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4Q21 mencatat penjualan bersih tertinggi sejak IPO sebesar Rp 1,89 triliun atau tumbuh sebesar
76,7% YoY
Hari persediaan dan piutang membaik menjadi masing-masing 268 dan 47 hari
Total aset dan kewajiban tumbuh 16,1% dan 9,0% pada 2021FY
Marjin laba bersih terjaga di 9,9%

Sidoarjo, 29 April 2022
PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) menerbitkan laporan keuangan tahun 2021 yang telah diaudit. Pada
4Q21, WOOD berhasil membukukan penjualan bersih sebesar Rp 1,89 triliun atau tumbuh 76,7% YoY,
penjualan kuartalan tertinggi sejak IPO, sehingga membawa total penjualan tahun 2021 menjadi Rp 5,42
triliun, naik 84,9% YoY. Pencapaian pendapatan penjualan tahun 2021 ini berada di atas target Perseroan
yang sebesar 50%. Penjualan ekspor khususnya ke pasar AS tetap menjadi penyumbang penjualan
terbesar dengan kontribusi sebesar 91,4% dari total penjualan. Pasar AS tetap menarik dan sumber
potensi pertumbuhan bagi Perseroan karena AS merupakan importir furnitur dan building component
terbesar di dunia.
Perang dagang yang sedang berlangsung, penerapan anti-dumping dan anti-subsidi duty yang dikenakan
pada produk furnitur dan building component dari China oleh AS dan ditambah dengan kesulitan rantai
pasok saat ini terutama pada bahan baku kayu yang berdampak pada pesaing regional yang mengimpor
sebagian besar bahan baku mereka sehingga menyebabkan produk negara pesaing menjadi kurang
kompetitif dari segi harga. Integra dengan sumber bahan baku dalam negeri yang melimpah memiliki
keunggulan kompetitif yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing regionalnya. Oleh karena itu,
Perseroan meyakini potensi pertumbuhan Perseroan ke depan akan luas dan berkelanjutan.

Penjualan ekspor naik 72,0%
Meskipun dalam kondisi kekurangan pengiriman-kontainer secara global, pertumbuhan penjualan ekspor
kami tetap kuat di 95,2% YoY karena permintaan yang kuat dari pasar AS dan pemulihan permintaan dari
pasar Eropa. Permintaan yang kuat dari pasar AS didorong oleh:
1. Tarif perang dagang atas produk China.
2. Antidumping dan countervailing duty pada produk building component asal China dengan tarif
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.
4. Tekanan harga akibat rantai pasokan bahan baku untuk negara pengimpor bahan baku.
Pemberlakuan tarif perang dagang serta antidumping dan countervailing duty terhadap China oleh AS,
serta ditambah dengan kesulitan rantai pasokan yang menyebabkan tekanan biaya dan harga bagi negara
pengimpor bahan baku menjadi peluang bagi Integra untuk lebih agresif dalam memperluas penjualan
ekspornya khususnya ke negara AS. Sebagai pemain telah memiliki reputasi dalam rantai pasokan
internasional untuk produk kayu, Integra akan memperoleh minat yang lebih banyak dari pembeli
internasional.
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31.0%
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Building Component

3,473,276,955,621
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1,171,303,750,827

40.0%
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170,370,307,659
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386,945,880,396 13.2%

-56.0%

112,977,384,266

2.1%

314,971,177,238

10.8%

57,392,923,393

1.1%

71,974,703,158

2.5%

-20.3%

92,263,374,770
5,416,331,556,250

1.7%

119,286,874,505
2,929,365,354,072

4.1%

-22.7%
84.9%
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Building Component
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Total
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Margin laba bersih terjaga di 9,9%
Penjualan segmen building component tumbuh signifikan sebesar 184,0% YoY melampaui pertumbuhan
penjualan segmen furnitur sebesar 14,5% YoY sehingga kontribusi penjualan dari building component
mencapai 65,2% dari total penjualan manufaktur. Meskipun penjualan building component yang lebih
besar dan biaya pengiriman meningkat, Perseroan masih mampu mempertahankan margin laba bersih di
9,9%. Selain itu, kontribusi yang lebih tinggi dari penjualan building komponen telah membantu
penurunan hari persediaan kami menjadi 268 hari dan piutang menjadi 47 hari. Kedepannya, kami
berharap hari persediaan kami akan terus membaik sehingga Perusahaan dapat membukukan arus kas
operasi yang positif dan lebih kuat setiap kuartal.
Kenaikan beban penjualan disebabkan oleh kenaikan beban kurir & ekspor karena beberapa termin
pengiriman building component adalah CIF atau DDP, dimana biaya pengiriman ditanggung oleh penjual.
Termin pengiriman CIF dan DDP merupakan mitigasi terhadap kondisi kemacetan di shipping dan
keterbatasan container. Namun, harga jual building component kami telah menutupi biaya pengiriman
yang di tanggung kami sebagai penjual, sehingga kami dapat mempertahankan marjin laba bersih dan
membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 70,3% YoY.

2021

2020

Rp

Rp

PENJUALAN BERSIH
BEBAN POKOK PENJUALAN
LABA BRUTO
Gross Margin

5,416,331,556,250
(3,499,320,654,512)
1,917,010,901,738

2,929,365,354,072
(1,943,770,852,266)
985,594,501,806

35.4%

33.6%

Selling Expenses
General and administrative expenses
LABA OPERASIONAL
Operating Margin

(792,435,880,564)
(163,621,989,667)
960,953,031,507

(168,560,810,697)
(152,813,096,675)
664,220,594,434

17.7%

22.7%

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

(256,529,837,806)
704,423,193,701
(163,799,302,700)
2,864,602,354
(8,192,870,720)
535,295,622,635

(230,506,138,819)
433,714,455,615
(106,058,058,700)
10,025,453,699
(23,315,798,242)
314,366,052,372

9.9%

10.7%

84.9%

44.7%

62.4%

70.3%

Prospek bisnis
Terlepas dari kondisi keterbatasan container dan kemacetan pengiriman secara global saat ini dan inflasi
global, Perseroan masih mampu membukukan kinerja penjualan yang kuat pada tahun 2021. Kami
berharap masalah pengiriman akan membaik secara bertahap sehingga kami dapat membukukan
pendapatan yang lebih kuat di masa mendatang.
Halim Rusli, Presiden Direktur Perseroan, mengatakan: “Pertumbuhan penjualan tahun 2021 yang luar
biasa yang sebagian besar disumbangkan oleh penjualan ke pasar AS telah menunjukkan daya saing kami
di antara pesaing regional lainnya. Target pertumbuhan penjualan Perseroan untuk tahun 2022 adalah
minimal 25% YoY, tetapi kami bertujuan untuk membukukan pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi
dan lebih kuat dari target kami, seperti yang telah kami berhasil lakukan dalam 2 tahun terakhir”.

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. Perseroan memperkerjakan lebih dari 2.500 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.

