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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik dan corporate 

social responsibility (CSR) terhadap penghindaraan pajak variabel independent 

penelitian ini adalah koneksi politik dan CSR, variabel dependen yaitu 

penghindaraan pajak. Variabel koneksi politik diukur dengan melihar ada atau 

tidaknya koneksi politik dalam perushaan untuk variabel independent CSR diukur 

dengan CSR disclosure dengan indikator GRI G4. Variabel dependen 

penghindaraan pajak diukur dengan cash effective tax rate (CETR). Populasi 

penelitian ini adalah 58 perushaan dari 5 sub-sektor manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2015-2017. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive 

random sampling dengan kriteria tertentu dan diperoleh sebanyak 30 perusahaan 

yang memenuhi kriteria. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel koneksi 

politik dan CSR masing-masing tidak berpengaruh terhadap Penghindaraan pajak. 

Kata kunci : Koneksi politik, corporate social responsibility (CSR) , 

penghindaraan pajak 
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ABSTRACT 

This study aims to examine the effect of political connections and corporate social 

responsibility (CSR) on tax avoidance. The independent variables of this study are 

political connections and CSR, the dependent variable is tax avoidance. Political 

connection variables are measured by the presence or absence of political 

connections in the company for CSR independent variables measured by CSR 

disclosure with the GRI G4 indicator. The dependent variable of tax avoidance is 

measured by the cash effective tax rate (CETR). The population of this research is 

58 companies from 5 manufacturing sub-sectors listed on the Stock Exchange in 

2015-2017. The research sample was selected using purposive random sampling 

method with certain criteria and obtained as many as 30 companies that met the 

criteria. The data analysis technique used is multiple regression analysis. The 

results of regression analysis show that the variables of political connections and 

CSR each have no effect on tax avoidance. 

Keywords : political connections, corporate social responsibility (CSR), tax 

evasion 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Dalam menjalankan suatu bisnis sasaran utama bagi perushaan adalah 

memperoleh laba maksimal dengan pengeluaran minimal tetapi perusahaan 

memiliki kewajiban dalam membayar pajak, membayar pajak salah satu yang 

paling dihindari perusahaan dikarenakan pajak merupakan kewajiban yang sifatnya 

memaksakan, mengurangi laba perusahaan dan efeknya tidak dirasakan secara 

langsung terhadap jalanya perusahaan. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan 

yang melakukan penghindaraan terhadap pembayaran pajak. (www.tribunews.com 

2017) Dalam kasus penghindaraan pajak  Indonesia menempati peringkat 11 yang 

menandakan bahwa di Indonesia cukup marak perusahaan yang melakukan 

kegiatan penghindaraan pajak , nilai yang di perkirakaan adalah sebesar  6,48 miliar 

dolar AS. Bila di bandingkan dengan penerimaan negara dari pajak di tahun yang 

sama sebesar 1.495.893 miliar rupiah berarti bila di persentasekan ada sekitar 

5,95% penghindaraan pajak yang terjadi di Indonesia. Berarti ada kerugian yang 

dialami negara sebesar sekitar 89 triliun rupiah, dari data tersebut terlihat bahwa 

masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaraan pajak di Indonesia. 

 Penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi 

beban pajak yang  dilakukan oleh perusahaan, yang tidak menyalahi  peraturan 

perpajakan yang berlaku (Darmawan & Sukartha, 2014). penurunan kewajiban 

pajak dilakukan tidak dengan memanipulasi laporan keuangan atau melakukan hal 
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lain yang  melanggar ketentuan yang sudah ada, hal ini dilakukan dengan 

memanfaatkan berbagai celah (loophole) yang dapat dimanfaatkan bagi wajib pajak 

agar beban pajak yang harus dibayarkan mendapatkan nominal yang optimal. 

Perlakuan ini merupakan hal yang sah dimata hukum atau dengan kata lain tidak 

melawan hukum sehingga kegiatan penghindaraan pajak marak dilakukan karena 

kegiatan ini tidak menyalahi hukum atau legal. Hal ini dipermudah dengan sistem 

pajak di Indonesia yang menggunakan self assessment yang mulai diterapkan tahun 

1983 dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, 

membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharsunya dibayarkan. 

Sehingga memudahkan bagi wajib pajak untuk dapat menghindari atau 

mengoptimalkan pembayaran pajak wajib pajak itu sendiri. 

Terdapat beberapa faktor yang diprediksi mempengaruhi kegiatan 

penghindaraan pajak seperti koneksi politik dan corporate social respondisibility. 

koneksi politik diperkirakan bisa mempengaruhi penhindaraan pajak dalam 

perusahaan karena suatu perushaan bisa berhasil dan sukses tidak menutup 

kemungkinan dikarenakan adanya koneksi politik dalam perushaan tersebut. 

Perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu 

pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari 

total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, 

wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang 

yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik (Faccio, Masulis, & 

Mcconnell, 2006). 
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 (Utari & Supadmi, 2017) menemukan bahwa Koneksi politik 

terbukti berpengaruh positif terhadap penghindaraan pajak. Sedangkan penelitian , 

Alfia (2015) dan (I. M. S. Dharma & Ardiana, 2016), ditemukan bahwa koneksi 

politik tidak berpengaruh terhadapad tax avoidance. Penelitian lain yang meneliti 

adalah penelitian yang di lakukan oleh (Mulyani, Darminto, & N.P, 2014) , 

menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik lebih memiliki 

agresivitas pajak dibanding perusahaan yang tidak  mempunyai koneksi politik dari 

penelitian penelitian di atas masih terjadi hasil yang tidak konsisten. 

Selain koneksi politik corporate social responsibility juga bisa menjadi 

salah satu faktor penghindaraan pajak.  Sebagaimana diatur dalam PP No. 47 tahun 

2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas, 

perusahaan diwajibkan untuk melakukan corporate soscial responsibilty. Kegiatan 

CSR sangat erat terkait dengan kesejahteraan banyak perusahaan dan pemangku 

kepentingan, dengan di terbitkan peraturan tersebut secara tidak langsung 

pemerintah mulai menekan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial. 

Pada ( ISO 26000: 2010) Guidance on Social Responsibility dijelaskan 

bahwa corporate soscial responsibilty adalah tanggung jawab sebuah organisasi 

terhadap dampak keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatanya pada masyarakat 

dan lingkungan yang diwujudkan dengan perilaku transparan dan etis yang 

memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat, memperhitungkan pemangku kepentingan sesuai dengan 

hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional perilaku. 

Sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk 
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berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang bersih. Sebuah 

konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan 

dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan mereka pemangku 

kepentingan atas dasar sukarela (UK Government, 2004, p. 3) 

(Huseynov & Klamm, 2012) beberapa studi menunjukkan bahwa 

corporate soscial responsibilty seperti keterlibatan masyarakat dan pemberian 

perusahaan dan keragaman mungkin terkait dengan penghindaran pajak. Di satu 

sisi,Watson (2011) dan (Lanis & Richardson, 2012)menemukan bahwa lebih baik 

perusahaan melakukakn CSR maka lebih kecil kemungkinan melakukan 

penghindaran pajak tapi di sisi lain, (Preuss, 2010) dan (Sikka, 2010) berpendapat 

bahwa beberapa perusahaan yang mengklaim bertanggung jawab secara sosial juga 

terlibat dalam penghindaran pajak, maka dapat dilihat bahwa hasil dari penelitian 

masih tidak konsisten 

Sektor manufaktur menjadi sektor berkontribusi tinggi dalam penerimaan 

pajak negara, penerimaan pajak pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.151 triliun, 

adapun sektor manufaktur menyumbang 31,8%, pada penelitian kali ini memilih 5 

sub sektor dibawah sektor manufaktur yang menyumbang terbesar dalam 

pembentukan nilai tambah sektor manufaktur. 

Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui adanya 

pengeruh Corporate Social Responsibility dan koneksi politik terhadap 

penghindaraan pajak dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak eksternal dalam 

memutuskan berinvestasi. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka 
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judul penelitian kali ini “ Pengaruh koneksi Politik dan Corporate Social 

Responsibility Disclosure terhadap Penghundaraan Pajak. Penelitian ini merupakan 

replikasi dan gabungan beberapa penelitian sebelumnya. Kontribusi yang diberikan 

pada penelitian kali ini adalah penambahan variable koneksi politik. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang, adapun rumusan maslaah dalam 

penelitian adalah :  

1. Apakah koneksi politik dapat mempengaruhi perilaku 

penghindaraan pajak ? 

2. Apakah corporate social responsibility disclosure mempengaruhi 

penghindaraan pajak ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuain dengan rumusan masalah yang telah ditentukan , tujuan dari 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh koneksi politik 

terhadap penghindaraan pajak.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh corporate social 

responsibility disclosure terhadap penghindaraan pajak 
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1.4 Manfaaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Diharapkan dapet memberikan masukan bagi direktorat jendral pajak 

dalam pembuatan regulasi yang meminImalkan kesempatan 

penghindaraan pajak. 

2. Bagi Masyarakat  

Memberikan informasi yang dapat berguna dalam pengambilan keputusan 

dalam pemilihan perushaan untuk investasi. 

3. Bagi Kajian Penelitian Berikutnya 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk 

penelitian mengenai perilaku tax avoidance perusahaan berikutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab   ini   menjelaskan   latar   belakang   masalah,   ruang   lingkup   masalah,   

rumusan masalah,   pembatasan   masalah,   tujuan   dan   manfaat   penelitian,   serta   

sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI  

Bab   ini   berisi   tinjauan   pustaka   yang   digunakan   sebagai   dasar   untuk   

membahas masalah dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup teori-teori dan 

peneliti terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis serta analisis hasil 

penelitian lainnya. 
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BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan secara 

operasional. Menguraikan definisi variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis 

dan sumber data,metode pengumpulan data dan metode analisis. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari pengujian 

tersebut,serta pembahasan dengan analisis yang dikaitkan dengan teori yang 

berlaku. 

BAB V: PENUTUPAN  

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan pada bab 

sebelumnya,keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya dengan 

penelitian sejenis dan juga implikasi penelitian terhadap praktik yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Bab ini memaparkan teori-teori yang digunakan dan menjadi landasan serta 

referensi dalam penulisan ini. Bab ini terdiri dari uraian serta definisi teori 

legitimasi , teori keagenan ,corporate social responsibility, koneksi politik dan 

penghindraan pajak . Bab ini juga menguraikan pengembangan hipotesis dan 

perkembangan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penerapan 

corporate social responsibility ,koneksi politik dan penghindaraan pajak. 

 

2.1.1 Teori Legitimasi 

 (Dowling & Pfeffer, 1975) Teori legitimasi bisa dikatakan sebagai perjanjian 

sosial yang tidak tertulis yang berisi tentang bagaimana perusahaan atau organisasi 

berusaha menyesuaikan dengan tepat nilai-nilai yang ada dalam perusahaan atau 

organisasi dengan norma yang berlaku pada lingkungan sosial dimana perusahan 

atau oraganisasi tersebut beroperasi. Hal ini dilakukan juga untuk meyakinkan 

masyarakat bahwa organisasi atau perushaan beroperasi sesuai batasan dan norma 

sosial dimasyarakat. (Cecilia, Rambe, & Torong, 2015) Legitimasi organisasi dapat 

dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan atau organisasi dari 
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masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya 

potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going concern). 

 

 Salah satu cara tanggung jawab sosial perushaan atau organisasi adalah melalui 

pemerintah yaitu dengan cara membayar pajak. Pembayaran pajak yang sesuai 

dengan undang-undang adalah salah satu tanggung jawab yang dilakukan melalui 

pemerintah yang mana hasil penerimaan pajak nanti akan digunakan untuk 

pembangunan berbagai sektor apabila suatu perusahaan melakukan penghindaraan 

pajak maka organisasi atau perushaan tersebut bisa dikatakan tidak menjalankan 

prinsip corporate soscial responsibilty secara benar. 

2.1.2  Teori Keagenan 

   Teori kegenan adanya kesepakatan antara pihak yang memiliki 

wewenang ( principal ) dengan pihak yang menjalakan wewenang tersebut (agen) 

untuk melakukan kewajiban yang berhubungan dengan kepentingan principal 

dengan melimpahkan beberapa keputusan kepada pihak agen (Jensen & Meckling, 

1976).  

Handono Mardiyanto (2009:263) ketidakselarasan kepentingan antara 

pemilik perusahaan dan manajemen.Teori agensi (Home 1995 dalam Hasa 

Nurrohim Kp, 2008) adalah suatu teori yang menjelaskan adanya pertentangan 

posisi antara manajemen (sebagai agen) dengan pemegang saham (sebagai 

pemilik). Perbedaan kepentingan antara agen dan pemilik dalam penghindaraan 

pajak bisa terjadi di sisi agen ingin meminimalkan pembayaran pajak demi 
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mendapatkan laba yang diinginkan tetapi di sisi pemilik ada yang beranggapan 

sebaliknya karena bisa menimbulkan resiko di masa depan perushaan tersebut ( 

Hasan et al., 2013). 

2.1.3 Koneksi Politik 

Perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya 

salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 

10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, 

preside-n, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, 

atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik (Faccio et 

al., 2006) 

konglomerat atau pemilik perusahaan merupakan tokoh politik terkemuka 

(Gomez dan Jomo dalam Wahab, 2011a). Tokoh politik tersebut merupakan 

anggota dewan di pemerintahan pusat atau yang merupakan anggota partai 

politik.Dengan kata lain, koneksi politik merupakan tingkat kedekatan hubungan 

perusahaan dengan pemerintah 

2.1.4 Corporate Social Responsibility 

Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, “Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  di 

definisikan  sebagai  komitmen  Perseroan  untuk berperan  serta  dalam  

pembangunan  ekonomi berkelanjutan  guna  meningkatkan  kualitas kehidupan dan 

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi  Perseroan  sendiri,  komunitas  setempat, 

maupun masyarakat pada umumnya” 
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Pada ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility dijelaskan bahwa 

CSR adalah Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak keputusan-

keputusan dan kegiatan-kegiatanya pada masyarakat dan lingkungan yang di 

wujudkan dengan perilaku transparan dan etis yang memberikan kontribusi untuk 

pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat 

Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup 

perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan 

lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan legitimacy 

theory yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat 

untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana 

perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi 

tindakan perusahaan (Tilt, 1994, dalam Haniffa et al, 2005).  

2.1.5 Penghindaraan Pajak 

   Penghindaraan pajak adalah tindakan mengambil keuntungan 

dengan memanfaatkan kelemahan hukum yang ada untuk mengecilkan pajak 

terutang (Prebble, 2012) Sejalan dengan Prebble,(Dyreng, Hanlon, & Maydew, 

2008) menyatakan perusahaan yang melakukan tax avoidance tidak selalu salah 

karena ada banyak ketentuan dalam pajak yang mendorong perusahaan untuk 

mengurangi pajak, ditambah dengan adanya batasan hukum yang tidak jelas (grey 

area) khususnya untuk transaksi yang bersifat kompleks. Sifat tax avoidance yang 

sah menurut hukum membuat pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi bahkan 

ketika ada indikasi skema tax avoidance akan dilakukan oleh perusahaan. Wang 
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(2010) menyatakan tax avoidance adalah alat untuk melakukan tax saving dengan 

mengalihkan sumber daya yang seharusnya diberikan untuk negara kepada para 

pemegang saham agar nilai after tax perusahaan meningkat.  

  Agresivitas pajak adalah berbagai macam bentuk kegiatan yang melibatkan 

wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak dengan membayar sesuai ketentuan 

atau dengan mengurangi pajak. Namun dalam prakteknya banyak sekali perusahaan 

yang memanfaatkan kelemahan aturan pajak tetapi masih dalam batas undang – 

undang perpajakan (Dyreng, 2008 dalam Pranoto & Widagdo, 2013) dan menurut 

Timothy (2010) agresivitas pajak dilihat dengan dua cara yaitu cara legal tax 

avoidance dan cara illegal yaitu tax sheltering maka dari itu dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak. Berikut 

disajikan cara menghitung penghindaraan pajak : 
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Tabel 2.1  

Tabel Metode Pengukuran Penhindaraan Pajak 

Metode Pengukuran Cara Perhitungan 

GAAP ETR 𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
  

Current ETR 𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

Cash ETR 𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

Long-run cash ETR 𝑰(𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑)

𝑰(𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒)
 

ETR Differential Statutory ETR – GAAP ETR 

DTAX Error term from the following regression :  

ETR differential% pre-tax book income =  

a + b% Control + e 

Total BTD Pre-tax income – (( U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR)-(NOLt-

NOLt-1)) 

Temporary BTD Deferred tax expense/ U.S. STR 

Abnormal BTD Residual from BTD/TAi t = βTAit+βmi+eit 

Unrecognize Tax 

Benefite 

Disclosed amount post – FIN48 

Tax Shelter Activity Indicator variable for firms accured of engaging in tax shelter 

Marginal Tax Rate Simulated marginal tax rate 

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010) 
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 Dalam penelitian kali ini penghindaraan pajak dihitung dengan menggunakan cash 

effective tax rate (CETR). Dengan membagi cash yang dikeluarkan untuk membayat 

pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, (Wahyudi, 2015) ETR merupakan proksi 

yang paling sering digunakan untuk proksi penghindaraan pajak dalam literatur 

akademik oleh karena itu dalam penelitian kali ini menggunak cash effective tax rate 

(CETR) agar membedakan dengan banyak penelitian yang sudah menggunakan ETR. 
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2.2 Penelitian terdahulu 

Tabel 2.2  

Penelitian terdahulu 

No Nama dan Tahun Tujuan Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

Independent Dependent 

1 Roman Lanis a, 

Grant Richardson 

(2011) 

Penelitian ini menguji 

hubungan antara 

corporate social 

Tanggung jawab (CSR) 

dan agresifitas pajak 

perusahaan 

Corporate social 

responsibility 

tax 

aggressiveness: 

Semakin tinggi 

tingkat 

pengungkapan 

CSR perusahaan, 

semakin rendah 

Tingkat 

agresivitas pajak 

perusahaan. Kami 

menemukan yang 

negatif dan 

Hubungan yang 

signifikan secara 

statistik antara 

pengungkapan 

CSR dan 

Agresivitas pajak 

yang berlaku di 

sejumlah berbeda 

Spesifikasi model 

regresi, sehingga 

lebih bertanggung 

jawab secara 

sosial 

Perusahaan 

cenderung kurang 

agresif dalam hal 

pajak.  
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Tabel 2.3  

Penelitian terdahulu 

No Nama dan Tahun Tujuan Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

Dependen Independen 

2 (Hasan, Hoi, Wu, & 

Zhang, 2014) 

memeriksa hubungan 

empiris antara 

tanggung jawab sosial 

perusahaan (corporate 

social responsibility /  

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tax Avoidance Hasil ini 

menunjukkan 

bahwa 

perusahaan 

dengan aktivitas 

CSR yang tidak 

bertanggung 

jawab secara 

berlebihan lebih 

agresif dalam 

menghindari 

pajak, 

memberikan 

kepercayaan pada 

gagasan bahwa 

budaya 

perusahaan 

mempengaruhi 

penghindaran 

pajak. 

3 (Wahyudi, 2015) Penelitian ini bertujuan 

untuk menjawab 

pertanyaan ini dengan 

memeriksa hubungan 

antara aktivitas CSR 

dan penghindaran pajak 

perusahaan di 

perusahaan `publik 

Indonesia 

Aktifitas Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) 

Penghindaran 

Pajak 

Hasil analisis 

regresi ganda 

saya 

menunjukkan 

bahwa tidak ada 

bukti hubungan 

yang signifikan 

antara aktivitas 

CSR perusahaan 

dan penghindaran 

pajak perusahaan. 
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Tabel 2.4 

Penelitian terdahulu 

No Nama dan Tahun Tujuan Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

Dependen Independen 

4 (Mulyani et al., 

2014) 

menguji pengaruh 

karakteristik 

perusahaan yang terdiri 

dari leverage dan 

intensitas modal, 

hubungan politik dan 

reformasi perpajakan 

terhadap penghindaran 

pajak secara simultan 

dan parsial. Jenis 

penelitian yang 

digunakan adalah 

explanatory research 

Karakteristik 

perusahaan dan 

Koneksi Politik 

Penghindaraan 

pajak 

hasil analisis 

sebagian 

diketahui bahwa 

pengaruh variabel 

dan pengaruh 

politik 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak, sedangkan 

intensitas modal 

dan reformasi 

perpajakan tidak 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 
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Tabel 2.5 

Penelitian terdahulu 

No Nama dan Tahun Tujuan Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

Dependen Indpenden 

5 (I. M. S. Dharma & 

Ardiana, 2016) 

bertujuan untuk 

menguji pengaruh 

leverage, intensitas aset 

tetap, ukuran 

perusahaan, dan 

koneksi politik 

terhadap tax avoidance. 

Pengukuran tax 

avoidance dalam 

penelitian ini 

menggunakan effective 

tax rate (ETR). 

Leverage, Intensitas 

aset, ukuran 

perusahaan dan 

koneksi politik.  

Tax avoidance Hasil analisis 

menunjukkan 

bahwa leverage 

dan intensitas aset 

tetap berpengaruh 

negatif terhadap 

tax avoidance. 

Hal ini 

menunjukkan 

bahwa semakin 

tinggi leverage 

dan intensitas aset 

tetap akan 

menyebabkan 

menurunnya 

tingkat tax 

avoidance. 

Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

positif terhadap 

tax avoidance. 

Hal ini berarti 

bahwa semakin 

tinggi ukuran 

perusahaan maka 

tindakan tax 

avoidance akan 

tinggi. Sementara 

koneksi politik 

tidak berpengaruh 

terhadap tindakan 

tax avoidance. 
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Tabel 2.6 

Penelitian terdahulu 

No Nama dan Tahun Tujuan Penelitian Variabel Hasil penelitain 

Dependen  Independen 

 

6 

(N. Dharma & 

Noviari, 2017) 

Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji 

pengaruh ukuran 

perusahaan, umur 

perusahaan, 

profitabilitas, leverage 

dan pertumbuhan 

penjualan terhadap tax 

avoidance. 

Corporate social 

responsibility dan 

capital intensity 

Tax avoidance  

Hasil analisis 

regresi 

menunjukkan 

bahwa variabel 

CSR dan capital 

intensity masing-

masing 

berpengaruh 

negatif dan 

positif terhadap 

tax avoidance 

7 (Wijayanti, 

Wijayanti, & 

Samrotun, 2016) 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

pengaruh karakteristik 

perusahaan, good 

corporate governance 

dan corporate social 

responsibility terhadap 

penghindaraan pajak  

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) dan good 

corporate 

governance 

Penghindaraan 

pajak 

ukuran 

perusahaan dan 

intensitas modal 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak, sedangkan 

komisaris 

independen, 

komite audit dan 

CSR tidak 

berpengaruh 

rerhadap 

penghindaran 

pajak 

Pengaruh Koneksi Politik..., Agung Setiawan, Ak.-IBS, 2018



20 
 

 Indonesia Banking School 
 

Tabel 2.7 

Penelitian Terdahalu 

No Nama dan Tahun Tujuan 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

Dependen Indenden 

8 (Hoi, 2013) pemeriksaan 

empiris yang 

komprehensif 

tentang 

hubungan 

antara 

kegiatan CSR 

yang tidak 

bertanggung 

jawab dan 

praktik 

penghindaran 

pajak yang 

agresif. 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) 

Tax 

avoaidance 

CSR berpengaruh 

positif terhadap 

penghindaraan 

pajak. 

9 ((Pranoto & 

Widagdo, 2013)) 
Menguji 

pengaruh 

koneksi politik 

dan Corporate 

Governence 

terhadap Tax 

aggressive 

Tax Aggressive Koneksi 

politik 

hipotesis pertama 

yang menyatakan 

bahwa koneksi 

politik 

berpengaruh 

negatif terhadap 

tax aggressiveness 

diterima pada 

model ini. 

Sementara itu 

variabel corporate 

governance, 

berpengaruh 

negatif pada tax 

aggressiveness, 

hipotesis kedua 

yang menyatakkan 

bahwa corporate 

governance 

berpengaruh 

negatif terhadap 

tax aggressiveness 

ditolak. 
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Tabel 2.8 

Penelitian terdahulu 

No Nama dan Tahun Tujuan 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

Dependen Indenden 

10 (Ferdiawan & 

Firmansyah, 2017) 

Bertujuan 

untuk 

memberikan 

bukti empiris 

terkait 

hubungan 

antara koneksi 

politik, 

aktivitas luar 

negeri, dan 

manajemen 

laba riil 

terhadap 

praktik 

penghindaran 

pajak 

. 

Tax Avoaidance Political 

connection, 

foreign Actifity 

dan real 

earnings 

managemnt 

hubungan bahwa 

semakin kuat 

koneksi politik 

sebuah perusahaan 

berbanding lurus 

dengan tingkat 

penghindaran pajak 
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2.3 Kerangka Pemikiran  

  

 

. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangaka Pemikiran 

 

Sumber; Diolah oleh penulis,2018 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaraan pajak 

Koneksi politik yang dimiliki perushaan membuat perusahaan memperoleh 

perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko 

pemeriksaan pajak lebih rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam 

menerapkan tax planning yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan 

Variabel Independen 

KONEKSI POLITIK 

Variabel Independen 

Corporate Social 

Respondsibiliy 

Disclosure 

 

 

 

Penghindaraan Pajak 

LEVERAGE PROFITIBILIT

AS 

PROFITABIL

ITAS 

SIZE 

SIZE 
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keuangan.(Tjondro, 2013). perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan 

pemerintah yang sedang berkuasa terbukti memiliki tingkat tax avoidance yang 

signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki 

koneksi politik  penelitian yang dilakukan oleh (Utari & Supadmi, 2017) dan 

(Mulyani et al., 2014) menjelaskan bahwa perushaan yang memiliki koneksi politik 

berpengaruh positif terhadap penghindaraan pajak. Maka hipotesis yang di 

kembangkan adalah : 

H1 : Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Penghindaraan Pajak 

2. Pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaraan pajak 

Suatu perushaan yang melakukan corporate social responsibility 

menandakan bahwa dalam menjalankan usahanya atau bisnisnya perushaan 

tersebut melakukan dengan hati. Terbukti dari bagaimana perushaan tersebut 

bertanggung jawab dan peduli terhadap masyarakat disekitarnya. Bila suatu 

perusahaan menjalankan perusahaanya dengan penuh kepedulian maka dalam 

pembayaraan pajak seharusnya perushaan tersebut membayar dengan adil dan tidak 

melakukan penghindaraan pajak hal ini sejalan dengan teori legistimasi. Karena 

pembayaran pajak juga suatu bentuk kepedulian terhadap masyarakat banyak, yang 

nantinya apa yang dibayarkan digunakan untuk kemajuan masyarakat. 

(Lanis & Richardson, 2012) berpendapat bahwa dalam membayar pajak, 

perusahaan seharusnya memiliki beberapa pertimbangan baik atau buruk untuk 

masyarakat dan stakeholder lainnya. Seharusnya perusahaan tidak berkeinginan 

untuk meminimalkan pajak baik dengan cara legal maupun ilegal sebagi wujud 

bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam 
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penelitian (Wahyudi, 2015) dan (Wijayanti et al., 2016) menyatakan tidak adanya 

pengaruh corporate social responsibility dengan kegiatan penghindaraan pajak  

Maka dari itu hipotesis pertama dari penelitian ini adalah 

H2 : Coeporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap 

Penghindaraan Pajak 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data keungan 

perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017. Penelitian ini merupakan 

penelitian kausal karena tujuan penelitian ini adalah meneliti hubungan sebab 

akibat antara dua variabel yaitu variable independen terhadap variabel dependen. 

Konsep indikator Corporate Sosial Responsibility dan koneksi politik atau dalam 

hal ini merupakan variabel independen. Penelitian ini dibatasi dengan menganalisa 

laporan tahunan perusahaan pada tahun 2015-2017. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di 

bei. Sampel yang digunakan dalam penelilitian kali adalah perushaan 5 sub sektor 

manufaktur yang memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu sub sektor makanan dan 

minuman, sub sektor elektronika, sub sektor otomotif dan komponenya, sub sektor 

kimia dan sub sektor tekstil dan garmen, pemilihan periode tersebut dikarenakan 

untuk meniliti tahun terbaru. model sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam non-

probability sampling yang berarti informasi yang dikumpulkan dari target atau 

kelompok tertentu dengan beberapa dasar atau pertimbangan tertentu (Sekaran dan 

Bougie, 2013). Nonprobability sampling menurut Sekaran dan Bougie (2013) 

Pengaruh Koneksi Politik..., Agung Setiawan, Ak.-IBS, 2018



26 
 

  Indonesia Banking School 
   

adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang bagi 

setiap unsur dalam populasi untuk dipilih menjadi subyek sampel. Kriteria untuk 

sampel pada penelitian kali ini adalah:  

1. Perusahan yang listing di bursa efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015 

samapai tahun 2017 secara berturut-turut. 

2. Semua data yang dibutuhkan dalam perhitungan variable-variabel tersedia. 

3. Perusahaan yang hanya berdomisili didalam wilayah NKRI. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian bersifat kuantitatif dan 

manggunakan data sekunder yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

perusahaan 5 sub sektor manufaktur yang memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu  

sub sektor makanan dan minuman, sub sektor elektronika,sub sektor otomotif dan 

komponenya,sub sektor  kimia dan sub sektor tekstil dan garmen . Metode 

pengumpulan data dengan mengakses website Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id.  

3.3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji Laporan 

Keuangan perusahaan sampel periode tahun 2015-2018 di Indonesia Stock 

Exchange (IDX) statistik. 
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3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

3.4.1 Corporate Social Responsibility 

  CSR dalam penelitian ini diproksikan  menggunakan rasio 

pengungkapan CSR atau  CSR  disclosure. Penelitian kali ini menggunakan 

indikator pengungkapan CSR yang dikeluarakan oleh Global Reporting Initiative 

(GRI) 4 GRI G4 digunakan di karnakan GRI standard baru berlaku per taghun 2018. 

Pada umumnya perusahaan menggunakan standar sustainability report yang dibuat 

oleh GRI (Global Reporting Initiative) sebagai acuan penyusunan pelaporan CSR. 

Dalam standar sustainability report yang dikembangkan oleh GRI terdapat 6 

dimensi pelaporan dari pertanggungjawaban sosial perusahaan, yaitu:  

1. Ekonomi.  

2. Lingkungan.  

3. Sosial: 

• Praktik dan Kenyamanan Bekerja 

• Hak Asasi Manusia 

• Masyarakat 

• Tanggung Jawab Atas Produk- 

Terdapat 94  indikator yang tersebar didalam 6 dimensi tersebut. 
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Tabel 3.1  

kategori dan aspek dalam pedoman  

Kategori  Ekonomi Lingkungan  

Aspek • Kebijakan Ekonomi 

• Keberadaan di Pasar 

• Dampak Ekonomi Tidak 

Langsung 

• Praktik Pengadaan 

Bahan 

Energi 

Air 

Keanekaragaman Hayati 

Emisi 

Efluen dan Limbah 

Produk dan Jasa 

Kepatuhan 

Transportasi 

Lain – lain 

Asesmen Pemasok atas Lingkungan 

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan 

 

Kategori Sosial 

Sub-

Kategori 

Praktik dan 

Kenyamanan 

Bekerja 

Hak Asasi 

Manusia 

Masyarakat Tanggung 

Jawab Atas 

Produk 

Aspek • Kepegawaian 

• Hubungan 

Industrial 

• Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 

• Pelatihan dan 

Pendidikan 

• Keberagaman dan 

Kesetaraan 

peluang  

• Kesetaraan 

Remunirasi 

Perempuan dan 

Laki-laki 

• Asesmen Pemasok 

atas Praktik 

Ketenagakerjaan 

• Mekanisme 

Pengaduan 

Masalah 

Ketenagakerjaan  

• Investasi 

• Non-

Diskriminasi 

• Kebebasan 

Berserikat dan 

Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) 

• Pekerja Anak 

• Pekerja Paksa 

atau Wajib 

Pekerja 

• Praktik 

Keagamaan 

• Hak Adat 

• Asesmen 

• Asesmen 

Pemasok atas 

Hak Asasi 

Manusia 

• Mekanisme 

Pengaduan Hak 

Asasi Manusia  

• Masyarakat Lokal 

• Anti- Korupsi 

• Kebijakan Publik 

• Anti-Persaingan 

• Kepatuhan 

• Asesmen 

Pemasok atas 

Dampak terhadap 

Masyarakat 

• Mekanisme 

Pengaduan 

Dampak Terhadap 

Masyarakat 

• Kesehatan 

dan 

Keselamatan 

Kerja 

• Pelabelan 

Produk dan 

Jasa 

• Komunikasi 

Pemasaran 

• Privasi 

Pelanggan  

• Kepatuhan 
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Kerangka pelaporan yang dibuat GRI ini memiliki dimensi yang umum dan 

sektor yang spesifik, yang dapat diaplikasikan secara umum dalam pelaporan 

kinerja keberlanjutan sebuah.. Pendekatan dalam perhitungan CSRI menggunakan 

pendekatan dikotomi yaitu setiap item CSR dalam instrument penelitian diberikan 

nilai 1 jika ada dan 0 jika tidak ada (Haniffa & Cooke, 2005) yang juga dipakai 

dalam (Sayekti & Wondabio, 2007). 

