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  DAMPAK PPKM  

PERBAIKAN KINERJA MAPI KIAN BERAT
Bisnis, JAKARTA — Pembatasan operasional mal selama PPKM membuat upaya perbaikan kinerja PT Mitra Adiperkasa Tbk. 

tahun ini kian berat. Walau begitu, mayoritas analis masih merekomendasikan beli saham emiten berkode MAPI itu.

Ika Fatma Ramadhansari

redaksi@bisnis.com

B
erdasarkan konsensus 
Bloomberg, dari 27 
analis yang mengulas 
MAPI, sebanyak 21 
analis merekomenda-
sikan beli, sedangkan 

4 analis merekomendasikan hold, 
dan 2 analis merekomendasikan 
sell. Target harga saham kumulatif 
adalah Rp911,05.

Analis Mirae Asset Sekuri-
tas Indonesia Christine Natasya 
mengungkapkan penerapan Pem-
berlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Darurat yang 
mulai berlaku dari 3 Juli 2021 
sangat berdampak pada pendapatan 
peritel terutama yang berada di 
dalam mal.

Atas alasan itu pula Mirae ke-
mudian merevisi perkiraan penda-
patan MAPI pada 2021 jadi Rp15,8 
triliun dari semula Rp18,3 trilun, 
atau disusutkan 13,6%. Penda-
patan MAPI pada 2020 sebesar 
Rp14,8 triliun, sedangkan pada 

2019 mencapai Rp21,6 triliun.
Perkiraan laba bersih 2021 juga 

diturunkan dari Rp499,2 miliar 
menjadi Rp357,8 miliar.

Christine pun menurunkan reko-
mendasi terhadap MAPI menjadi 
trading buy.

Menurutnya, terlepas dari me-
ningkatnya kontribusi kanal online 
terhadap pendapatan, dia melihat 
risiko penurunan pendapatan dari 
toko offl ine karena PPKM.

“Target harga kami tetapkan se-
besar Rp750 yang diperoleh dengan 
menggunakan rata-rata campuran 
metodologi jumlah suku cadang 
SOTP dan DCF untuk lebih men-
cerminkan nilai setiap unit dan 
arus kas,” tulis Christine.

Meskipun demikian, dia percaya 
bahwa ekuitas merek dan inisiatif 
saluran digital perusahaan yang 
kuat dapat mengimbangi penjualan 
perseroan tahun ini.

Sementara itu, analis Maybank 
Kim Eng Sekuritas Willy Goutama 

dan Isnaputra Iskandar mempertahan 
rekomendasi beli atau buy MAPI, 
tetapi menurunkan target harga 
selama 12 bulan menjadi Rp950. 

Willy dalam risetnya menye-
butkan tetap mempertahankan 
rekomendasi beli karena program 
vaksinasi di Indonesia yang te-
ngah gencar dilaksanakan akan 
mendorong pemulihan pereko-
nomian Indonesia, begitu pun 
kinerja MAPI.

Namun, lanjutnya, adanya PPKM 
membuat target harga pun perlu 
diturunkan, sebab penerapan pem-
batasan sosial akan mengurangi 
pertumbuhan rata-rata penjualan 
di tiap toko atau same store sales 
growth (SSSG) dan juga perkiraan 
depresiasi rupiah yang signifi kan.

“Kami memotong SSSG tahun 
2021 menjadi 13% [dari 28%], 
mengikuti kebijakan pemerintah 
terkait dengan penutupan mal ritel 
untuk membatasi mobilitas,” tulis 
Willy dan Isnaputra dalam riset 

yang dipublikasikan Bloomberg.
Tim riset RHB memperkirakan 

pemulihan pendapatan akan penuh 
tantangan pada kuartal III/2021 
akibat kurangnya katalis daya beli 
dan pembatasan mobilitas yang 
ketat pada periode tersebut. 

PLATFORM ONLINE

Namun demikian RHB pun 
masih optimistis dengan kinerja 
perseroan. Salah satunya dengan 
adanya platform online, mengingat 
kehadirannya yang luas dan solid 
di seluruh platform dan pasar. 

Adapun, berdasarkan laporan 
keuangan kuartal I/2021, MAPI 
melaporkan penurunan penda-
patan dan laba bersih perseroan. 
Realisasi pendapatan perseroan 
turun 8,66%.

Pada kuartal I/2021, perseroan 
mencatatkan pendapatan sebesar 
Rp4,31 triliun, sedangkan pada 
kuartal yang sama pada tahun 
sebelumnya saat pandemi belum 

masuk ke Indonesia, perseroan 
membukukan pendapatan sebesar 
Rp4,72 triliun.

Penurunan pendapatan ini juga 
berdampak pada laba bersih periode 
berjalan emiten dengan kapitalisasi 
pasar Rp10,79 triliun tersebut, 
dari Rp2,55 triliun pada kuartal 
I/2020 menjadi Rp2,51 triliun pada 
3 bulan pertama 2021.

Sebelum PPKM Darurat diber-
lakukan, VP Investor Relations 
Corporate Communications and 
Sustainability MAP Group Ratih 
D. Gianda mengatakan bahwa 
penjualan produk di gerai offl ine 
perseroan terus menguat seiring 
dengan meningkatnya jumlah 
pengunjung mal secara bertahap.

“Sementara itu, penjualan digital 
memberikan kontribusi 10,9% 
terhadap total penjualan, jumlah 
ini meningkat hampir 300% [pada 
kuartal I/2021] dibandingkan de-
ngan periode yang sama tahun 
lalu,” katanya belum lama ini. 
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