersih yang dicapai Perseroan melalui aktivitas operasi sebesar positif 
Rp63,15 miliar, naik 354,29% dari tahun 2019 sebesar negatif Rp24,83 miliar. Kenaikan arus kas dari 
aktivitas operasi terutama disebabkan oleh menurunnya pembayaran kepada pemasok dan beban 
usaha.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Selama tahun 2020, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami 
penurunan sebesar 72,83% dari Rp63,26 miliar di tahun 2019 menjadi Rp17,19 miliar di tahun 2020. 
Penurunan kas bersih disebabkan oleh menurunnya perolehan dari aset tepat serta dari kegiatan kom-
binasi bisnis di tahun 2019.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Selama tahun 2020, Kas bersih yang diterima melalui aktivitas pendanaan sebesar negatif Rp12,36 
miliar, mengalami penurunan sebesar  119,82% dibandingkan tahun 2019 sebesar positif Rp62,34 
miliar. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya pembayaran untuk pinjaman jangka pendek dan 
pinjaman jangka panjang.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Total liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 10,44% atau 
setara dengan Rp3,56 milliar, dari Rp34,10 miliar per 31 Desember 2019 menjadi Rp37,66 miliar di 
tahun 2020. Peningkatan liabilitas jangka panjang berasal dari perhitungan kembali liabilitas imbalan 
kerja serta timbulnya Liabilitas Sewa dari penerapan PSAK 73.

Liabilitas Jangka Panjang

Total Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp256,53 miliar mengalami penurunan 7,41% diband-
ingkan tahun 2019 sebesar Rp277,05 miliar. Penurunan  total ekuitas yang dapat diatribusikan 
kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.

Ekuitas



Profitabilitas

Kemampuan Membayar Utang