CSRI =
∑𝑋i

𝑛
 

Sumber : (Haniffa & Cooke, 2005) 

 CSRI = Pengungkapan CSR Perusahaan  

 ∑xi = Jumlah item yang bernilai 1 atau yang diungkapkan 

 n = Jumlah seluruh indikator pengungkapan csr  

 

3.4.2 Koneksi Politik  

Perusahaan didefinisikan memiliki koneksi politik apabila salah satu dari 

pemilik perusahaan, dewan direksi atau dewan komisaris pernah menjabat atau 

sedang menjadi pejabat pemerintah, pejabat militer, atau anggota parlemen selama 

periode penelitian. Kriteria koneksi politik adalah perusahaan yang salah satu 

pemegang sahamnya adalah (Faccio, 2006): 

1. Merupakan anggota parlemen Pejabat utama perusahaan dan pemegang 

saham adalah seorang anggota parlemen. Pemegang saham didefinisikan sebagai 
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pemegang saham yang memiliki komposisi saham sebesar sepuluh persen atau 

lebih. 

2. Anggota kementerian atau kepala negara Pejabat utama perusahaan dan 

pemegang saham adalah seorang Menteri atau kepalan negara, serta melalui 

keluarga yaitu pasangan, anak, saudara, atau orang tua. 

3. Terkait erat dengan seorang pejabat tinggi Jika pemegang besar dan pemegang 

saham perusahaan adalah seorang politisi atau memiliki teman dari seorang 

menteri, anggota parlemen, ataupun kepala negara. 

Variable ini digunakan dengan menggunakan variable dummy. Yaitu di 

berikan nilai 1 apabila memenuhi kriteria diatas dan diberikan nilai 0 apabila tidak 

memiliki kriteria diatas. 

3.4.3 Penghindaraan pajak 

  Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dijelaskan oleh variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah upaya 

tindakan perusahaan untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak 

perusahaan.  Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan 

rasio cash  effective tax rates (CASHETR). CASHETR dalam penelitian ini hanya 

menggunakan model sesuai dengan 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐸𝑇𝑅 =
Pembayaran pajak

Laba Sebelum Pajak
 

Sumber: (Hanlon & Heitzman, 2010) :  
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3.4.4 Variabel Kontrol 

                Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat konstan atau 

dikendalikan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diamati dalam penelitian ini. Variabel 

kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. 

3.4.4.1 Size ( Ukuran Perusahaan) 

 Size atau ukuran perusahaan diartikan sebagai sebuah skala dimana 

perusahaan dapat dikategorikan besar dan kecil dengan berbagai cara, salah satunya 

adalah dilihat dari besar kecilnya aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan dapat 

berpengaruh secara langsung terhadap ETR. Semakin besar perusahaan maka 

semakin rumit dan komplekxs transaksi yang ada. Sehingga perusahaan dapat 

memanfaatkan celah dari kompleksnya transaksi yang ada untuk meminimalkan 

ETR mereka. Pengukuran ukuran perusahaan diukur melalui logaritma natural total 

aset perusahaan. 
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3.4.4.2 Leverage (Struktur utang)  

Leverage merupakan rasio yang menunjukan kemampuan perushaan 

dalam membiayai aktifitasnya atau memenuhi kewajiban finansialnya (Handy & 

Mandy., 2014). Penambahan hutang dalam perusahaan mengurangi jumlah laba 

sebelum pajak sehingga variable leverage di gunakan sebagai variable kontrol 

dalam penelitian kali ini. Formula yang di gunakan dalam penelitian antara lain 

adalah:    

Debt Ratio:  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Sumber: (Subramanyam K.R. , John J, n.d.) 

3.4.4.3 Profitabilitas 

Profitabilitas Menurut Kieso (2013) profitabilitas diartikan sebagai rasio 

untuk mengukur keberhasilan pendapatan atau operasional perusahaan untuk 

jangka waktu tertentu. Pengukuran profitabilitas menggunakan return on asset 

(ROA). ROA dalam penelitian kali ini menggunakan formula: 

ROA= 
Laba Sebelum pajak

Total aset
 

Sumber : (Subramanyam K.R. , John J, n.d.) 
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Tabel 3.2 

Ringkasan Variabel 

No Variabel Deskripsi 

Variabel 

Pengukuran Skala 

Dependen 

1. Penghindaraan 

pajak (CETR) 

Perhitungan 

kas tarif 

pajak efektif 

perusahaan 

sampel  
 

Pembayaran pajak

Laba Sebelum Pajak
 

Rasio 

Independen 

2. Koneksi 

Politik 

Pengamatan 

perushaan 

memiliki 

koneksi 

politik atau 

tidak 

Angka 1 untuk 

perushaan memiliki 

koneksi politik 

angka 0 untuk yang 

tidak memiliki 

koneksi politik 

dummy 

3. Corporate 
Social 
Responsibility 

Pengamatan 

jumlah standar 

yang 

diungkapkan 

CSRI =
∑𝑋i

𝑛
 

Rasio 

4. Size Ukuran suatu 

perusahaan 

yang dilihat 

dari jumlah 

seluruh aset 

yang dimiliki 

suatu 

perusahaan 

Ln(total asset) Rasio 

5. Leverage penggunaan 

sumber dana 

yang memiliki 

biaya 

keuangan 

tetap 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Rasio 

 

6. Profitabilitas jumlah laba 

yang 

dihasilkan dari 

total aset yang 

dimiliki 

perusahaan 

Laba Sebelum pajak

Total aset
 

Rasio 
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3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode regresi panel karena tipe dari data yang 

digunakan menggunakkan data panel. Data panel merupakan kumpulan data yang 

merupakan gabungan dari jenis data cross section dan time series.  

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dengan 

menampilkan histogram (menggambarkan distribusi frekuensi data) dan beberapa 

hitungan pokok statistik, seperti rata – rata, maksimum, mininum, dan sebagainya 

(Winarno, 2017).  

Hitungan yang digunakan oleh Eviews untuk menampilkan angka – angka di atas 

adalah sebagai berikut (Winarno, 2017): 

a. Mean adalah rata rata data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data 

dan membaginya dengan cacah data. 

b. Median adalah nilai tengah (atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap) 

bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Median merupakan 

ukuran tengah yang tidak mudah terpengaruh oleh outlier terutama bila 

dibandingkan dengan mean. 

c. Maximum adalah nilai terbesar dari data. 

d. Minimum adalah nilai terkecil dari data. 

e. Standard Deviation adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. 

f. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. 
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g. Kuartosis adalah mengukur ketinggian suatu distribusi. 

h. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal. 

3.5.2 Analisis Persamaan Regresi 

Pada penelitian ini analisis data dengan menggunakan perhitungan statistik 

dengan menggunakan perangkat lunak eviews. Pengujian hipotesis pengaruh Good 

Corporate Social Responsibility disclosure dan koneksi politik  terhadap Tax 

Avoidance digunakan alat regresi berganda. Model persamaan regresi adalah : 

 PP = α0 + α1 csr + α2 kp + α3 size + α4 lev + α5 prof + 𝑒 

Keterangan :  

PP  = Penghindaraan Pajak (Cash ETR) 

α 0  = Konstanta 

α1 - α5 = koefisien regrersi 

e = error 

csr = corporate social responsibility  

kp = Koneksi politik 

size = Ukuran Perusahaan 

Lev = Leverage 

Prof = Profitability 
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3.5.3 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (berdasar waktu) dan 

data seksi silang (beberapa variabel) (Winarno, 2017). Data panel diperkenalkan 

oleh Howles pada tahun 1950, merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa 

variabel), dan sekaligus terdiri atas beberapa waktu, sedangkan data pool, 

sebenarnya juga data panel, tetapi setiap data runtut waktu harus dijadikan objek 

atau variabel sendiri dengan terpisah (Winarno, 2017). (Widarjono, 2009) 

mengatakan terdapat tiga uji yang digunakan untuk menentukan Teknik yang paling 

tepat untuk mengestimasi regresi data panel, diantaranya adalah:  

1. Common Effect (OLS) 

Teknik ini dilakukan hanya dengan mengkombinasikan data time series dan 

cross section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat 

perbedaan antar waktu dan individu maka kita dapat menggunakan metode 

ordinary least square (OLS). 

2. Fixed Effect Model (MET) 

Teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy 

untuk menangkap adanya perbedaan intercept. Fixed Effect didasarkan pada adanya 

perbedaan intercept antara individu namun sama antar waktu. 

3. Random Effect Model (MER) 

Pada model fixed effect, terdapat konsekuensi mengenai berkurangnya 

derajat kebebasan yang akan mengurangi efisiensi parameter. Hal ini diatasi dengan 

metode random effect/variabel gangguan, dimana model akan mengestimasi data 
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panel yang variabel gangguannya mungkin saling berhubungan antar waktu dan 

individu. 

Untuk dapat menentukan model yang akan digunakan, maka data panel 

harus dianalisi. Menurut (Widarjono, 2009), langkah pengujian yang harus 

dilakukan untuk menentukan model estimasi yang tepat, yaitu: 

1. Uji Chow  

(Widarjono, 2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan keputusan 

atas hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik 

log likelihood ratio (uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan (Widarjono, 2009): 

Ho = Menggunakan model Common Effect  

Ha = Menggunakan model Fixed Effect  

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada cross section 

Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada cross section Chi 

Square < 0,05. Jika Ha diterima, maka pengujian dilanjutkan ke uji hausman. 

- Apabila nilai probabilitas pada cross section Chi Square > 0,05, maka Ho 

diterima menggunakan model Common Effect. 

- Apabila nilai probabilitas pada cross section Chi Square < 0,05, maka Ha 

diterima menggunakan model Fixed Effect. 

2. Uji Hausman  

Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui 

perubahan struktural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu 
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diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis yang digunakan 

oleh (Widarjono, 2009) dalam uji Hausman adalah:  

Ho = Menggunakan model Random Effect  

Ha = Menggunakan model Fixed Effect  

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada Cross 

Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada Cross 

Section Random < 0,05. 

- Apabila nilai probabilitas pada cross section random > 0,05, maka Ho 

diterima menggunakan model Random Effect. 

- Apabila nilai probabilitas pada cross section random < 0,05, maka Ha 

diterima menggunakan model Fixed Effect. 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan 

model regresi dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik yang dilakukan ada 4 yaitu uji 

normalitas, uji multikolienaritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas. 

3.5.4.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016;154) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara 

normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan.  
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Sedangkan uji signifikansi menurut Widarjono 2009 adalah untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen melalui uji T dan 

hanya akan valid apabila residual data terdistribusi normal (Widarjono, 2009). Uji 

normalitas pada software EViews dapat dilakukan dengan dua metode yaitu melalui 

Histogram Residual dan uji Jarque-Bera test (Widarjono, 2009). Uji normalitas di 

dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera test, yaitu untuk mengetahui 

apakah data terdistribusi normal. Dimana hipotesis yang akan diuji yaitu (Winarno, 

2017):  

- Ho = Residual regresi berdistribusi normal  

- Ha = Residual regresi tidak berdistribusi normal  

Dasar pengambilan keputusannya adalah:  

- Ho diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05  

- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05 

3.5.4.2 Uji Multikolinearitas 

  Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan linier 

antarvariabel independen dalam suatu regresi. Untuk mendeteksi masalah 

multikolinearitas dalam model regresi adalah salah satunya dengan menguji 

koefisien korelasi antar variabel independen (Winarno, 2017). Indikator terjadinya 

multikolinearitas (Gujaranti, 2010) yaitu:  
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1. 𝑅2 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan  

Nilai koefisien determinasi (R2) merupakan nilai yang menjelaskan 

seberapa kuat variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independen 

cenderung tinggi, namun hanya sedikit variabel independen yang signifikan. 

2. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variael penjelas  

Dengan melakukan analisa correlation matrix dapat diketahui hubungan 

antara dua atau lebih variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi 

satu variabel independen lain. (Gujarati, 2006) menyatakan, jika hasil analisa 

correlation matrix antar variabel yang memiliki korelasi sebesar 0.8, maka model 

tersebut mengandung unsur multikolinearitas. Jika korelasi yang dihasilkan 

dibawah 0.8, maka model tersebut lolos uji multikolinearitas. 

3.5.4.3 Uji Autokorelasi  

Gejala autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-

Watson (DW). Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi 

didalamnya. Autokorelasi merupakan hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang 

bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi 

oleh data pada masa sebelumnya. Tetapi tetap adanya kemungkinan bahwa 

autokorelasi juga akan dijumpai pada data cross section (Winarno, 2017). 
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Winarno (2017) menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara untuk 

memeriksa ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya dengan uji durbin-watson. 

Hipotesis yang dibangun pada uji durbin-watson adalah:  

Ho: tidak ada autokorelasi  

Ha: ada autokorelasi  

Kriteria pengujian yang dilakukan Winarno (2017) dalam membangun hipotesis 

diatas yaitu:  

Ho diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≥ D-W ≤ 2.46  

Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≤ D-W ≥ 2.46 

3.5.4.4 Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana variabel gangguan (error terms) 

mempunyai rata-rata yang tidak nol atau mempunyai varian yang tidak konstan atau 

variabel gangguan saling berhubungan antara satu observasi dengan observasi lain. 

Apabila varian dari variabel gangguan adalah konstan maka hal ini disebut 

homoskedastisitas (Widarjono, 2009). 

Winarno (2017) menyebutkan bahwa terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam mengidentifikasi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas. Salah 

satu metode yang dapat digunakan adalah uji park yang dikembangkan oleh Park 

pada tahun 1966 yaitu dengan melihat nilai probabilitas masing – masing variabel 

independen melalui uji T, dimana setelah melakukan perubahan variabel dependen 

menjadi log (residual)2. Hipotesis yang dibangun pada uji park adalah: 
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Ho: Tidak terdapat unsur heteroskedastisitas dalam model 

Ha: Terdapat unsur heteroskedastisitas dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan oleh Gujarati (2006) dalam membangun 

hipotesis diatas dengan signifikansi/α sebesar 5%, yaitu: 

- Ho diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square ≥ 0.05 

- Ha diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square ≤ 0.05 

3.6 Pengujian Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual dapat diukur 

dari goodness of fitnya. Setidaknya ini dapat dikur dari nilai koefisien determinasi 

nilai stastistik F dan nilai statisitik t.  

3.6.1 Koefisien Determinasi  R2 

Pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen dalam penelitian kali ini adalah 

penghindaraan pajak. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai (R2 ) 

yang kecil berarti kemampuan variabel koneksi politik dan csr dalam menjelaskan 

variasi variabel penghindarran pajak amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel koneksi politik dan csr memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel penghindaraan 

pajak (Ghozali, 2016). Kelemahan mendasar koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. oleh karena 

penelitian ini menggunakan banyak variabel independen, maka penelitian ini 
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menggunakan adjusted karena lebih tepat untuk mengukur seberapa jauh variabel 

dependen diterangkan oleh variabel –variabel independen. 

