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LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF 

LAIN KONSOLIDASIAN 

Pada tanggal 31 Desember 2018 penjualan bersih mencapai Rp561,37 miliar, meningkat sebesar 
Rp115,25 miliar atau 25,83% dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp446,13 miliar. Kenaikan 
tersebut disebabkan oleh meningkatnya permintaan produk dalam negeri.

Penjualan Bersih

Beban pokok penjualan tahun 2018 sebesar Rp412,79 miliar, mengalami peningkatan 20,98% dari 
Rp341,21 miliar pada tahun 2017. Kenaikan tersebut seiring dengan meningkatnya penjualan bersih 
Perseroan pada tahun 2018, sehingga meningkatkan penggunaan bahan baku dan bahan pembantu, 
serta beban produksi.

Beban Pokok Penjualan

Hingga 31 Desember 2018 laba kotor mencapai Rp148,58 miliar, dibandingkan tahun 2017 yang 
hanya mencapai Rp104,92 miliar. Hal ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp43,66 miliar atau sebesar 
41,61%.

Laba Kotor

Pada tahun 2018 laba usaha mencapai angka Rp46,07 miliar, meningkat sebesar Rp13,89 miliar atau 
sebesar 43,14% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp32,19 miliar.

Laba Usaha

Sejalan dengan meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan, laba neto tahun berjalan di tahun 
2018 mengalami peningkatan sebesar 60,68% atau meningkat sebesar Rp9,07 miliar menjadi 
Rp24,02 miliar, dari Rp14,95 miliar di tahun 2017.

Laba Neto Tahun Berjalan



Pada tahun 2018, Total Laba Komprehensif tahun berjalan tercatat sebesar Rp24,14 miliar, naik sebe-
sar 102,80% dari Rp11,91 miliar pada tahun 2017. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan laba neto 
dan penghasilan komprehensif lain.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2018, total aset tercatat sebesar Rp514,96 miliar, naik 10,52% dari Rp465,97 miliar pada 
tahun 2017. Kenaikan tersebut berasal dari naiknya aset lancar dan tidak lancar yang masing-masing 
sebesar 2,82% dan 29,83%.

Aset

Total aset lancar per 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 2,82% atau setara dengan 
Rp9,38 miliar, dari Rp333,17 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp342,56 miliar pada tahun 2018. Per-
tumbuhan aset lancar terutama berasal dari piutang usaha pihak ketiga sebesar 14,86% dan perse-
diaan sebesar 1,98%.

Aset Lancar

Per 31 Desember 2018 total aset tidak lancar mengalami peningkatan sebesar 29,83% menjadi 
Rp172,41 miliar, dari Rp132,79 miliar per 31 Desember 2017. Pertumbuhan aset tidak lancar teruta-
ma berasal dari aset tetap sebesar 32,30%.

Aset Tidak Lancar

Per 31 Desember 2018 total liabilitas mengalami peningkatan menjadi Rp254,76 miliar dari 
Rp225,09 miliar per 31 Desember 2017. Peningkatan total liabilitas ini mencapai 13,19% atau sebe-
sar Rp29,68 miliar. Pertumbuhan terutama dari total liabilitas jangka pendek sebesar 16,22%.

Liabilitas
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Pada tahun 2018, Total Laba Komprehensif tahun berjalan tercatat sebesar Rp24,14 miliar, naik sebe-
sar 102,80% dari Rp11,91 miliar pada tahun 2017. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan laba neto 
dan penghasilan komprehensif lain.

Laibilitas Jangka Pendek

Pada tahun 2018, total aset tercatat sebesar Rp514,96 miliar, naik 10,52% dari Rp465,97 miliar pada 
tahun 2017. Kenaikan tersebut berasal dari naiknya aset lancar dan tidak lancar yang masing-masing 
sebesar 2,82% dan 29,83%.

Liabilitas Jangka Panjang

Total aset lancar per 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 2,82% atau setara dengan 
Rp9,38 miliar, dari Rp333,17 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp342,56 miliar pada tahun 2018. Per-
tumbuhan aset lancar terutama berasal dari piutang usaha pihak ketiga sebesar 14,86% dan perse-
diaan sebesar 1,98%.

Ekuitas

Pada 2018, kas bersih yang dicapai Perseroan melalui aktivitas operasi sebesar Rp49,58 miliar, naik 
178,47% dari tahun 2017 sebesar Rp17,81 miliar. Peningkatan arus kas dari aktivitas operasi teruta-
ma disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan sebesar 25,41%.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2018, kas bersih dari aktivitas investasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar 
29,55% dari Rp40,22 miliar per 31 Desember 2017 menjadi Rp52,11 miliar di tahun 2018. Peningka-
tan kas bersih dari aktivitas investasi berasal dari meningkatnya perolehan aset tetap sebesar 
35,19%.

Arus Kas dari Aktivitas Invenstor
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Kas bersih yang diterima melalui aktivitas pendanaan sebesar Rp3,20 miliar, mengalami penurunan 
94,06% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp53,96 miliar. Dimana pada tahun 2017 terdapat perole-
han dana hasil IPO.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan


