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Total penjualan bersih turun 29,80% dari tahun 2019 

menjadi Rp124,81 miliar. 

Harga penjualan rata-rata lebih rendah dibanding

tahun 2019. Volume penjualan 2020 turun menjadi

14.860 ton.

Rugi neto menurun 55,78% menjadi - Rp8,07 miliar

dari rugi neto tahun 2019.

Total nilai penjualan hanya mencapai 62,36% dari

target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp200,15 

miliar. 

Ikhtisar Bisnis 2020
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2018 2019 2020

Aset Lancar 91.588 79.842 79.950

Total Aset 160.027 147.091 143.486

Liabilitas Jangka Pendek 17.303 21.455 23.271

Total Liabilitas 27.335 33.455 35.135

Ekuitas 132.692 113.635 108.351

Penjualan Neto 240.030 177.788 124.814

Laba (Rugi) Usaha 2.744 -19.512 -8.814

Laba (Rugi) Neto per Saham (Rp) 30 -190 -84

Ikhtisar Keuangan



2018 2019 2020

Marjin Laba Bruto 6,20% -3,90% 2,25%

Marjin Laba Usaha 1,14% -10,97% -7,06%

Marjin Laba Neto 1,20% -10,26% -6,46%

Laba Usaha Vs Ekuitas 2,07% -17,17% -8,13%

Laba Usaha Vs Total Aset 1,71% -13,27% -6,14%

Laba Neto Vs Ekuitas 2,18% -16,06% -7,45%

Laba Neto Vs Total Aset 1,80% -12,40% -5,62%

Rasio Keuangan



• Dampak dari pandemi Covid-19 menjadi pukulan telak bagi ekonomi Indonesia, 

sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami

kontraksi menjadi minus 2,07%.

• Akibat dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 

membawa imbas mulai dari lesunya penjualan produk Perseroan.

• Di tengah pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi global, pertumbuhan sektor

konstruksi di tahun 2020 sangat terpuruk juga dengan harga bahan baku yang 

masih fluktuatif.

• Rasio beban pokok penjualan terhadap penjualan tetap tinggi disebabkan

menurunnya total volume produksi sebesar 24,07% dibandingkan dengan 2019.

Tinjauan Ekonomi Tahun 2020



1. Selama tahun 2020 tidak ada capital expenditure. 

2. Terus menerus memonitor arus kas secara ketat agar likuiditas keuangan Perseroan 

berjalan lancar. 

3. Menjamin kesehatan karyawan dengan membentuk gugus tugas penanganan 

COVID-19. 

4. Meningkatkan efektivitas Perseroan agar dapat mempertahankan kinerja Perseroan.

5. Memperoleh sertifikasi baik berskala nasional maupun internasional agar Perseroan 

berpeluang untuk memperluas penjualannya di sektor-sektor tertentu.

Kebijakan Strategi 2020



2019
(Aktual)

2020
(Aktual)

2021
(Target)

Volume (ton) 19.380 14.860 16.750

Penjualan Neto (miliar) 177,79 124,81 230,71

Pertumbuhan -25,93% -29,80% 84,86%

Laba (Rugi) Usaha (miliar) -19,51 -8,81 9,21

Marjin Laba Bruto -3,90% 2,25% 8,55%

Laba (Rugi) Neto (miliar) -18,25 -8,07 9,29

Marjin Laba Neto -10,26% -6,46% 4,03%

Target Usaha 2021



• Pada kuartal I 2021 terdapat perbaikan pada beberapa indikator ekonomi

nasional, seperti kinerja perdagangan, indeks manufaktur, penyaluran kredit, 

hingga penjualan otomotif.

• Seiring dengan membaiknya ekonomi Cina, dan Amerika Serikat, harga baja di 

pasar global mengalami kenaikan sejak bulan September tahun 2020.

• Kemudian pada akhir Pebruari 2021 harga baja di Cina kembali mengalami

kenaikan secara drastis.

• Harga baja akan tetap kuat di bulan-bulan mendatang seiring dengan

menguatnya permintaan domestik dari Cina dan sejumlah produsen bijih besi

kembali menaikkan harga pada April 2021.

Tinjauan Ekonomi dan Kondisi Industri 2021



Pergerakan Harga Hot Rolled & Besi Beton



Pergerakan Harga Iron Ore



Akhir-akhir ini, harga baja global telah melonjak tiga kali lipat, dan harga saham baja Taiwan 

naik hampir dua kali lipat secara bersamaan. Hal ini merupakan fenomena yang tidak 

pernah terjadi dalam dua dekade terakhir.

Penyebab utamanya adalah bahwa China secara drastis memangkas kapasitas produksi dan 

membatalkan subsidi untuk mengekang kapasitas produksi serta tidak lagi mendorong 

ekspor. Selain itu, Australia juga menaikkan harga bijih besi secara substansial.

China sebagai produsen baja terbesar di dunia telah menyumbang 55% dari kapasitas

produksi dunia. Oleh karena itu, ketika China memotong produksi dan mengekang ekspor, 

dan India yang merupakan produsen baja terbesar kedua, jatuh ke dalam situasi pandemi

yang tidak terkendali, maka dapat dibayangkan bahwa permintaan baja menjadi terbatas, 

sehingga harga baja melambung tinggi.

Pergerakan Harga Baja



 Pada awal bulan Mei 2021 mulai terjadi lonjakan harga LMSH, yang tertinggi 

hingga mencapai harga Rp1.455,-/saham.

 Perseroan sampai saat ini tidak memiliki rencana untuk melakukan tindakan 

korporasi dalam waktu dekat.

 Semua informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek 

Perseroan atau keputusan investasi pemodal telah diinformasikan ke publik 

(sesuai peraturan) dan tidak terdapat informasi tambahan lainnya.

Pergerakan Harga Saham



Pergerakan Harga Saham LMSH



 Pandemi Covid-19 yang belum juga usai masih menjadi kendala 

terbesar bagi perekonomian global. Meskipun vaksinasi massal terus 

berjalan, prospek pemulihan ekonomi masih dibayangi ketidakpastian.

 Para pelaku pasar properti optimis bahwa bisnis properti di Indonesia 

akan bangkit kembali di tahun ini seiring dengan beberapa stimulus 

yang dikucurkan oleh pemerintah, antara lain: penurunan suku bunga, 

uang muka (DP) 0%, hingga membebaskan PPN.

 Analis memperkirakan harga baja akan terus menguat seiring dengan

kuatnya permintaan domestik dari Cina, dengan harapan akan

membawa angin segar terhadap kinerja Perseroan di tahun 2021.

Kesimpulan