Uji Determinasi atau biasa disebut Adjusted R² menunjukkan kemampuan 

model untuk menjelaskan hubungan antarvariabel independen dan dependen. Nilai 

Adjusted R² akan selalu berada diantara 0 dan 1. Semakin mendekati 1 maka 

semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya 

kepada variabel dependen (Winarno, 2017). 

3.6.2  Uji Statistik F 

  Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2016). 

  Signifikansi atau probabilitas F dilakukan dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05 dengan kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis sebagai 

berikut:  

1. Jika nilai signifikasi ≤ 0,05 berarti semua variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikasi ≥ 0,05 berarti semua variabel independen secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  
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3.6.3 Uji Statistik t  

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2012).  

 Selanjutnya Widarjono (2009) menjelaskan, uji t merupakan suatu prosedur 

yang hasil sampel dapat digunakan untuk memverifikasi kebenaran atau kesalahan 

hipotesis nol (Ho). Keputusan untuk menerima atau menolak Ho dibuat 

berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data. Uji keberartian koefisien (βi) 

dilakukan dengan statistik-t. Hal ini digunakan untuk menguji koefisien regresi 

secara parsial dari variabel independennya. Adapun model hipotesis yang memiliki 

hipotesis positif (Widarjono, 2009): Ha: βi > 0, berarti variabel independen 

berpengaruh positif terhadap variabel dependen 

Sedangkan model hipotesis untuk hipotesis yang memiliki hipotesis negative 

(Widarjono, 2009): Ha: βi < 0, berarti variabel independen berpengaruh negatif 

terhadap variabel dependen 

Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai probabilitas (p-value) lebih kecil 

dari α (α = 5%) maka hipotesis diterima atau dinyatakan signifikan, artinya secara 

parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, 

sedangkan apabila nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari α (α = 5%) maka 

hipotesis ditolak atau dinyatakan tidak signifikan, artinya secara parsial variabel 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran  Umum Objek Penelitian 

 Objek yang digunakan pada penelitian kali ini adalah perushaan sub sektor 

makanan dan minuman,elektronika,otomotif dan komponenya,kimia dan sub sektor 

tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.jumlah sampel sebanyak 

59 perushaan dan beberapa perusahaan di eliminasi karna tidak seusai kriteria 

sehingga menghasilkan jumlah final sebanyak 30 perusahaan.pemilihan sampel 

ditentukan berdasarkan metode purposive sampling, yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya.berikut adalah table yang menunjukan proses seleksi dalam penelitian 

kali ini. 

Tabel 4.1 

Kriteria pemilihan sampel 

Kriteria Jumlah 

Populasi perusahaan sub sektor sub sektor makanan 

dan minuman,elektronika,otomotif dan 

komponenya,kimia dan sub sektor tekstil dan garmen 

59 

Perusahan yang  tidak menyajikan laporan tahunan 

2015 samapai tahun 2017 secara berturut-turut. 

(4) 

Semua data yang dibutuhkan dalam perhitungan 

variable-variabel tersedia. 

(25) 

Jumlah perushaan yang menjadi sampel penelitian 30 

Total observasi (3 tahun)  90 

Outliers  13 

Total observasi penelitian 77 

Sumber: Data diolah penulis, 2018 
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Pada table 4.1 terdapat outlier sebanyak 13 observarsi, sehubungan 

dengan adanya uji normalitas atas data yang digunakan, maka outlier dibuat agar 

data terdistribusi normal.  

4.2 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

atas variabel – variabel independen dan kontrol yang diuji dalam penelitian ini 

dengan menunjukkan besarnya nilai rata – rata (mean), nilai tengah (median), nilai 

maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi, serta jumlah (sum) dari setiap 

variabel yang diuji. Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian dengan 

menggunakkan Eviews 9 didapatkan statistik deskriptif sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 

  PP KP CSR SIZE LEV ROA 

 Mean  0.247952  0.389610  0.092299 2.914.346  0.400533  0.165197 

 Median  0.257274  0.000000  0.076087 2.855.133  0.436326  0.109029 

 Maximum  0.550622 1.000.000  0.250000 3.493.475  0.721690 1.978.571 

 Minimum  0.000126  0.000000  0.021739 2.585.639  0.091390  0.011483 

 Std. Dev.  0.107068  0.490860  0.050425 2.086.887  0.171989  0.249489 

 Skewness -0.491489  0.452730 1.095.342  0.952279 -0.214417 5.450.431 

 Kurtosis 4.659.216 1.204.965 3.925.261 3.604.586 1.961.723 3.811.650 

              

 Jarque-Bera 1.193.257 1.296.812 1.814.377 1.281.043 4.048.654 4.337.657 

 Probability  0.002564  0.001528  0.000115  0.001653  0.132083  0.000000 

              

 Sum 1.909.228 3.000.000 7.107.059 2.244.046 3.084.106 1.272.017 

 Sum 

Sq.Dev.  0.871223 1.831.169  0.193243 3.309.875 2.248.107 4.730.607 

              

 

Observations 77 77 77 77 77 77 
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4.2.1 Penghindaraan Pajak 

Variabel penghindaraan pajak merupakan variabel dependent pada 

penelitian kali ini yang menggunakan cash efektif tax rate sebagai cara 

perhitunganya, variabel penghindaraan pajak memiliki nilai rata-rata (mean) 

sebesar 0.247952 dan nilai standar deviasi sebesar 0.107068. Nilai standar deviasi 

lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean, yang berarti menunjukkan data 

dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.  

Median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan 

dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 0.257274. Nilai maksimum 

sebesar 0.550622 yang terdapat pada perushaan Nusantara Inti Corpora Tbk pada tahun 

2016 nilai maksimum menunjukan bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki 

tingkat penghindaran pajak terendah selama periode penelitian, nilai minimum 

sebesar 0.000126 yang terdapat pada perushaan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 

Tahun 2016 yang artinya bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diduga memiliki 

tingkat penghindaran pajak tertinggi selama periode penelitian. 

4.2.2 Koneksi Politik 

Variabel koneksi politik menupakan variabel indpenden pertama dalam 

penelitian ini dan menggunakan proxy dummy dalam perhitunganya, variabel 

koneksi politik memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.389610 dan nilai standar 

deviasi sebesar 0.490860. Nilai standar deviasi lebih besar dibandingkan dengan 

nilai mean, berarti memiliki sebaran data yang besar dengan kata lain koneksi 

politik tidak terdistribusi dengan baik  
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Median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan 

dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 0.000000. Nilai maksimum 

sebesar 1.000000 yang terdapat pada beberapa perushaan yang memeliki koneksi politik, 

nilai maksimum menunjukan bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki koneksi 

politik dalam periode penelitian, nilai minimum sebesar 0.000000 yang terdapat pada 

perushaan yang tidak memiliki koneksi politik yang artinya bahwa perusahaan-

perusahaan tersebut diduga tidak adanya koneksi politik dalam perushaan selama 

periode penelitian. 

4.2.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Variabel CSR menupakan variabel indpenden selanjutnya dalam penelitian 

ini dan menggunakan proxy csri dalam perhitunganya, variabel csr memiliki nilai 

rata-rata (mean) sebesar 0.092299 dan nilai standar deviasi sebesar 0.050425. Nilai 

standar deviasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean, yang berarti 

menunjukkan data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.  

Median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan 

dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 0.076087. Nilai maksimum 

sebesar 0.250000 yang terdapat pada perushaan Astra International Tbk, nilai 

maksimum menunjukan bahwa perusahaan tersebut diduga mengungkapakan 

indicator csr terbanyak dalam periode penelitian, nilai minimum sebesar 0.021739 

yang terdapat pada perushaan Ricky Putra Globalindo Tbk pada tahun 2017 yang 

artinya bahwa perusahaan tersebut diduga tidak mengungkapkan indicator csr 

paling sedikti selama periode penelitian. 
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4.2.4 Ukuran Perushaan (size)  

Variabel ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol dalam penelitian 

ini, yang diukur dengan logaritma natural dari total aset. Berdasarkan pengolahan 

data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, variabel size 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 2.914.346 dan nilai standar deviasi sebesar 

2.914.346 Nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean, yang 

berarti menunjukkan data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.  

Median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan 

dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 2.855.133. Nilai maksimum 

sebesar 3.493.475 yang terdapat pada perushaan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

pada tahun 2015 yang artinya bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki ukuran 

perusahaan yang besar selama periode penelitian dan nilai minimum sebesar 

2.585.639 yang terdapat pada perushaan Intanwijaya Internasional Tbk pada tahun 2015 

yang artinya bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki ukuran perusahaan yang 

kecil selama periode penelitian. 

4.2.5 Leverage 

Variabel leverage merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, yang 

diukur dengan proksi debt to equity ratio yaitu total liabilities dibagi dengan total 

equity. Variabel leverage memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.400533 dan nilai 

standar deviasi sebesar 0.171989. Nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan 

dengan nilai mean, yang berarti menunjukkan data dalam variabel ini terdistribusi 

dengan baik.  
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Median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan 

dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 0.436326. Nilai maksimum 

sebesar 0.721690 yang terdapat pada perushaan Barito Pacific Tbk pada tahun 2017 

yang artinya bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki leverage yang tinggi 

dalam periode penelitian dan nilai minimum sebesar 0.091390 yang terdapat pada 

perushaan Intanwijaya Internasional Tbk pada tahun 2015 yang artinya bahwa 

perusahaan tersebut diduga memiliki leverage yang kecil selama periode penelitian. 

4.2.6 Profitabilitas  

Variabel profitabilitas merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, 

yang diukur dengan proksi ROA yaitu laba bersih dibagi dengan total asset, 

Variabel profitabilitas memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.165197 dan nilai 

standar deviasi sebesar 0.249489. Nilai standar deviasi lebih besar dibandingkan 

dengan nilai mean, berarti memiliki sebaran data yang besar dengan kata lain 

profitabilitas tidak terdistribusi dengan baik. 

Median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan 

dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 0.109029. Nilai maksimum 

sebesar 1.978.571 yang terdapat pada perushaan Ultra Jaya Milk Industry Tbk pada tahun 

2017 yang artinya bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki profitailitas yang 

tinggi dalam periode penelitian dan nilai minimum sebesar 0.011483 yang terdapat 

pada perushaan Sat Nusapersada Tbk pada tahun 2017 yang artinya bahwa perusahaan 

tersebut diduga memiliki profitabilitas yang kecil selama periode penelitian. 
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4.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Penentuan model adalah hal yang paling awal dilakukan dalam penelitian. 

Penentuan model bertujuan untuk memilih model yang akan digunakkan dari tiga 

model yang tersedia.  Model tersebut adalah (1) common effect (2) fixed effect (3) 

random effect. Langkah pertaman penentuan model regresi yaitu menggunakan Uji 

Chow untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan common effect 

atau fixed effect. Kemudian yang kedua dilakukan Uji Hausman untuk memilih 

apakah model fixed effect atau random effect yang akan digunakan. 

4.3.1 Uji chow 

Tabel 4.3 

Uji Chow 

Sumber: output eviews diolah (2018) 

 

 Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi – 

square hasil persamaan model regresi dengan fixed effect adalah 0.0711. Nilai 

tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa 

hasil regresi penelitian ini menggunakan common effect. 

 

 

Test cross-section fixed effects                      
                         

                         

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.                      
                         

                         

Cross-section F 1.089190 (29,55) 0.3835                     

Cross-section Chi-square 40.842977 29 0.0711                     
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4.4 Uji Asumsi Klasik 

 Dalam penelitian analisis regresi, agar menenjukan hubungan yang valid dan 

tidak bias, maka diperlukan uji asumsi klasik pada model regresi yang akan 

digunakan. Suatu model dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila 

memenuhi syarat normalitas, tidak bersifat multikolinieritas, homokedastisitas, dan 

tidak bersifat autokorelasi. 

4.4.1 Uji Normalitas 

Gambar 4.1  
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Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 

  Berdasarkan Gambar 4.1di atas menunjukkan bahwa residual hasil regresi 

telah terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probability 

yaitu 0.315331. Nilai perobabilitas tersebut berada diatas 0,05. Sehingga hasilnya 

adalah terima H0 yang artinya data yang akan diteliti telah normal 
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4.4.2 Uji Multikolineritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

linier antar variabel independen. Salah satu syarat didalam uji asumsi klasik adalah 

bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas adalah dengan 

menggunakan correlation matrix. Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah 

dengan melihat koefisien korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.8, 

maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak ada unsur 

multikolinieritas. Hasil yang didapat dari correlation matrix di atas menunjukkan 

korelasi antar variabel kurang dari 0.8, artinya tidak ada unsur multikolinieritas 

didalam penelitian ini seperti tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4.4  

Hasil Uji Multikolineritas 

  PP KP CSR SIZE LEV ROA 

              

PP 1.000.000       

KP -0.263500 1.000.000        

CSR -0.227839  0.440611 1.000.000     

SIZE -0.376452  0.484695  0.544317 1.000.000    

LEV  0.262340  0.077137 -0.006360  0.325212 1.000.000  

ROA -0.342343  0.199897  0.130315 -0.021942 -0.152582 1.000.000 

Sumber : Output eviews diolah 

 

 

 

 

Pengaruh Koneksi Politik..., Agung Setiawan, Ak.-IBS, 2018



54 
 

Indonesia Banking School 

 

4.4.3 Uji Autokorelasi 

  Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode 

sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Penelitian ini 

menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila nilai 

DW-stat berada pada kisaran 1.54 - 2.46. Hasil pengujian autokorelasi pada hasil 

regresi persamaan menunjukkan tidak ditemukan adanya masalah autokorelasi. 

Tabel 4.5  

Hasil Uji Autokorelasi 

 
 
 

  

  

 

Sumber: Output Eviews diolah (2018) 

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.10 dan 4.11 menunjukkan nilai DW-stat 

sebesar 1.952501 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji autokorelasi ini 

diterima dan terbebas dari masalah autokorelasi karena berada pada batas 1.54 – 

2.46. 

     
     R-squared 0.493350     Mean dependent var 0.247952 

Adjusted R-squared 0.441951     S.D. dependent var 0.107068 

S.E. of regression 0.079982     Akaike info criterion -2.113475 

Sum squared resid 0.441406     Schwarz criterion -1.869962 

Log likelihood 89.36877     Hannan-Quinn criter. -2.016072 

F-statistic 9.598377     Durbin-Watson stat 1.952501 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Pengaruh Koneksi Politik..., Agung Setiawan, Ak.-IBS, 2018



55 
 

Indonesia Banking School 

4.4.4 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan dan 

residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan dari 

suatu observasi. Hasil uji heterokedastisitas disajikan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

  

 

Sumber: Output eviews diolah (2018) 

Uji Heteroskedastisitas untuk variabel dependen CETR menggunakan uji 

white dan didapatkan hasil prob. Obs*R-squared senilai 0.602 lebih besar dari dari 

α (5%) sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  
     
     F-statistic 2.263465     Prob. F(5,71) 0.0573 

Obs*R-squared 10.58628     Prob. Chi-Square(5) 0.0602 

Scaled explained SS 12.25468     Prob. Chi-Square(5) 0.0315 
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4.5 Hasil Regresi Linear Berganda  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda  

 

PP = α0 + α1 csr + α2 kp + α3 size + α4 lev + α5 prof + 𝑒 

Variabel  Expected 

Sign 

Coefficient T-Statistic Probability 

C  1.018662 6.013925 0.0000 

Koneksi Politik + -0.002185 -0.090792 0.9279 

Corporate Social 

Responsibility 

+ 0.294314 1.198289 0.2348 

Size  + -0.030083 -4.652845 0.0000 

Leverage + 0.253694 4.063866 0.0001 

Profitability + -0.132645 -3.231095 0.0019 

R Square 0.404519 

Adjusted R Square 0.362583 

Prob. F Statistics 0.000000 

Sig. pada α ≤ 0.05 

Ringkasan Variabel:  

Variabel dependen: Penghindaran Pajak (PP)  

Variabel Independen: Koneksi Politik (KP) dan Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

Variabel Kontrol : Ukuran Perusahaan (Size), Leverage, Profitabilitas 

Sumber: output eviews diolah 2018 

Adapun interpretasi dari persamaan diatas yaitu:  

a. Apabila Koneksi Politik (KP), Corporate Social Responsibility (CSR), 

diasumsikan nol maka nilai Penghindaran Pajak yang dihasilkan sebesar 

1.018662.  

b. Koefisien regresi untuk Koneksi Politik (KP) -0.002185 menunjukan bahwa 

Penghindaran Pajak (PP) akan menurun sebesar -0.002185 untuk setiap 

peningkatan satu satuan Koneksi Politik (KP) dan sebaliknya. Hal tersebut 

terjadi dengan asumsi nilai variable lainnya bernilai nol.  
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c. Koefisien regresi untuk Corporate Social Responsibility (CSR) 0.294314 

menunjukan bahwa Penghindaran Pajak akan meningkat sebesar 0.294313 

untuk setiap peningkatan satu satuan Corporate Social Responsibility 

(CSR) dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi nilai variable 

lainnya bernilai nol.  

d. Koefisien regresi untuk Ukuran Perusahaan (Size) -0.030083 menunjukan 

bahwa Penghindaran Pajak akan menurun sebesar -0.030083 untuk setiap 

peningkatan satu satuan Size dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan 

asumsi variable lainnya bernilai nol.  

e. Koefisien regresi untuk Leverage 0.253694 menunjukan bahwa 

Penghindaran Pajak akan meningkat sebesar 0.253694 untuk setiap 

peningkatan satu satuan Leverage dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi 

dengan asumsi variable lainnya bernilai nol.  

f. Koefisien regresi untuk Profitability -0.132645 menunjukan bahwa 

Penghindaran Pajak akan menurun sebesar -0.132645 untuk peningkatan 

satu satuan Profitability dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi 

variable lainnya bernilai nol.   

