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DAFTAR ISI



2019 2020 2021 (Q3)

Aset Lancar 79.842 79.950 84.195

Total Aset 147.091 143.486 144.625

Liabilitas Jangka Pendek 21.455 23.271 19.238

Total Liabilitas 33.455 35.135 31.102

Ekuitas 113.635 108.351 113.523

Penjualan Neto 177.788 124.814 109.512

Laba (Rugi) Usaha -19.512 -8.814 6.621

Laba (Rugi) Neto per Saham (Rp) -190 -84 54

Ikhtisar Keuangan



2019 2020 2021 (Q3)

Marjin Laba (Rugi) Bruto -3,90% 2,25% 12,50%

Marjin Laba (Rugi) Usaha -10,97% -7,06% 7,29%

Marjin Laba (Rugi) Neto -10,26% -6,46% 5,70%

Laba (Rugi) Usaha Vs Ekuitas -17,17% -8,13% 5,83%

Laba (Rugi) Usaha Vs Total Aset -13,27% -6,14% 4,58%

Laba (Rugi) Neto Vs Ekuitas -16,06% -7,45% 4,56%

Laba (Rugi) Neto Vs Total Aset -12,40% -5,62% 3,58%

Rasio Keuangan



Total penjualan bersih Q3 2021 naik 20,61% dari Q3 

tahun 2020 menjadi Rp109,51 miliar. 

Harga penjualan rata-rata Q3 2021 lebih tinggi

dibanding Q3 tahun 2020. Volume penjualan Q3 

2021 sebesar 9730 ton.

Laba neto di Q3 2021 meningkat menjadi Rp5,17 

miliar dari rugi neto 5,90 di Q3 tahun 2020.

Total nilai penjualan Q3 hanya mencapai 54,7% 

dari target yang ditetapkan. Target penjualan untuk

tahun 2021 adalah sebesar Rp200,15 miliar. 

Ikhtisar Bisnis Q3 2021
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• Dampak dari pandemi Covid-19 di tahun 2021 masih terus berlanjut, sehingga

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 masih berjalan lambat dan 

tidak mencapai yang diharapkan.

• Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang kemudian

berubah menjadi PPKM mengakibatkan melesunya penjualan produk

Perseroan.

• Pertumbuhan sektor konstruksi di tahun 2021 masih belum pulih, walaupun

pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terhadap sektor properti.

• Harga baja di pasar domestik maupun global di tahun 2021 tetap berfluktuatif, 

terutama disebabkan oleh persaingan dagang antara Amerika dan Tiongkok.

Tinjauan Ekonomi Tahun 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 mulai mengalami kenaikan sejak bulan September tahun 2020,

kemudian pada akhir Pebruari 2021 kembali mengalami lonjakan dan pada 

bulan Oktober 2021 harga baja dunia mulai menurun secara terus menerus.

• Semenjak berlakunya PPKM level 1 di bulan Oktober 2021, aktivitas industri

baja di pasar domestik telah menunjukan grafik yang cukup menggembirakan.

Tinjauan Ekonomi dan Kondisi Industri 2021



Pergerakan Harga Wire Rod
(di pasar Tiongkok)

(dalam Yuan)



Pergerakan Harga Iron Ore
(di pasar Global)

(dalam US$)



 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.

 Pada tanggal 30 Nopember 2021 harga saham LMSH berada di posisi Rp720 per saham.

Pergerakan Harga Saham



Pergerakan Harga Saham LMSH



1. Selama tahun 2021 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 2021



 Perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diprediksi dapat pulih ke arah 

yang lebih baik. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan 

akan berada pada kisaran 4,7-5,5%, dari 3,2-4,0% pada tahun 2021. 

 Keadaan pasar baja global masih cukup dinamis dimana negara produsen 

baja terbesar di dunia yaitu Cina setelah menurunkan jumlah produksi di 

tahun 2021 dan diperkirakan akan melanjutkan produksi secara normal 

karena beberapa perusahaan telah menyelesaikan target pengurangan 

produksi untuk baja mentah. 

 Permintaan baja untuk kebutuhan industri konstruksi diperkirakan sedikit 

mengalami kontraksi di tahun 2022.    

Proyeksi Usaha Tahun 2022



Target Usaha 2022

 Berdasarkan proyeksi usaha tahun 2022 diatas, Manajemen memprediksi 

pertumbuhan usaha Perseroan untuk tahun 2022 hanya meningkat sebesar  

10%.    



 Dengan munculnya varian-varian baru, pandemi Covid-19 belum menunjukkan 

tanda-tanda akan segera usai. Hal ini akan membawa kendala terbesar bagi 

perekonomian global, meskipun vaksinasi massal terus berjalan.

 Analis memperkirakan harga baja akan terus berfluktuasi di tahun 2022. Selain

dipengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok, serta imbas

dari persaingan dagang antara Amerika dan Tiongkok.

 Para pelaku pasar properti tetap optimis bahwa bisnis properti di Indonesia akan 

bangkit kembali di tahun 2022 seiring dengan stimulus yang dikucurkan oleh 

pemerintah.

Kesimpulan




