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INTEGRA MELAPORKAN KINERJA KUARTAL KETIGA TAHUN 2021
Highlights
•
•
•

9M21 mencatat penjualan bersih yang kuat sebesar Rp 3,5 triliun atau tumbuh 89,6% YoY
Margin kotor membaik menjadi 32,9% dan margin bersih tetap bertahan di 10,1%
Hari persediaan membaik menjadi 308 hari

Sidoarjo, 8 November 2021
PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) melaporkan kinerja kuartal ketiga tahun 2021. Pada 9M21, WOOD
membukukan penjualan bersih sebesar Rp 3,5 triliun atau tumbuh 89,6% YoY. Pertumbuhan penjualan
yang signifikan terutama disebabkan oleh permintaan pasar AS yang kuat. Penjualan ke pasar AS tumbuh
128% YoY dan pasar Eropa tumbuh 38,8% YoY menunjukkan pulihnya permintaan pasar Eropa.
Pertumbuhan penjualan yang kuat di pasar AS disebabkan oleh tumbuhnya permintaan furniture dan
building component yang didorong oleh tarif perang dagang, bea anti-dumping dan anti-subsidi terhadap
furniture dan produk building component dari China.

Ekspor tumbuh 113.4% YoY
Meskipun dalam kondisi kelangkaan container secara glogal, penjualan ekspor kami tetap tumbuh 114,5%
YoY karena permintaan yang kuat dari pasar AS dan pulihnya permintaan dari pasar Eropa. Permintaan
yang kuat dari pasar AS didorong oleh:
1. Tarif perang dagang terhadap produk China.
2. Bea antidumping dan countervailing pada produk building component asal China masing-masing
sebesar 44,6% - 230,36%(1) and 20,56% - 252,29%(2) .
3. Bea masuk antidumping dan countervailing pada wooden cabinets dan produk vanities dari China
yang diberlakukan oleh AS.

Penerapan tarif perang dagang dan bea antidumping dan countervailing telah menyebabkan pembeli AS
keluar dari China dan beralih ke Asia Tenggara dan Amerika Selatan, termasuk Indonesia. Oleh karena itu,
pada 9M21, Perseroan menerima sales order sebesar Rp4,5 triliun dan membukukan penjualan sebesar
Rp3,5 triliun dan sisanya diharapkan dapat direalisasikan pada Q4 dan seterusnya. Sales order yang kuat
ini menunjukkan bahwa Integra memperoleh manfaat dari peralihan pesanan AS dari China dan
menunjukkan kepercayaan pembeli AS pada kredibilitas, reputasi dan kemampuan Integra sebagai
pemain terkemuka dalam rantai pasokan internasional untuk produk-produk kayu. Kami percaya tren ini
akan terus berlanjut dan memungkinkan Integra untuk terus memperluas pangsa pasar.

Segment

9M21

9M20

Manufacture Export

Change
YoY
113.4%

3,380,331,356,700

1,583,694,202,168

Furniture

1,296,241,865,034

809,214,046,481

60.2%

Building Component

2,084,089,491,666

774,480,155,687

169.1%

110,642,974,894

169,324,508,211

-34.7%

Furniture

47,032,378,707

85,017,377,957

-44.7%

Building Component

63,610,596,187

84,307,130,254

-24.5%

30,034,874,346
3,521,009,205,940

104,013,029,895
1,857,031,740,274

-71.1%
89.6%

Manufacture Domestic

Forestry
Total

Margin kotor meningkat meskipun penjualan segmen building component lebih tinggi
Penjualan segmen building component tumbuh signifikan sebesar 155,9% YoY melampaui pertumbuhan
penjualan segmen furnitur sebesar 54,2% YoY sehingga kontribusi dari penjualan building component
mencapai 60,2% dari total penjualan manufaktur. Meski penjualan building component meningkat,
Perseroan masih mampu mempertahankan marjin laba kotor di atas 30%. Harga jual building component
yang lebih tinggi disebabkan oleh kekurangan kontainer pengiriman global saat ini di mana kami
membantu pembeli kami untuk mendapatkan lebih banyak pengiriman dengan menggunakan termin
pengiriman dari FOB ke CnF, CIF serta DDU dan DDP. Berdasarkan incoterms ini, harga jual dari Perseroan
telah menutupi biaya terkait.
Kenaikan beban penjualan ini disebabkan oleh kenaikan biaya kurir & ekspor karena beberapa produk
building component yang pengirimannya adalah CIF, dimana biaya pengiriman ditanggung oleh pihak
penjual. Term pengiriman CIF merupakan mitigasi terhadap tantangan ketersediaan peti kemas saat ini.
Akan tetapi harga jual building component kami telah mencakup biaya pengiriman sehingga kami dapat
mempertahankan marjin laba bersih di 10,1% dan membawa pertumbuhan laba bersih sebesar 88,1% YoY

9M21

9M20

Rp

Rp

PENJUALAN BERSIH
BEBAN POKOK PENJUALAN
LABA BRUTO
Gross Margin

3,521,009,205,940
(2,361,258,121,926)
1,159,751,084,014

1,857,031,740,274
(1,242,878,665,821)
614,153,074,453

32.9%

33.1%

Selling Expenses
General and administrative expenses
LABA OPERASIONAL
Operating Margin