 

4.5.1 Koefisien Determinasi dan Uji F  

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square) variable dependen Penghindaran 

Pajak seperti pada tabel 4.7 adalah sebesar 0.362583. Nilai tersebut dapat diartikan 

bahwa 36.2% variasi variabel Penghindaran Pajak yang dapat dijelaskan oleh 

variabel Koneksi Politik dan Corporate Social Responsibility (CSR), sedangkan 
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sisanya (1-36.2%) sebesar 63.8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan 

didalam model.  

4.6 Uji Hipotesis  

4.6.1 Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji F 

Uji F 

Prob ( F-statistic )  0,000000 

Sumber: Eviews diolah penulis 

 nilai signifikasi ≤ 0,05 berarti semua variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

4.6.2 Uji T 

Uji T adalah uji parsial untuk melihat pengaruh masing-masing variabel 

independent atau bebas (X) berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. Uji t 

dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing 

variabel yang terdapat pada output hasil regresi. Jika nilai probabilitas signifikansi 

t lebih dari 0.05 maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara variabel 

independent dengan variabel dependen.  
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Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini adalah Koneksi Politik (KP) 

berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (PP). Berdasarkan hasil regresi 

pada tabel coefficient dengan variabel dependen Penghindaran Pajak (PP). Nilai 

probabilitas untuk variabel Koneksi Politik sebesar 0.9279 atau lebih besar dari 

nilai signifikan sebesar (5%) dan koefisien regresi menunjukan nilai -0.002185. 

Nilai koefisien yang bernilai negatif menandakan bahwa preferensi risiko eksekutif 

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan CETR. 

Sehingga hal tersebut menunjukan koneksi politik berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap penghindaraan pajak, sehingga dapat dinyatakan hipotesis 

pertama ditolak. 

Hipotesis 2 (H2) corporate social responsibility berpengaruh negatif 

terhadap penghindaraan pajak. Berdasarkan hasil regresi dengan variabel dependen 

Penghindaraan Pajak nilai probabilitas untuk variabel corporate social 

responsibility 0.2348 atau lebih besar dari nilai signifikansi (5%) dan koefisien 

regresi menunjukkan nilai 0.294314. Sehingga hal tersebut menunjukan corporate 

social responsibility berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaaran 

pajak, sehingga dinyatakan hipotesis kedua ditolak. 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel kontrol yaitu, ukuran perushaan 

(size), leverage dan profitabilitas.  Size diprediksi berpengaruh positif terhadap 

penghindaraan pajak. Hasil koefisien regresi size untuk penelitian ini dengan 

variabel dependen penghindaraan pajak bernilai negative. Hal tersebut menunjukan 

size berpengaruh negative terhadap penghindaraan pajak. Dan jika dilihat dari nilai 

probabilitasnya sebesar 0,0000 nilai tersebut lebih kecil daripada α (5%), maka size 
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berpengaruh positif tidak signifikan terhdap penghindaraan pajak. Untuk leverage 

diprediksi positif terhadap penghindaraan pajak hasil koefisien regresi leverage 

untuk penelitian ini dengan variabel penghindaraan pajak sebagai variabel 

dependent bernilai positif, hal tersebut menunjukan bahwa leverage berpengaruh 

positif terhadap penghindaraan pajak. Jika dilihat dari nilai probabilitawsnya untuk 

model 71 sebesar 0.0001 angka tersebut lebih kecil dari α (5%), maka leverage 

berpengaruh positf signikan terhadap penghindaraan pajak. 

 Untuk variabel profitabilitas dihitung dengan proksi ROA dan diprediksi 

berpengaruh positif terhadap penghindaraan pajak, hasil koefisien regresi ROA 

untuk penelitian ini dengan penghindaraan pajak sebagai variabel dependen bernilai 

negatif, hal tersebut menunjukan ROA berpengaruh negative terhadap 

penghindaraan pajak. Namun jika dilihat dari nilai probabilitasnya adalah sebesar 

0.0019 nilai tersebut dibawah nilai α (5%), maka roa berpengaruh negative 

signifikan terhadap penghindaraan pajak. 

4.7 Analisis Hasil 

4.7.1 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaraann Pajak 

Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaraan pajak dengan proksi 

CETR seperti pada tabel 4.7 menunjukan hasil tidak berpengatuh .Hasil tersebut 

bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya seperti oleh (Utari & Supadmi, 

2017) dan (Mulyani et al., 2014) menjelaskan bahwa perushaan yang memiliki 

koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaraan pajak. Bila dilihat dari 

angka mean variabel KP sebesar 0.389610 dengan  
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Berdasarkan data yang diperoleh penulis, dapat disimpulkan bahwa 

Koneksi Politik tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak, variabel 

koneksi politik diduga tidak signifikan dikarenakan adanya koneksi politik dalam 

perusahan menandakan bahwa sebenarnya seorang yang memiliki koneksi politik 

memiliki tujuan untuk mengabdi terhadap negara dan memajukan negara maka dari 

itu adanya koneksi politik dalam perusahaan memungkinkan memiliki tujuan yang 

sama yaitu mengabdi dan memajukan negara dengan tidak melakukan 

penghindaraan pajak dan juga proses politik tentang perpajakan tidak diterapkan 

dalam bentuk peraturan atau undang-undang yang mengatur secara langusung 

tentang keringanan pajak sehingga perusahaan yang memiliki koneksi politik tidak 

memiliki angka tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan yang tidak 

memiliki koneksi politik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nugroho, 

2011) yang menyatakan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaraan 

pajak. 

4.7.2 Pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaraan pajak 

Pengaruh csr terhadap penghindaraan pajak dengan seperti pada tabel 4.7 

menunjukan hasil tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaraan pajak. Hasil 

tersebut bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya seperti oleh penelitian 

(Wahyudi, 2015) dan (Wijayanti et al., 2016) menjelaskan bahwa CSR tidak 

berpengaruh terhadap penghindaraan pajak. Hal ini mungkin terjadi dikeranakan 

standart yang digunakan untuk menganalisa pengungkapan sebanyak 92 indikator 

sedangkan di perushaan yang diteliti oleh penulis pengungkapan yang dilakukan 

Pengaruh Koneksi Politik..., Agung Setiawan, Ak.-IBS, 2018



62 
 

Indonesia Banking School 

oleh perusahaan tersebut hanya memiliki rata-rata sebesar 0,092299 angka ini 

terlalu kecil dibandingkan indikator yang ada sehingga tidak mewakili CSR yang 

sesungguhnya. 

CSR diduga tidak berpengaruh terhadap penghindaraan pajak diduga 

pertama dikarnakan masih rendahnya praktek CSR di Indonesia dan juga 

dikarenakan dalam perusahaan melakukan CSR memiliki niat yang baik dan tulus 

untuk memajukan dan memperbaiki lingkungan sekitar hal ini sejalan dengan 

fungsi pajak yaitu untuk pembangunan negara sehingga kemungkinan perushaan 

yang melakukan CSR menghindarai pajak tidak dilakukan,begitu pun yang hanya 

melakukakan CSR tidak terlalu besar diduga mereka membayar pajak dengan tidak 

melakukan penghindaraan pajak dikarnakan ingin bertanggung jawab tehadap 

lingkunganya dengan cara membayar pajak secara sebaik-baiknya. 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, dapat disimpulkan bahwa CSR 

tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, karena memiliki nilai probabilitas 

0.2348 diatas α 0.05. Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa CSR 

dalam perushaan tidak mempengaruhi penghindaraan pajak, dengan kata lain CSR 

tidak bisa dijadikan sebagai faktor penghindaraan pajak. 

4.7.3 Pengaruh size, leverage dan profitabilitas terhadap penghindaraan pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam tabel 4.7 size berpengaruh positif 

terhadap penghindataan pajak. Size tberpengaruh negatif signifikan terhadap 

penghindaraan pajak artinya semakin besar perusahaan tmenyebabkan perusahaan 

melakukan tindakan tax avoidance karena semakin besar perusahaan akan semakin 

mencari laba sebesar mungkin. 
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Berdasarkan hasil penelitian dalam tabel 4.7 leverage menunjukkan 

leverage berpengaruh positif terhadap penghindaraan pajak. Leverage berpengaruh 

positif signifikan terhadap tax avoidance artinya semakin besar jumlah hutang 

dibandingkan dengan modal sendiri menyebabkan perusahaan penghindaraan 

pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam tabel 4.7 profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap penghindaraan pajak dengan proksi CETR. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas nilai CETR akan semakin 

rendah dan nilai CETR yang rendah menunjukkan bahwa penghindaran pajak 

semakin tinggi, selain itu semakin tinggi nilai profitabilitas juga akan semakin 

tinggi hal ini menunjukkan penghindaran pajak juga akan meningkat. 

4.4 Implikasi menejerial 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan ini, mengenai pengaruh koneksi 

politik dan corporate social responsibility terhadap penghindaraan pajak pada 5 

perushaan sub sektor manufaktur tahun 2015-2017, terdapat hal yang menjadi 

pertimbangan dan dimanfaatkan pihak regulator. 

Berdasarkan penelitian ini koneksi politik dan corporate social 

responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaraan pajak. Artinya bagi pihak 

regulator dalam mengawasi praktek penghindaraan pajak tidak perlu 

memperhatikan variabel koneksi politik dan corporate social responsibility karena 

dalam penelitian kali ini terbukti bahwa koneksi politik dan corporate social 
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responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaraan pajak lebih baik berfokus 

dalam variabel lain yang memungkinkan. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik dan 

corporatae social responsibility terhadap penghindaraan pajak pada 5 sub sektor 

perushaan manufaktur yang memeliki pertumbuhan tertinggi. Berdasarkan hasil 

analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1 Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaraan pajak pada pada 

5 sub sektor perushaan manufaktur yang memeliki pertumbuhan tertinggi 

observasi tahun 2015-2017. 

2 Corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap terhadap 

penghindaraan pajak pada pada 5 sub sektor perushaan manufaktur yang 

memeliki pertumbuhan tertinggi observasi tahun 2015-2017. 

5.2 `Keterbatasan dan Saran  

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan yang bisa dijadikan 

saran untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dan saran yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini penghindaraan pajak di hitung dengan proksi 

CETR.  Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi yang berbeda 

seperti BTD ataupun GAAP ETR agar membedakan dengan penelitian 
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2. kali ini dan bisa melihat apakah dengan menggunakan proksi lain 

penghindaraan pajak akan lebih akurat atau tidak. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independent yaitu koneksi 

politik dan CSR. Penelitian selanjutnya bisa menambah variabel lain. 

4. Penelitian kali ini menggunakan acuan GRI G4 dalam analisa CSR 

untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan acuan terbaru yaitu GRI 

Standar karena GRI standar menjadi standar baru yang digunakan per 

tahun 2018 atau menggunakan proksi lain yaitu proksi yang melihat 

pembiayaan dati kegiatan CSR. 
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LAMPIRAN 

Lampiran I Tabel perushaan sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO CODE 

1 AGII 

2 BRPT 

3 CEKA 

4 DLTA 

5 DPNS 

6 EKAD 

7 ERTX 

8 ICBP 

9 INCI 

10 INDF 

11 INDR 

12 MLBI 

13 MYOR 

14 PBRX 

15 PTSN 

16 RICY 

17 ROTI 

18 SKBM 

19 STTP 

20 TPIA 

21 ULTJ 

22 UNIT 

23 ASII 

24 AUTO 

25 BOLT 

26 BRAM 

27 GDYR 

28 LPIN 

29 NIPS 

30 SMSM 
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Lampiran II hasil olah data eviews 9.0 

Uji Chow 

 

Redundant Fixed Effects Tests                       

Equation: Untitled                       

Test cross-section fixed effects                      
                         
                         Effects Test Statistic   d.f.  Prob.                      
                         
                         Cross-section F 1.089190 (29,55) 0.3835                     

Cross-section Chi-square 40.842977 29 0.0711                     
                         
                                                  

Cross-section fixed effects test equation:                      

Dependent Variable: PP                       

Method: Panel Least Squares                       

Date: 08/02/18   Time: 16:35                       

Sample: 2015 2017                       

Periods included: 3                       

Cross-sections included: 30                       

Total panel (balanced) observations: 90                      
                         
                         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.                       
                         
                         KP -0.171515 0.307570 -0.557645 0.5786                     

CSR -2.505745 3.127153 -0.801286 0.4252                     

SIZE 0.068986 0.079986 0.862468 0.3909                     

LEV -1.528088 0.706472 -2.162984 0.0334                     

ROA -0.387631 0.554208 -0.699432 0.4862                     

C -0.685374 2.124687 -0.322576 0.7478                     
                         
                         R-squared 0.064914     Mean dependent var 0.353947                     

Adjusted R-squared 0.009254     S.D. dependent var 1.177968                     

S.E. of regression 1.172505     Akaike info criterion 3.220502                     

Sum squared resid 115.4804     Schwarz criterion 3.387156                     

Log likelihood -138.9226     Hannan-Quinn criter. 3.287706                     

F-statistic 1.166269     Durbin-Watson stat 1.343699                     

Prob(F-statistic) 0.332629                        
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Statistik Deskriptif 

 
Date: 08/01/18   

Time: 21:30       

Sample: 2015 2017      
       
        PP KP CSR SIZE LEV ROA 
       
        Mean  0.247952  0.389610  0.092299  29.14346  0.400533  0.165197 

 Median  0.257274  0.000000  0.076087  28.55133  0.436326  0.109029 

 Maximum  0.550622  1.000000  0.250000  34.93475  0.721690  1.978571 

 Minimum  0.000126  0.000000  0.021739  25.85639  0.091390  0.011483 

 Std. Dev.  0.107068  0.490860  0.050425  2.086887  0.171989  0.249489 

 Skewness -0.491489  0.452730  1.095342  0.952279 -0.214417  5.450431 

 Kurtosis  4.659216  1.204965  3.925261  3.604586  1.961723  38.11650 

       

 Jarque-Bera  11.93257  12.96812  18.14377  12.81043  4.048654  4337.657 

 Probability  0.002564  0.001528  0.000115  0.001653  0.132083  0.000000 

       

 Sum  19.09228  30.00000  7.107059  2244.046  30.84106  12.72017 

 Sum Sq. Dev.  0.871223  18.31169  0.193243  330.9875  2.248107  4.730607 

       

 Observations  77  77  77  77  77  77 
 

 

Uji Normalitas 

0
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16

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

Series: Standardized Residuals

Sample 2015 2017

Observations 77

Mean       3.54e-16

Median   0.003808

Maximum  0.219423

Minimum -0.227307

Std. Dev.   0.082621

Skewness  -0.216259

Kurtosis   3.729649

Jarque-Bera  2.308268

Probability  0.315331
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Uji Multikolinearitas 

