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LAIN KONSOLIDASIAN 

Penjualan bersih tahun 2019 mencapai Rp714,32 miliar, meningkat sebesar Rp22,84 miliar atau 
3,30% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp691,48 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh 
meningkatnya permintaan produk dalam negeri.

Penjualan Bersih

Beban pokok penjualan tahun 2019 sebesar Rp509,36 miliar, mengalami peningkatan 2,80% dari 
Rp495,48 miliar pada tahun 2018. Kenaikan tersebut seiring dengan meningkatnya penjualan bersih 
Perseroan pada tahun 2019, sehingga meningkatkan penggunaan bahan baku dan bahan pembantu, 
serta beban produksi.

Beban Pokok Penjualan

Laba kotor tahun 2019 mencapai Rp204,96 miliar, dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp195,99 
miliar. Hal ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp8,96 miliar atau sebesar 4,58%.

Laba Kotor

Pada tahun 2019 laba usaha mencapai angka Rp49,04 miliar, meningkat sebesar Rp2,73 miliar atau 
sebesar 5,90% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp46,31 miliar.

Laba Usaha

Laba sebelum pajak penghasilan tahun 2019 tercatat sebesar Rp35,31 miliar, meningkat sebesar 
14,58% atau setara dengan Rp4,49 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp30,82 miliar.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan



Sejalan dengan meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan, laba neto tahun berjalan di tahun 
2019 mengalami peningkatan sebesar 3,05% atau meningkat sebesar Rp0,739 miliar menjadi 
Rp25,00 miliar, dari Rp24,26 miliar di tahun 2018.

Laba Neto Tahun Berjalan

Pada tahun 2019, Total Laba Komprehensif tahun berjalan tercatat sebesar Rp23,04 miliar, turun se-
besar 4,53% dari Rp24,14 miliar pada tahun 2018. Penurunan tersebut berasal dari adanya efek 
penyesuaian laba neto merging bisnis.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2019, total aset tercatat sebesar Rp590,88 miliar, naik 1,05% dari Rp584,73 miliar pada 
tahun 2018. Kenaikan tersebut berasal dari naiknya aset  tidak lancar sebesar 4,35 % dan turunnya 
aset lancar sebesar 0,40%.

Aset

Total aset lancar per 31 Desember 2019 mengalami penurunan  sebesar 0,40% atau setara dengan 
Rp1,62 miliar, dari Rp405,812 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp404,18 miliar pada tahun 2019. 
Penurunan aset lancar terutama berasal penurunan kas dan bank dari penggunaan dana IPO.

Aset Lancar

Per 31 Desember 2019 total aset tidak lancar mengalami peningkatan sebesar 4,35% menjadi 
Rp186,69 miliar, dari Rp178,92 miliar per 31 Desember 2018. Pertumbuhan aset tidak lancar teruta-
ma berasal dari aset tetap sebesar 6,46%.

Aset Tidak Lancar



Per 31 Desember 2019 total liabilitas mengalami peningkatan menjadi Rp313,83 miliar dari Rp261,71 
miliar per 31 Desember 2018. Peningkatan total liabilitas ini mencapai 19,92% atau sebesar Rp52,12 
miliar. Pertumbuhan terutama dari total liabilitas jangka pendek sebesar 24,38%.

Liabilitas

Total liabilitas jangka pendek Perseroan di tahun 2019 mencapai Rp279,73 miliar, mengalami pening-
katan 24,38% dari Rp224,90 miliar pada tahun 2018. Peningkatan total liabilitas jangka pendek teru-
tama disebabkan oleh peningkatan pinjaman bank jangka pendek untuk modal kerja.

Liabilitas Jangka Pendek

Total liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 7,35% atau 
setara dengan Rp2,70 miliar, dari Rp36,80 miliar per 31 Desember 2018 menjadi Rp34,10 miliar di 
tahun 2019. Penurunan liabilitas jangka panjang berasal dari menurunnya liabilitas imbalan kerja 
karyawan.

Liabilitas Jangka Panjang

Ekuitas di tahun 2019 sebesar Rp277,05 miliar, mengalami penurunan 14,23% dari Rp323,02 miliar 
pada tahun 2018. Penurunan  ekuitas terutama disebabkan oleh penurunan ekuitas merging bisnis.

Ekuitas



Pada 2019, kas bersih yang dicapai Perseroan melalui aktivitas operasi sebesar negatif Rp24,83 
miliar, turun 146,66% dari tahun 2018 sebesar Rp53,23 miliar. Penurunan arus kas dari aktivitas oper-
asi terutama disebabkan oleh meningkatnya pajak dimuka atas pajak pertambahan nilai serta pening-
katan pembayaran kepada supllier

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2019, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami 
peningkatan sebesar 13,46% dari Rp55,75 miliar per 31 Desember 2018 menjadi Rp63,26 miliar di 
tahun 2019. Peningkatan kas bersih dari aktivitas investasi berasal dari kegiatan kombinasi bisnis.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang diterima melalui aktivitas pendanaan sebesar Rp62,33 miliar, mengalami kenaikan 
1845,54% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp3,20 miliar. Dimana pada tahun 2018 terdapat 
penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan



Profitabilitas

Kemampuan Membayar Utang