(394,392,734,114)
(129,429,364,274)
635,928,985,626

(89,589,714,262)
(107,287,587,557)
417,275,772,634

18.1%

22.5%

Pendapatan (Beban) Lain-lain
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK
Kini
Tangguhan
Efek Penyesuaian Proforma
LABA TAHUN BERJALAN
Net Margin

(169,987,510,936)
465,941,474,690
(109,947,570,852)
355,993,903,838

(147,618,425,980)
269,657,346,654
(62,293,221,326)
6,150,343,301
(24,226,637,217)
189,287,831,412

10.1%

10.2%

89.6%

52.4%

72.8%

88.1%

Prospek bisnis
Meskipun dalam kondisi kelangkaan container secara glogal , Perseroan masih mampu membukukan
penjualan 9M21 yang kuat. Kami berharap isu kelangkaan container saat ini akan terus membaik
kedepannya sehingga kami dapat membukukan penjualan yang lebih kuat di masa mendatang.
Halim Rusli, Presiden Direktur Perseroan, mengatakan: "Kinerja penjualan 9M21 menunjukkan
ketangguhan bisnis kami terhadap berbagai kondisi. Kami berharap pengiriman 4Q21 akan meningkat
sehingga kami dapat membukukan penjualan yang lebih kuat dan melampaui target 2021FY kami".

Tentang PT Integra Idocabinet Tbk:
Didirikan pada tahun 1989 di Sidoarjo, Jawa Timur, PT Integra Indocabinet Tbk adalah produsen produk kayu
terintegrasi vertikal terbesar di Indonesia. Integra menjadi produsen furnitur dengan pertumbuhan tercepat yang
berakreditasi internasional dan domestik. Integra juga mendukung penggunaan sumber daya yang berkelanjutan
dan kehidupan masyarakat setempat. Pada tahun 2016, Integra memperkerjakan sekitar 2.388 anggota tim di
seluruh Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
E-mail : corsec.integra@iil.co.id
Tel
: (62 31) 891 0434
Website : www.integragroup-indonesia.com

Siaran pers ini telah disiapkan oleh PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) dan diedarkan untuk tujuan informasi umum
saja. Hal ini tidak dimaksudkan untuk seseorang atau tujuan tertentu dan bukan merupakan rekomendasi mengenai
keamanan dari Integra. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) ini dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan
informasi. Semua pendapat dan estimasi termasuk dalam rilis ini merupakan penilaian kami pada tanggal ini dan
dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Integra melepaskan tanggung jawab atau kewajiban apapun yang
timbul yang dapat diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai akibat dari ketergantungan pada
keseluruhan atau sebagian dari isi siaran pers ini dan Integra tidak pula salah satu perusahaan afiliasinya dan
karyawan masing-masing dan agen menerima tanggung jawab atas kesalahan apapun, kelalaian, atau sebaliknya,
dalam siaran pers ini, dan atas ketidaktepatan atau ketidaklengkapan yang dapat saja terjadi.
Pernyataan berwawasan ke depan
Pernyataan tertentu dalam rilis ini adalah atau mungkin pernyataan berwawasan ke depan. Laporan ini biasanya
berisi kata-kata seperti "akan", "mengharapkan" dan "mengantisipasi" dan kata-kata serupa. Secara alami, laporan
ke depan melibatkan sejumlah resiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan peristiwa aktual atau hasil yang
berbeda secara materi dari yang dijelaskan dalam rilis ini. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual yang
berbeda termasuk, namun tidak terbatas pada, kondisi ekonomi, sosial dan politik di Indonesia; keadaan industri
properti di Indonesia; kondisi pasar yang berlaku; meningkat pada beban regulasi di Indonesia, termasuk peraturan
lingkungan dan biaya kepatuhan; fluktuasi nilai tukar mata uang asing; tren suku bunga, biaya modal dan
ketersediaan modal; permintaan antisipasi dan harga untuk perkembangan kami dan belanja modal terkait dan
investasi jual; biaya konstruksi; ketersediaan properti real estate; persaingan dari perusahaan lain dan tempat;
pergeseran permintaan pelanggan; perubahan biaya operasi, termasuk upah karyawan, tunjangan dan pelatihan,
perubahan kebijakan pemerintah dan publik; kemampuan kita untuk menjadi dan tetap kompetitif; kondisi
keuangan, strategi bisnis serta rencana dan tujuan manajemen kami untuk operasi masa depan; generasi piutang di
masa depan; dan kepatuhan lingkungan dan remediasi. Jika salah satu atau lebih dari ketidakpastian tersebut atau
risiko, di antara lainnya, terwujud; hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang diperkirakan, diantisipasi
atau diproyeksikan. Secara khusus, tetapi tidak terbatas pada, biaya modal dapat meningkatkan, proyek bisa
tertunda dan antisipasi peningkatan produksi, kapasitas atau kinerja mungkin tidak dilaksanakan sepenuhnya.
Meskipun kami percaya bahwa harapan manajemen kami yang tercermin dari pernyataan berwawasan ke depan
tersebut adalah masuk akal berdasarkan informasi yang tersedia bagi kita, tidak ada jaminan dapat diberikan bahwa
harapan tersebut akan terbukti adalah benar. Anda tidak harus terlalu bergantung pada laporan tersebut. Dalam hal
apapun, pernyataan ini berbicara hanya pada tanggal perjanjian ini, dan kami melakukan tidak berkewajiban
memperbarui atau merevisi salah satu dari mereka, apakah sebagai hasil informasi baru, kejadian di masa depan
atau sebaliknya.