 

 PP KP CSR SIZE LEV ROA 
       
       PP  1.000000 -0.263500 -0.227839 -0.376452  0.262340 -0.342343 

KP -0.263500  1.000000  0.440611  0.484695  0.077137  0.199897 

CSR -0.227839  0.440611  1.000000  0.544317 -0.006360  0.130315 

SIZE -0.376452  0.484695  0.544317  1.000000  0.325212 -0.021942 

LEV  0.262340  0.077137 -0.006360  0.325212  1.000000 -0.152582 

ROA -0.342343  0.199897  0.130315 -0.021942 -0.152582  1.000000 
 

 

Uji Autokorelasi 

 

Dependent Variable: PP   

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

Date: 08/03/18   Time: 16:52   

Sample: 1 77    

Included observations: 77   

Convergence achieved after 20 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.838705 0.175975 4.766037 0.0000 

KP -0.006611 0.028348 -0.233213 0.8163 

CSR 0.038307 0.447934 0.085518 0.9321 

SIZE -0.022677 0.007846 -2.890124 0.0051 

LEV 0.237878 0.106252 2.238805 0.0284 

ROA -0.156476 0.026544 -5.895059 0.0000 

AR(1) 0.414853 0.112750 3.679409 0.0005 

SIGMASQ 0.005733 0.000936 6.125404 0.0000 
     
     R-squared 0.493350     Mean dependent var 0.247952 

Adjusted R-squared 0.441951     S.D. dependent var 0.107068 

S.E. of regression 0.079982     Akaike info criterion -2.113475 

Sum squared resid 0.441406     Schwarz criterion -1.869962 

Log likelihood 89.36877     Hannan-Quinn criter. -2.016072 

F-statistic 9.598377     Durbin-Watson stat 1.952501 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .41   
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Uji Heterokedastisitas 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  
     
     F-statistic 2.263465     Prob. F(5,71) 0.0573 

Obs*R-squared 10.58628     Prob. Chi-Square(5) 0.0602 

Scaled explained SS 12.25468     Prob. Chi-Square(5) 0.0315 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/01/18   Time: 21:36   

Sample: 1 77    

Included observations: 77   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.103125 0.106251 -0.970577 0.3351 

KP 0.026039 0.015097 1.724825 0.0889 

CSR -0.445548 0.154066 -2.891922 0.0051 

SIZE 0.007288 0.004056 1.796965 0.0766 

LEV -0.044137 0.039159 -1.127137 0.2635 

ROA -0.000499 0.025751 -0.019382 0.9846 
     
     R-squared 0.137484     Mean dependent var 0.060531 

Adjusted R-squared 0.076744     S.D. dependent var 0.055804 

S.E. of regression 0.053620     Akaike info criterion -2.939059 

Sum squared resid 0.204135     Schwarz criterion -2.756425 

Log likelihood 119.1538     Hannan-Quinn criter. -2.866007 

F-statistic 2.263465     Durbin-Watson stat 1.353148 

Prob(F-statistic) 0.057259    
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Hasil Persamaan regresi 

Dependent Variable: PP   

Method: Least Squares   

Date: 08/01/18   Time: 21:51   

Sample: 1 77    

Included observations: 77   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     KP -0.002185 0.024067 -0.090792 0.9279 

CSR 0.294314 0.245611 1.198289 0.2348 

SIZE -0.030083 0.006466 -4.652845 0.0000 

LEV 0.253694 0.062427 4.063866 0.0001 

ROA -0.132645 0.041053 -3.231095 0.0019 

C 1.018662 0.169384 6.013925 0.0000 
     
     R-squared 0.404519 

Adjusted R-squared 0.362583 

S.E. of regression 0.085481 

Sum squared resid 0.518797 

Log likelihood 83.24356 

F-statistic 9.646257 

Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 

 

Lampiran III Data yang digunakan 

NO TAHUN KP CSR PP ROA LEV SIZE 

AGII 2015 1 0,076087 0,317277 0,05565 0,620695 29,23111 

AGII 2016 1 0,086957 0,26876 0,062834 0,512495 29,39707 

AGII 2017 1 0,086957 0,270677 0,065567 0,464056 29,48787 

BRPT 2016 0 0,043478 0,263778 0,162704 0,436562 31,17807 

BRPT 2017 0 0,076087 0,273778 0,197556 0,72169 31,05457 

CEKA 2015 1 0,119565 0,000251 0,119281 0,569335 34,93475 

CEKA 2016 1 0,152174 0,000126 0,227541 0,377319 34,89362 

CEKA 2017 1 0,141304 0,00025 0,115729 0,351558 34,86998 

DLTA 2015 1 0,119565 0,232426 0,243931 0,181736 27,66863 

DLTA 2016 1 0,130435 0,221798 0,276335 0,154803 27,8115 

DLTA 2017 1 0,130435 0,241835 0,278236 0,146324 27,92432 

DPNS 2015 0 0,097826 0,166738 0,048488 0,120907 26,33816 

DPNS 2016 0 0,086957 0,185437 0,047368 0,110982 26,41406 

DPNS 2017 0 0,076087 0,212048 0,030076 0,131789 26,45496 

EKAD 2015 0 0,043478 0,290568 0,173818 0,250789 26,68862 

EKAD 2017 0 0,032609 0,257709 0,130584 0,168117 27,40383 

ERTX 2016 0 0,086957 0,385541 0,058472 0,620173 27,29001 

ICBP 2015 0 0,119565 0,270969 0,16052 0,383037 30,91045 
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ICBP 2016 0 0,108696 0,272176 0,178746 0,359876 30,99493 

ICBP 2017 0 0,086957 0,319479 0,168703 0,357222 31,0848 

INCI 2015 0 0,076087 0,117581 0,113756 0,09139 25,85639 

INCI 2016 0 0,065217 0,248663 0,049687 0,098477 26,31928 

INCI 2017 0 0,054348 0,250173 0,073101 0,116557 26,4396 

INDF 2015 1 0,130435 0,348719 0,07074 0,530427 32,15098 

INDF 2016 1 0,130435 0,342948 0,109029 0,465267 32,03987 

INDF 2017 1 0,163043 0,328194 0,103987 0,468308 32,10767 

MLBI 2015 1 0,086957 0,264462 0,348897 0,635158 28,37336 

MLBI 2016 1 0,119565 0,256068 0,601422 0,639285 28,45302 

MLBI 2017 1 0,119565 0,257274 0,721041 0,575748 28,55133 

MYOR 2015 0 0,141304 0,237893 0,178013 0,542044 30,0596 

MYOR 2016 0 0,152174 0,236773 0,170432 0,515164 30,18999 

MYOR 2017 0 0,097826 0,254211 0,172555 0,506944 30,33345 

PBRX 2015 0 0,065217 0,249966 0,042381 0,512564 29,43577 

PBRX 2016 0 0,043478 0,273229 0,035812 0,561814 29,57906 

PBRX 2017 0 0,054348 0,289722 0,019662 0,590485 29,68601 

PTSN 2016 0 0,065217 0,310895 0,026661 0,238192 27,51606 

PTSN 2017 0 0,054348 0,351478 0,011483 0,246615 27,54224 

RICY 2015 0 0,043478 0,398794 0,06317 0,666098 27,81184 

RICY 2016 0 0,043478 0,399317 0,065732 0,679907 27,88464 

RICY 2017 0 0,021739 0,358415 0,065837 0,686953 27,94907 

ROTI 2015 0 0,150538 0,284765 0,17311 0,56083 28,62661 

ROTI 2016 0 0,184783 0,242651 0,157897 0,505846 28,70248 

ROTI 2017 0 0,184783 0,272812 0,06079 0,381498 29,14825 

SKBM 2015 1 0,097826 0,251339 0,088994 0,549909 27,36247 

SKBM 2016 1 0,032609 0,535804 0,060417 0,63222 27,63268 

SKBM 2017 1 0,076087 0,393871 0,039299 0,36955 28,11531 

STTP 2015 0 0,043478 0,199565 0,124404 0,47446 28,28312 

STTP 2016 0 0,032609 0,200093 0,101579 0,499869 28,47964 

STTP 2017 0 0,032609 0,251335 0,128859 0,408832 28,48221 

TPIA 2015 1 0,043478 0,00053 0,042114 0,523784 30,87223 

TPIA 2016 1 0,065217 0,000251 0,203084 0,463822 30,98964 

TPIA 2017 1 0,076087 0,000248 0,154199 0,441362 31,33664 

ULTJ 2015 1 0,065217 0,253434 0,198585 0,209743 28,89515 

ULTJ 2016 1 0,119565 0,238779 0,220447 0,176912 29,0754 

ULTJ 2017 1 0,130435 0,030654 1,978571 0,188586 29,27717 

UNIT 2016 0 0,054348 0,550622 0,061156 0,436326 26,7938 

UNIT 2017 0 0,065217 0,310053 0,063493 0,424796 26,77861 

ASII 2015 1 0,23913 0,204636 0,085562 0,484454 33,13405 

ASII 2016 1 0,25 0,177549 0,091646 0,465712 33,19881 

Pengaruh Koneksi Politik..., Agung Setiawan, Ak.-IBS, 2018



77 
 

 77  Indonesia Banking School  
   

ASII 2017 1 0,217391 0,206569 0,105304 0,469641 33,32356 

AUTO 2015 1 0,065217 0,255757 0,042049 0,292604 30,29401 

AUTO 2016 1 0,119565 0,255023 0,052563 0,278924 30,31288 

AUTO 2017 1 0,206522 0,230576 0,053352 0,271179 30,3231 

BOLT 2015 0 0,032609 0,265181 0,153328 0,172094 27,54614 

BOLT 2016 0 0,054348 0,286563 0,158081 0,131981 27,56717 

BOLT 2017 0 0,065217 0,262706 0,132124 0,410601 27,80396 

BRAM 2015 0 0,065217 0,312331 0,077154 0,373159 29,02136 

BRAM 2016 0 0,108696 0,281531 0,116218 0,338949 28,99619 

BRAM 2017 0 0,130435 0,278887 0,112537 0,287091 29,05313 

GDYR 2016 0 0,054348 0,354847 0,030355 0,501267 28,05208 

LPIN 2017 0 0,076087 0,016254 0,759487 0,136712 26,31469 

NIPS 2015 0 0,032609 0,265395 0,054704 0,606516 28,0678 

NIPS 2016 0 0,076087 0,258372 0,07545 0,526096 28,20649 

NIPS 2017 0 0,054348 0,260856 0,057396 0,536602 28,2718 

SMSM 2015 0 0,054348 0,209708 0,266154 0,351271 28,42858 

SMSM 2016 0 0,076087 0,237031 0,295325 0,29923 28,44406 

SMSM 2017 0 0,043478 0,229311 0,298847 0,251769 28,52439 

 

Lampiran IV GRI G4 

No Kode 
GRI 

Item berdasarkan GRI G4 : 

  Kategori ekonomi 

1. G4-

EC1 

a. Laporkan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan (Economic 

Value Generated & 

Distributed - EVG&D) dengan basis akrual termasuk komponen dasar untuk 

pengoperasian global organisasi 

seperti tercantum di bawah ini. Jika data disajikan dalam basis kas, laporkan justifikasi 

untuk keputusan ini 

dan laporkan komponen-komponen dasar di bawah ini: 

Ÿ. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan: 

–– Pendapatan 

Ÿ. Nilai ekonomi yang didistribusikan: 

–– Biaya operasional 

–– Upah dan tunjangan karyawan 

–– Pembayaran kepada pemodal 

–– Pembayaran kepada pemerintah (berdasarkan negara) 

–– Investasi masyarakat 

Ÿ. Nilai ekonomi yang ditahan (dihitung sebagai ‘Nilai ekonomi langsung yang 

dihasilkan’ dikurangi ‘Nilai 

ekonomi yang didistribusikan’) 

b. Untuk menilai dampak ekonomi lokal dengan lebih baik, laporkan EVG&D secara 

terpisah pada tingkat 

negara, regional, atau pasar yang signifikan. Laporkan kriteria yang digunakan untuk 

menentukan 

signifikansi. 

2. G4-

EC2 
IMPLIKASI FINANSIAL DAN RISIKO SERTA PELUANG LAINNYA KEPADA 
KEGIATAN ORGANISASI KARENA PERUBAHAN IKLIM 
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a. Laporkan risiko dan peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim di mana 
terdapat potensi untuk 
menghasilkan perubahan substantif dalam operasional, pendapatan, atau 
pengeluaran, termasuk: 
. Uraian risiko atau peluang dan klasifikasinya misalnya fisik, peraturan, atau lainnya 
. Uraian tentang dampak terkait dengan risiko atau peluang 
. Implikasi finansial dari risiko atau peluang sebelum tindakan diambil 
. Metode yang digunakan untuk mengelola risiko atau peluang 
. Biaya yang timbul dari tindakan-tindakan yang diambil untuk mengelola risiko atau 
peluang 

3. G4-

EC3 
a. Bila kewajiban-kewajiban yang direncanakan yang dipenuhi oleh sumber daya 
umum organisasi, laporkan taksiran nilai kewajiban tersebut. 
b. Bila terdapat sumber dana terpisah untuk membayar kewajiban rencana pensiun, 
laporkan: 
. Sejauh mana skema kewajiban-kewajiban tersebut diestimasikan dapat dibayarkan 
dengan aset yang 
disisihkan untuk membayarnya 
. Dasar yang dijadikan landasan estimasi tersebut 
. Kapan estimasi tersebut dibuat 
c. Bila dana yang disiapkan untuk membayar kewajiban rencana pensiun tidak 
sepenuhnya dapat 
ditanggung, jika ada, jelaskan strategi yang dipilih oleh perusahaan untuk memastikan 
agar sepenuhnya 
dapat ditanggung, dan skala waktu, jika ada, yang diharapkan perusahaan untuk dapat 
mencapai 
pertanggungan penuh. 
d. Laporkan persentase gaji yang dikontribusikan, menurut karyawan atau pemberi 
kerja. 
e. Laporkan tingkat partisipasi pada rencana pensiun (misalnya partisipasi dalam 
skema wajib atau sukarela, 
skema berdasarkan negara atau regional, atau skema dengan dampak finansial). 

4. G4-

EC4 
BANTUAN FINANSIAL YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH 
a. Laporkan nilai moneter total dari bantuan finansial yang diterima oleh organisasi 
dari pemerintah selama 
periode pelaporan, termasuk, setidaknya: 
. Keringanan pajak dan kredit pajak 
. Subsidi 
. Bantuan investasi, bantuan penelitian dan pengembangan, dan jenis bantuan 
lainnya yang relevan 
. Penghargaan 
. Pembebasan pembayaran royalti 
. Bantuan finansial dari Badan Kredit Ekspor (Export Credit Agencies - ECAs) 
. Insentif finansial 
. Tunjangan finansial lainnya yang diterima atau dapat diterima dari pemerintah 
untuk operasi apapun 
b. Laporkan informasi di atas berdasarkan negara. 
c. Laporkan apakah, dan sejauh mana, pemerintah ada dalam struktur pemegang 
saham. 

5. G4-

EC5 
RASIO UPAH STANDAR PEGAWAI PEMULA (ENTRY LEVEL) MENURUT GENDER 
DIBANDINGKAN 
DENGAN UPAH MINIMUM REGIONAL DI LOKASI-LOKASI OPERASIONAL YANG 
SIGNIFIKAN 
a. Bila sebagian besar tenaga kerja dibayar berdasarkan upah yang harus mematuhi 
aturan upah minimum, 
1laporkan rasio upah pegawai pemula (entry level) terhadap upah minimum 
berdasarkan gender di lokasilokasi 
operasi yang signifikan. 
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b. Laporkan jika aturan upah minimum regional tidak berlaku atau bervariasi di lokasi-
lokasi operasi yang 
signifikan, berdasarkan gender. Dalam keadaan memaksa di mana angka minimum 
yang berbeda-beda 
dapat digunakan sebagai acuan, laporkan angka minimum yang digunakan. 
c. Laporkan definisi yang digunakan untuk ‘lokasi operasi yang signifikan’. 

