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Highlights 

• 1H22 mencatat penjualan bersih sebesar Rp 3,1 triliun atau tumbuh 46,5% YoY 

• Margin laba bersih terkontraksi sedikit di 9.6% 

• Hari persediaan meningkat menjadi 236 hari karena persiapan bahan baku untuk 

mengantisipasi meningkatnya permintaan di 2H22 

 

Sidoarjo, 26 Agustus 2022  

PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) melaporkan kinerja semester pertama tahun 2022. Pada 1H22, 

WOOD membukukan penjualan bersih sebesar Rp 3,1 triliun atau tumbuh 46,5% YoY. Pertumbuhan 

penjualan sebagian besar dikontribusi oleh penjualan ke pasar AS yang tumbuh sebesar 44,5% YoY. 

Meskipun inflasi tinggi saat ini, impor AS untuk furnitur dan komponen bangunan secara global masih 

tumbuh pada 5M22 masing-masing sebesar 13,2% YoY dan 68,0% YoY. Oleh karena itu, kami melihat 

Perseroan masih memiliki peluang besar untuk tumbuh di 2H22. 

 

Ekspor tumbuh 44,5% YoY 

Inflasi global dan kelangkaan container dan pengiriman masi menjadi tantangan, namun pertumbuhan 

penjualan ekspor kami masih cukup kuat di 44,5% YoY terutama permintaan yang kuat dari pasar AS. 

Berdasarkan pembicaraan kami dengan beberapa pembeli besar kami di AS, meskipun terjadi inflasi 

di AS, mereka melihat bahwa dampaknya tidak akan terlalu signifikan terhadap industri dan 

permintaan tetap kuat dan akan terus tumbuh terutama di 2H22. Perseroan memiliki penetrasi pasar 

yang kuat di pasar AS, sehingga akan tetap menjadi salah satu pemasok utama mereka. Impor dari 

Indonesia khususnya Perseroan akan tetap menjadi prioritas bagi pembeli utama kami di AS karena 

tarif perang dagang, antidumping dan countervailing duty atas produk China yang masih diterapkan. 

 

 

 



 
 

 

 

Marjin laba operasi turun karena product mix dan biaya pengiriman  

Building component masih menjadi kontributor penjualan terbesar yang menyumbang 69,6% dari 

total penjualan di 1H22. Karena kontribusi yang lebih besar dari penjualan segmen building 

component, marjin laba operasi turun menjadi 15,1%. Sementara itu, beban usaha yang lebih tinggi 

di 1H22 disebabkan oleh biaya pengiriman yang berasal dari perubahan termin pengiriman dari FOB 

ke CIF dan DDP, sehingga Perseroan menanggung biaya pengiriman. Pada dasarnya termin pengiriman 

Perseroan tetap FOB sehingga biaya pengiriman yang ditanggung oleh Perseroan (karena perubahan 

termin pengiriman ke CIF dan DDP) sudah masuk ke dalam harga jual. Oleh karena itu, Perseroan 

masih optimis dapat meningkatkan marjin laba operasi dan mempertahankan marjin bersih pada 10-

12% pada 2022FY, terutama dengan penjualan yang lebih tinggi dari segmen furniture dengan marjin 

laba yang lebih tinggi di 2H22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Change 

YoY

Manufacture Export 3,003,637,696,896           2,078,309,043,263          44.5%

Furniture 852,764,880,346                         912,577,859,734                       -6.6%

Building Component 2,150,872,816,550                      1,165,731,183,529                    84.5%

Manufacture Domestic 48,606,781,401                 53,995,156,650               -10.0%

Furniture 16,863,256,255                           36,464,188,613                         -53.8%

Building Component 31,743,525,146                           17,530,968,037                         81.1%

Forestry 83,386,358,212                 7,927,954,090                 951.8%

Total 3,135,630,836,509           2,140,232,154,003         46.5%

Segment 1H22 1H21



 
 

 

 

Prospek bisnis 

Halim Rusli, Presiden Direktur Perseroan, mengatakan: "Kinerja penjualan 1H22 menunjukkan 

ketahanan bisnis kami bahkan selama inflasi global. Kami memperkirakan akan mencatat 

pertumbuhan yang lebih kuat di 2H22 karena permintaan yang lebih tinggi dari segmen furnitur mulai 

meningkat. Selain itu, strategi kami untuk menembus lebih dalam ke pasar AS khususnya ke retailers 

akan semakin mendorong pertumbuhan kami ke depan. Permintaan yang kuat di 2H22 seharusnya 

memungkinkan Perseroan untuk memperoleh pencapaian diatas target awal kami sebesar 25% YoY 

pada tahun 2022”. 

 

 

 

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. 

1H22 1H21
Rp Rp

PENJUALAN BERSIH 3,135,630,836,509     2,140,232,154,003     46.5%

BEBAN POKOK PENJUALAN (2,022,756,123,619)   (1,466,690,195,041)   

LABA BRUTO 1,112,874,712,890     673,541,958,962        

Gross Margin 35.5% 31.5%

Beban Penjualan (542,683,053,401)       (191,459,803,465)       

Beban Umum & Administrasi (97,099,377,268)         (84,253,733,956)         

LABA OPERASIONAL 473,092,282,221        397,828,421,541        18.9%

Operating Margin 15.1% 18.6%

Pendapatan (Beban) Lain-lain (82,639,016,903)         (105,933,996,195)       

LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK 390,453,265,318        291,894,425,346        33.8%

Beban Pajak Kini (90,357,456,200)         (70,151,000,700)         

Tangguhan -                                       -                                       

Efek Penyesuaian Proforma -                                       90,874,266                   

LABA TAHUN BERJALAN 300,095,809,118        221,834,298,912        35.3%

Net Margin 9.6% 10.4%



 
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. 
 

 

  