6. G4-

EC6 
PERBANDINGAN MANAJEMEN SENIOR YANG DIPEKERJAKAN DARI MASYARAKAT 
LOKAL DI LOKASI 
OPERASI YANG SIGNIFIKAN 
a. Laporkan persentase manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di 
lokasi operasi yang 
signifikan. 
b. Laporkan definisi ‘manajemen senior’ yang digunakan. 
c. Laporkan definisi geografis organisasi tentang ‘lokal’ . 
d. Laporkan definisi yang digunakan untuk ‘lokasi operasi yang signifikan’. 

7. G4-

EC7 
PEMBANGUNAN DAN DAMPAK DARI INVESTASI INFRASTRUKTUR DAN JASA YANG 
DIBERIKAN 
a. Laporkan sejauh mana pembangunan investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan 
signifikan. 
b. Laporkan dampak saat ini atau yang diperkirakan pada masyarakat dan ekonomi 
lokal. Laporkan dampak positif dan negatif bila relevan. 
c. Laporkan apakah investasi dan jasa tersebut merupakan keterlibatan komersial, 
natura, atau secara Cuma cuma 

8. G4-

EC8 

DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG YANG SIGNIFIKAN, TERMASUK BESARNYA 
DAMPAK 

9. Laporkan contoh dampak ekonomi tidak langsung positif dan 79rotocol 
signifikan yang teridentifikasi dimiliki 

organisasi. Hal ini termasuk: 
. Yang mengubah produktivitas organisasi, sektor, atau ekonomi secara keseluruhan 
. Perkembangan ekonomi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi 
. Dampak ekonomi yang timbul dari perbaikan atau kemerosotan keadaan sosial atau 
lingkungan 
. Ketersediaan produk dan jasa bagi mereka yang berpendapatan rendah 
. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pada kelompok 79rotocol79nal 
tertentu atau di daerah 
geografis tertentu 
. Pekerjaan yang tersedia dalam rantai pasokan atau rantai distribusi 
. Menstimulasi, memampukan, atau membatasi investasi asing langsung 
. Dampak ekonomi dari perubahan lokasi operasional atau kegiatan 
. Dampak ekonomi dari penggunaan produk dan jasa 
b. Laporkan tingkat signifikansi dampak dalam konteks tolok ukur eksternal dan 
prioritas pemangku 
kepentingan, seperti standar nasional dan internasional, 79rotocol, serta agenda 
kebijakan. 

9. G4-

EC9 

PERBANDINGAN PEMBELIAN DARI PEMASOK LOKAL DI LOKASI OPERASIONAL YANG 
SIGNIFIKAN 

10. Laporkan persentase anggaran pengadaan yang digunakan di lokasi operasi 
yang signifikan yang 

dibelanjakan pada pemasok 79ocal pada operasi yang dimaksud (seperti persentase 
produk dan jasa yang 
dibeli secara 79ocal). 
b. Laporkan definisi geografis organisasi tentang ‘lokal’. 
c. Laporkan definisi yang digunakan untuk ‘lokasi operasi yang signifikan’. 

  Kategori Lingkungan (aspek bahan) 

10. G4-

EN1 

BAHAN YANG DIGUNAKAN BERDASARKAN BERAT ATAU VOLUME 
a. Laporkan berat atau volume total bahan yang digunakan untuk memproduksi dan 
mengemas produk dan jasa utama organisasi selama periode pelaporan, berdasarkan: 
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. Bahan tak terbarukan yang digunakan 
. Bahan terbarukan yang digunakan 

11. G4-

EN2 

PERSENTASE BAHAN YANG DIGUNAKAN YANG MERUPAKAN BAHAN INPUT DAUR 
ULANG 

a. Laporkan persentase bahan input berupa bahan daur ulang yang digunakan 
untuk pembuatan produk dan jasa utama perusahaan. 

  Aspek energi 

12 G4-

EN3 

KONSUMSI ENERGI DALAM ORGANISASI 
A. Laporkan konsumsi total bahan bakar dari sumber yang tak terbarukan 

dalam satuan joule atau kelipatannya, termasuk jenis bahan bakar yang 
digunakan. 

B. Laporkan konsumsi total bahan bakar dari sumber bahan bakar terbarukan 
dalam satuan joule atau kelipatannya, termasuk jenis bahan bakar yang 
digunakan. 

c.       Laporkan dalam satuan joule, watt jam atau kelipatannya, total dari: 
. Konsumsi listrik 
. Konsumsi pemanas 
. Konsumsi pendingin 
. Konsumsi uapp 
          d.       Laporkan dalam satuan joule, watt jam atau kelipatannya, total dari: 
. Listrik yang dijual 
. Pemanas yang dijual 
. Pendingin yang dijual 
. Uap yang dijual 
          e. Laporkan konsumsi energi total dalam satuan joule atau kelipatannya. 
          f. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 
          g. Laporkan sumber faktor konversi yang digunakan. 

13. G4-

EN3 

KONSUMSI ENERGI DALAM ORGANISASI 
a. Laporkan konsumsi total bahan bakar dari sumber yang tak terbarukan dalam 
satuan joule atau 
kelipatannya, termasuk jenis bahan bakar yang digunakan. 
b. Laporkan konsumsi total bahan bakar dari sumber bahan bakar terbarukan dalam 
satuan joule atau 
kelipatannya, termasuk jenis bahan bakar yang digunakan. 
c. Laporkan dalam satuan joule, watt jam atau kelipatannya, total dari: 
. Konsumsi listrik 
. Konsumsi pemanas 
. Konsumsi pendingin 
. Konsumsi uapp 
d. Laporkan dalam satuan joule, watt jam atau kelipatannya, total dari: 
. Listrik yang dijual 
. Pemanas yang dijual 
. Pendingin yang dijual 
. Uap yang dijual 
e. Laporkan konsumsi energi total dalam satuan joule atau kelipatannya. 
f. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 
g. Laporkan sumber faktor konversi yang digunakan. 

14. G4-

EN4 

KONSUMSI ENERGI DI LUAR ORGANISASI 
a. Laporkan energi yang dikonsumsi di luar organisasi, dalam satuan joule atau 
kelipatannya. 
b. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 
c. Laporkan sumber faktor konversi yang digunakan. 

15. G4-

EN5 

INTENSITAS ENERGI 
a. Laporkan rasio intensitas energi. 
b. Laporkan metrik yang spesifik organisasi (penyebut rasio) yang dipilih untuk 
menghitung rasio tersebut. 
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c. Laporkan jenis energi yang dicakup dalam rasio intensitas: bahan bakar, listrik, 
pemanas, pendingin, uap, 
atau seluruhnya. 
d. Laporkan apakah rasio memperhitungkan energi yang dikonsumsi di dalam 
organisasi, di luar organisasi, 
atau keduanya. 

16. G4-

EN6 

PENGURANGAN KONSUMSI ENERGI 
a. Laporkan jumlah pengurangan konsumsi energi yang dicapai yang merupakan hasil 
langsung dari inisiatif 
konservasi dan efisiensi, dalam satuan joule atau kelipatannya. 
b. Laporkan jenis energi yang termasuk dalam pengurangan: bahan bakar, listrik, 
pemanas, pendingin, dan uap. 
c. Laporkan dasar untuk penghitungan pengurangan konsumsi energi misalnya tahun 
dasar atau garis dasar, 
dan alasan pemilihannya. 
d. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan 

17. G4-

EN7 

PENGURANGAN KEBUTUHAN ENERGI PADA PRODUK DAN JASA 
a. Laporkan pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa yang dijual, yang 
dicapai selama periode pelaporan, dalam satuan joule atau kelipatannya. 
b. Laporkan dasar untuk penghitungan pengurangan konsumsi energi misalnya tahun 
dasar atau garis dasar, dan alasan pemilihannya. 
c. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 

  Aspek air 

18. G4-

EN8 

TOTAL PENGAMBILAN AIR BERDASARKAN SUMBER 
a. Laporkan total volume pengambilan air dari sumber berikut ini: 
. Air permukaan, termasuk air dari rawa, sungai, danau, dan laut 
. Air tanah 
. Air hujan yang dikumpulkan secara langsung dan disimpan oleh organisasi 
. Air limbah dari organisasi lain 
. Pasokan air kota atau perusahaan air lainnya 
b. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 

19. G4-

EN9 

SUMBER AIR YANG SECARA SIGNIFIKAN DIPENGARUHI OLEH PENGAMBILAN AIR 
a. Laporkan jumlah total sumber air yang secara signifikan terkena dampak 
pengambilan air berdasarkan jenis: 
. Ukuran sumber air 
. Apakah sumber tersebut merupakan kawasan lindung (secara nasional atau 
internasional) atau tidak 
. Nilai keanekaragaman hayati (seperti keragaman spesies dan endemik, jumlah 
spesies yang dilindungi) 
. Nilai atau pentingnya sumber air terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat 
b. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang diguna 

20. G4-

EN10 

PERSENTASE DAN TOTAL VOLUME AIR YANG DIDAUR ULANG DAN DIGUNAKAN 
KEMBALI 
a. Laporkan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali oleh organisasi. 
b. Laporkan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali dalam 
persentase total pengambilan air yang dilaporkan dalam Indikator G4-EN8. 
c. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 

  Aspek keanenakaragaman hayati 

21. G4-

EN11 

LOKASI-LOKASI OPERASIONAL YANG DIMILIKI, DISEWA, DIKELOLA DI DALAM, ATAU 
YANG 
BERDEKATAN DENGAN, KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN DENGAN NILAI 
KEANEKARAGAMAN 
HAYATI TINGGI DI LUAR KAWASAN LINDUNG 
a. Laporkan informasi berikut untuk setiap lokasi operasional yang dimiliki, disewa, 
dikelola di dalam, atau berdekatan dengan, 81awasan lindung dan 81awasan dengan 
nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar 81awasan lindung: 
. Lokasi geografis 
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. Lahan di bawah permukaan dan bawah tanah yang mungkin dimiliki, disewa, atau 
dikelola oleh 
organisasi 
. Posisi dalam hubungannya dengan 82awasan lindung (di dalam, berdekatan 
dengan, atau terdapat bagian 
dari 82awasan lindung) atau 82awasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di 
luar 82awasan lindung 
. Jenis operasi (kantor, pabrik atau produksi, atau pertambangan) 
. Ukuran lokasi operasional dalam satuan km2 

. Nilai keanekeragaman hayati dicirikan berdasarkan: 
–– Atribut 82awasan lindung atau 82awasan dengan nilai keanekaragaman hayati 
yang tinggi di luar 
82awasan lindung (ekosistem darat, air tawar, atau laut) 
–– Penetapan status perlindungan (seperti IUCN Protected Area Management 
Categories67, Konvensi 
Ramsar78, peraturan nasional) 

22. G4-

EN12 

URAIAN DAMPAK SIGNIFIKAN KEGIATAN, PRODUK, DAN JASA TERHADAP 
KEANEKARAGAMAN 
HAYATI DI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN DENGAN NILAI KEANEKARAGAMAN 
HAYATI TINGGI 
DI LUAR KAWASAN LINDUNG 

b. Laporkan sifat dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan pada 
keanekaragaman hayati yang 

dikaitkan pada satu atau beberapa dari hal berikut ini:: 
. Pembangunan atau penggunaan pabrik produksi, tambang, dan infrastruktur 
transportasi 
. Polusi (masuknya zat-zat yang tidak secara alamiah terjadi dalam habitat dari titik 
tertentu dan non-titik) 
. Masuknya spesies pengganggu, hama, dan wabah penyakit 
. Berkurangnya spesies 
. Perubahan habitat 
. Perubahan proses ekologis di luar jangkauan variasi alam (seperti salinitas atau 
perubahan tinggi air 
tanah) 

c. Laporkan dampak positif dan 82awasan82, langsung dan tidak langsung, 
yang signifikan dengan referensi 

sebagai berikut: 
. Spesies yang terkena dampak 
. Luasan 82awasan terkena dampak 
. Durasi dampak 
. Keterpulihan atau ketidakpulihan dampak 

23. G4-

EN13 

HABITAT YANG DILINDUNGI DAN DIPULIHKAN 
d. Laporkan ukuran dan lokasi semua 82awasan habitat yang dilindungi atau 

82awasan yang dipulihkan, dan 
apakah keberhasilan tindakan pemulihan telah atau disetujui oleh ahli 
82awasan82ent eksternal. 

e. Laporkan apakah ada kemitraan dengan pihak ketiga untuk melindungi atau 
memulihkan 82awasan habitat 

yang berbeda dari lokasi yang diawasi organisasi dan upaya-upaya yang telah 
dilakukan untuk pemulihan 
dan perlindungan. 
c. Laporkan status dari setiap 82awasan berdasarkan kondisinya pada penutupan 
periode pelaporan. 
d. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 

24. G4-

EN14 

JUMLAH TOTAL SPESIES DALAM IUCN RED LIST DAN SPESIES DALAM DAFTAR 
SPESIES YANG 
DILINDUNGI NASIONAL DENGAN HABITAT DI TEMPAT YANG DIPENGARUHI 
OPERASIONAL, 
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BERDASARKAN TINGKAT RISIKO KEPUNAHAN 
a. Laporkan jumlah spesies IUCN Red List dan spesies dalam daftar spesies 

yang dilindungi nasional dengan 
habitat di wilayah yang dipengaruhi oleh operasional, berdasarkan tingkat risiko 
kepunahan: 
. Kritis (critically endangered) 
. Genting (endangered) 
. Rentan (vulnerable) 
. Hampir terancam (near threatened) 
. Berisiko rendah (least concern) 

  Aspek emisi 

25. G4-

EN15 

EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) LANGSUNG (CAKUPAN 1) 
a. Laporkan emisi bruto GRK langsung (Cakupan 1) dalam satuan metrik ton setara 
CO2, tidak termasuk dari perdagangan GRK, seperti pembelian, penjualan, atau 
pengalihan offset atau pertukaran. 
b. Laporkan gas yang diperhitungkan dalam kalkulasi (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, 
NF3, atau seluruhnya). 
c. Laporan emisi CO2 biogenik dalam satuan metrik ton setara CO2 terpisah dari emisi 
bruto GRK langsung 
(Cakupan 1). 
d. Laporkan tahun dasar yang dipilih, alasan pemilihan tahun dasar tersebut, emisi 
pada tahun dasar, dan 
konteks untuk perubahan apa pun yang signifikan pada emisi yang mengakibatkan 
kalkulasi ulang pada 
emisi tahun dasar. 
e. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 
f. Laporkan acuan sumber faktor emisi yang digunakan dan tingkat potensi 
pemanasan global (GWP) yang digunakan atau referensi sumber GWP. 
g. Laporkan pendekatan pengkonsolidasian yang dipilih untuk emisi (porsi saham, 
kontrol finansial, kontrol operasional). 

26. G4-

EN16 

EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) ENERGI TIDAK LANGSUNG (CAKUPAN 2) 
a. Laporkan emisi GRK tidak langsung (Cakupan 2) dari energi bruto dalam satuan 
metrik ton setara CO2, tidak termasuk dari perdagangan GRK, seperti pembelian, 
penjualan, atau pengalihan offset atau pertukaran. 
b. Laporkan gas-gas yang disertakan dalam penghitungan, jika tersedia. 
c. Laporkan tahun dasar yang dipilih, alasan pemilihan tahun dasar tersebut, emisi 
pada tahun dasar, dan 
konteks untuk perubahan apa pun yang signifikan pada emisi yang mengakibatkan 
kalkulasi ulang pada 
emisi tahun dasar. 
d. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 
e. Laporkan sumber faktor emisi yang digunakan dan tingkat potensi pemanasan 
global (GWP) yang 
digunakan atau referensi sumber GWP, jika tersedia. 
f. Laporkan pendekatan konsolidasi yang dipilih untuk emisi (porsi saham, kontrol 
finansial, kontrol 
operasional 

27. G4-

EN17 

EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) TIDAK LANGSUNG LAINNYA (CAKUPAN 3) 
a. Laporkan emisi bruto GRK tidak langsung lainnya (Cakupan 3) dalam satuan metrik 
ton setara CO2, tidak termasuk emisi tidak langsung dari dihasilkan dari listrik, 
pemanas, pendingin, dan uap yang dibeli 
atau diperoleh yang digunakan perusahaan (emisi tidak langsung ini dilaporkan dalam 
Indikator G4- 
EN16). Kecualikan perdagangan GRK apa pun, seperti pembelian, penjualan, atau 
pengalihan offset atau 
pertukaran. 
b. Laporkan gas-gas yang disertakan dalam penghitungan, jika tersedia. 

Pengaruh Koneksi Politik..., Agung Setiawan, Ak.-IBS, 2018



84 
 

 84  Indonesia Banking School  
   

c. Laporan emisi CO2 biogenik dalam satuan metrik ton setara CO2 terpisah dari emisi 
GRK bruto tidak 
langsung (Cakupan 3) lainnya. 
d. Laporkan kategori emisi tidak langsung lainnya (Cakupan 3) dan aktivitas yang 
diperhitungkan dalam 
kalkulasi. 
e. Laporkan tahun dasar yang dipilih, alasan pemilihan tahun dasar tersebut, emisi 
pada tahun dasar, dan 
konteks untuk perubahan apa pun yang signifikan pada emisi yang mengakibatkan 
kalkulasi ulang pada 
emisi tahun dasar. 
f. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 
g. Laporkan acuan sumber faktor emisi yang digunakan dan tingkat potensi 
pemanasan global (GWP) yang 
digunakan atau referensi sumber GWP, jika tersedia. 

28. G4-

EN18 

INTENSITAS EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) 
a. Laporkan rasio intensitas emisi GRK. 
b. Laporkan metrik khusus organisasi (rasio penyebut) yang dipilih untuk menghitung 
rasio tersebut. 
c. Laporkan jenis emisi GRK yang termasuk dalam rasio intensitas: langsung (Cakupan 
1), energi tidak 
langsung (Cakupan 2), tidak langsung lainnya (Cakupan 3). 
d. Laporkan gas-gas yang termasuk dalam penghitungan. 

29. GN-

EN19 

PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) 
a. Laporkan jumlah pengurangan emisi GRK yang dicapai sebagai hasil langsung 
inisiatif pengurangan emisi, dalam satuan metrik ton setara CO2. 
b. Laporkan gas-gas yang termasuk dalam penghitungan (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, 
SF6, NF3, atau seluruhnya). 
c. Laporkan tahun dasar atau garis dasar yang dipilih serta alasan pemilihannya. 
d. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 
e. Laporkan apakah pengurangan emisi GRK terjadi dalam emisi langsung (Cakupan 1), 
emisi energi tidak 
langsung (Cakupan 2), emisi tidak langsung lainnya (Cakupan 3). 

30. GN-

EN20 

EMISI BAHAN PERUSAK OZON (BPO) 
a. Laporkan produksi, impor, dan ekspor bahan perusak ozon (BPO) dalam satuan 
metrik ton setara CFC-11. 
b. Laporkan bahan-bahan yang termasuk dalam penghitungan. 
c. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 
d. Laporkan sumber acuan faktor emisi yang digunakan. 

  Aspek: Efluen dan Limbah 

31. GN-

EN21 

NOX, SOX, DAN EMISI UDARA SIGNIFIKAN LAINNYA 
a. Laporkan jumlah emisi udara yang signifikan, dalam satuan kilogram atau 
kelipatannya untuk setiap hal berikut: 
.NOX 

.SOX 

. Pencemar organik persisten (POP) 
. Senyawa organik volatil (VOC) 
. Pencemar udara berbahaya (HAP) 
. Debu (PM) 
. Kategori emisi udara standar lainnya yang diidentifikasi dalam peraturan yang 
relevan 
b. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 
c. Laporkan sumber acuan faktor emisi yang digunakan. 
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32. GN-

EN22 

TOTAL AIR YANG DIBUANG BERDASARKAN KUALITAS DAN TUJUAN 
a. Laporkan volume total air terencana dan tidak terencana yang dibuang 
berdasarkan: 
. Tujuan 
. Kualitas air termasuk metode penanganan 
. Apakah digunakan kembali oleh organisasi lain atau tidak 
b. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. 

33. G4-

EN23 

BOBOT TOTAL LIMBAH BERDASARKAN JENIS DAN METODE PEMBUANGAN 
a. Laporkan bobot total limbah berbahaya dan tidak berbahaya, dengan metode 
pembuangan sebagai berikut: 
. Penggunaan kembali 
. Daur ulang 
. Pengomposan 
. Pemulihan, termasuk pemulihan energi 
. Pembakaran (pembakaran massa) 
. Injeksi sumur dalam 
. Tempat pembuangan akhir (TPA) 
. Penyimpanan di tempat 
. Lainnya (ditentukan oleh organisasi) 
b. Laporkan bagaimana metode pembuangan limbah ditentukan: 
. Dibuang langsung oleh organisasi atau jika tidak, dikonfirmasi secara langsung 
. Informasi yang diberikan oleh kontraktor pembuangan limbah 
. Standar organisasi untuk kontraktor pembuangan limbah 

34. G4-

EN24 

JUMLAH DAN VOLUME TOTAL TUMPAHAN SIGNIFIKAN 
a. Laporkan jumlah dan volume total tumpahan signifikan yang tercatat. 
b. Untuk tumpahan yang dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi, laporkan 
informasi tambahan 
berikut untuk setiap kejadian tumpahan tersebut: 
. Lokasi tumpahan 
. Volume tumpahan 
. Bahan yang tumpah, dikategorikan menurut: 
–– Tumpahan minyak (permukaan tanah atau air) 
–– Tumpahan bahan bakar (permukaan tanah atau air) 
–– Tumpahan limbah (permukaan tanah atau air) 
–– Tumpahan zat kimia (sebagian besar permukaan tanah atau air) 
–– Lainnya (ditentukan oleh organisasi) 
c. Laporkan dampak tumpahan yang signifikan. 

35. G4-

EN25 

BOBOT LIMBAH YANG DIANGGAP BERBAHAYA MENURUT KETENTUAN KONVENSI 
BASEL2 

LAMPIRAN I, II, III, DAN VIII YANG DIANGKUT, DIIMPOR, DIEKSPOR, ATAU DIOLAH, 
DAN PERSENTASE 
LIMBAH YANG DIANGKUT UNTUK PENGIRIMAN INTERNASIONAL 
a. Laporkan bobot total untuk tiap-tiap hal berikut ini: 
. Limbah berbahaya yang diangkut 
. Limbah berbahaya yang diimpor 
. Limbah berbahaya yang diekspor 
. Limbah berbahaya yang diolah 
b. Laporkan persentase limbah berbahaya yang dikirimkan internasional. 

36. G4-

EN26 

IDENTITAS, UKURAN, STATUS LINDUNG, DAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI 
DARI BADAN AIR 
DAN HABITAT TERKAIT YANG SECARA SIGNIFIKAN TERKENA DAMPAK DARI AIR 
BUANGAN DAN 
LIMPASAN DARI ORGANISASI 
a. Laporkan badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak air 
buangan berdasarkan 
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kriteria yang dijelaskan pada bagian Penyusunan di bawah ini, dengan menambahkan 
informasi tentang: 
. Ukuran badan air dan habitat terkait 
. Apakah badan air dan habitat terkait merupakan sebagai kawasan lindung (secara 
nasional atau 
internasional) atau tidak 
. Nilai keanekaragaman hayati (seperti jumlah total spesies yang dilindungi) 

  Aspek: Produk dan Jasa 

37. G4-

EN27 

TINGKAT MITIGASI DAMPAK TERHADAP DAMPAK LINGUNGAN PRODUK DAN JASA 
a. Laporkan secara kuantitatif sejauh mana dampak lingkungan dari produk dan jasa 
yang telah dimitigasi 
selama periode pelaporan. 
b. Jika menggunakan angka-angka yang dikaitkan pada penggunaan, laporkan asumsi 
dasar yang dipakai 
terkait pola konsumsi atau faktor normalisasi. 

38. G4-

EN28 

PERSENTASE PRODUK YANG TERJUAL DAN KEMASANNYA YANG DIREKLAMASI 
MENURUT KATEGORI 
a. Laporkan persentase produk dan bahan kemasannya yang direklamasi untuk setiap 
kategori produk. 
b. Laporkan bagaimana data untuk Indikator ini diperoleh 

  Aspek: Kepatuhan 

39. G4-

EN29 

NILAI MONETER DENDA SIGNIFIKAN DAN JUMLAH TOTAL SANKSI NON-MONETER 
KARENA 
KETIDAKPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LINGKUNGAN 
a. Laporkan denda dan sanksi non-moneter yang signifikan dalam bentuk: 
. Nilai moneter total dari denda yang signifikan 
. Jumlah total sanksi non-moneter 
. Kasus yang diajukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa 
b. Bila organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap undang-
undang atau peraturan, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup. 

  Aspek: Transportasi 

40. G4-

EN30 

DAMPAK LINGKUNGAN SIGNIFIKAN DARI PENGANGKUTAN PRODUK DAN BARANG 
LAIN SERTA 
BAHAN UNTUK OPERASIONAL ORGANISASI, DAN PENGANGKUTAN TENAGA KERJA 
a. Laporkan dampak lingkungan yang signifikan dari pengangkutan produk dan barang 
lain serta bahan 
untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja. Jika data kuantitatif 
tidak diberikan, 
laporkan alasannya. 
b. Laporkan bagaimana dampak lingkungan dari pengangkutan produk, tenaga kerja 
organisasi, dan barang serta bahan lainnya dikurangi. 
c. Laporkan kriteria dan metodologi yang digunakan untuk menentukan mana dampak 
lingkungan yang 
signifikan. 

  Aspek: Lain-lain 

41. G4-

EN31 

TOTAL PENGELUARAN DAN INVESTASI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN 
BERDASARKAN JENIS 
a. Laporkan total pengeluaran perlindungan lingkungan berdasarkan: 
. Biaya pembuangan limbah, pengolahan emisi, dan remediasi 
. Biaya pencegahan dan manajemen lingkungan 

  Aspek: Asesmen Pemasok atas Lingkungan 

42. G4-

EN32 

PERSENTASE PENAPISAN PEMASOK BARU MENGGUNAKAN KRITERIA LINGKUNGAN 
a. Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan 
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43. G4-

EN33 

DAMPAK LINGKUNGAN NEGATIF SIGNIFIKAN AKTUAL DAN POTENSIAL DALAM 
RANTAI PASOKAN 
DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL 
a. Laporkan jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen dampak lingkungan. 
b. Laporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan 
aktual dan potensial 
terhadap lingkungan. 
c. Laporkan dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial yang 
teridentifikasi pada rantai 
pasokan. 
d. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif 
signifikan aktual dan potensial 
terhadap lingkungan yang telah disepakati untuk diperbaiki berdasarkan hasil 
asesmen yang dilakukan. 
e. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif 
signifikan aktual dan potensial 
terhadap lingkungan yang diputuskan hubungannya berdasarkan hasil asesmen yang 
dilakukan, beserta 
alasannya. 

44. G4-

EN34 

JUMLAH PENGADUAN TENTANG DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIAJUKAN, 
DITANGANI, DAN 
DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME PENGADUAN RESMI 
a. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan 
melalui mekanisme 
pengaduan resmi selama periode pelaporan. 
b. Dari pengaduan yang teridentifikasi, laporkan jumlah yang: 
. Ditangani selama periode pelaporan 
. Diselesaikan selama periode pelaporan 
c. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan 
sebelum periode pelaporan 
yang telah diselesaikan selama periode pelapor 

  KATEGORI SOSIAL 
SUB-KATEGORI: PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN 
KENYAMANAN BEKERJA 

  ASPEK KEPEGAWAIAN 
45. G4-

LA1 

JUMLAH TOTAL DAN TINGKAT PEREKRUTAN KARYAWAN BARU DAN TURNOVER 
KARYAWAN 
MENURUT KELOMPOK UMUR, GENDER, DAN WILAYAH 

f. Laporkan jumlah total dan tingkat rekrut karyawan baru selama periode 
pelaporan, menurut kelompok 

usia, gender, dan wilayah. 
g. Laporkan jumlah total dan tingkat turnover karyawan selama periode 

pelaporan, menurut kelompok usia, 
gender, dan wilayah. 

46. G4-

LA2 

TUNJANGAN YANG DIBERIKAN BAGI KARYAWAN PURNAWAKTU YANG TIDAK 
DIBERIKAN BAGI 
KARYAWAN SEMENTARA ATAU PARUH WAKTU, BERDASARKAN LOKASI OPERASI 
YANG SIGNIFIKAN 

h. Laporkan tunjangan yang merupakan standar untuk karyawan purnawaktu 
dari organisasi tetapi tidak 

diberikan kepada karyawan sementara atau paruh-waktu, berdasarkan lokasi operasi 
yang signifikan. Hal 
ini mencakup, setidaknya: 
. Asuransi jiwa 
. Asuransi kesehatan 
. Perlindungan kecacatan dan ketidakmampuan 
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. Cuti melahirkan 
. Pemberian 88ension 
. Kepemilikan saham           
. Lainnya 
b. Laporkan definisi yang digunakan untuk ‘lokasi operasi yang signifikan’. 

47. G4-

LA3 

TINGKAT KEMBALI BEKERJA DAN TINGKAT RETENSI SETELAH CUTI MELAHIRKAN, 
MENURUT 
GENDER 
a. Laporkan jumlah total karyawan yang berhak mendapatkan cuti melahirkan, 
menurut gender. 
b. Laporkan jumlah total karyawan yang mengambil cuti melahirkan, menurut gender. 
c. Laporkan jumlah total karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan 
berakhir, menurut gender. 
d. Laporkan jumlah total karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan 
berakhir yang masih 
dipekerjakan dua belas bulan setelah mereka kembali bekerja, menurut gender. 

i. Laporkan tingkat karyawan yang kembali bekerja dan tingkat retensi 
karyawan yang mengambil cuti 

melahirkan, menurut gender. 

  ASPEK HUBUNGAN INDUSTRIAL 

48. G4-

LA4 

JANGKA WAKTU MINIMUM PEMBERITAHUAN MENGENAI PERUBAHAN 
OPERASIONAL, TERMASUK 
APAKAH HAL TERSEBUT TERCANTUM DALAM PERJANJIAN BERSAMA 

b. Laporkan berapa minggu waktu minimum yang biasanya diberikan untuk 
pemberitahuan perubahan 

kepada karyawan dan perwakilan terpilih sebelum penerapan perubahan operasional 
signifikan yang 
dapat memengaruhi mereka secara Bersama88ial. 

c. Untuk organisasi dengan perjanjian kerja Bersama, laporkan apakah masa 
pemberitahuan dan ketentuan 

untuk konsultasi dan negosiasi telah dicantumkan dalam perjanjian Bersama. 

  ASPEK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 

49. G4-

LA5 

PERSENTASE TOTAL TENAGA KERJA YANG DIWAKILI DALAM KOMITE BERSAMA 
FORMAL 
MANAJEMEN-PEKERJA YANG MEMBANTU MENGAWASI DAN MEMBERIKAN SARAN 
PROGRAM 
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 
a. Laporkan pada tingkat mana setiap komite bersama formal manajemen-pekerja 
untuk kesehatan dan 
keselamatan biasanya berjalan dalam organisasi. 
b. Laporkan persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal 
manajemen-pekerja 
kesehatan dan keselamatan. 
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50. G4-

LA6 

JENIS DAN TINGKAT CEDERA, PENYAKIT AKIBAT KERJA, HARI HILANG, DAN 
KEMANGKIRAN, SERTA 
JUMLAH TOTAL KEMATIAN AKIBAT KERJA, MENURUT DAERAH DAN GENDER 
a. Laporkan jenis cedera, tingkat cedera (IR), tingkat penyakit akibat kerja (ODR), 
tingkat hari hilang (LDR), 
tingkat mangkir (AR), dan kematian akibat kerja, untuk total tenaga kerja (yaitu, 
jumlah karyawan ditambah 
pengawas/mandor), berdasarkan: 
.Wilayah 
.Gender 
b. Laporkan jenis cedera, tingkat cedera (IR), tingkat penyakit akibat kerja (ODR), 
tingkat hari hilang (LDR), 
tingkat mangkir (AR), dan kematian akibat kerja, untuk kontraktor independen yang 
bekerja di lokasi kerja 
yang keselamatan kerjanya menjadi tanggung jawab organisasi, berdasarkan: 
.Wilayah 
.Gender 
c. Laporkan sistem aturan yang diterapkan dalam pencatatan dan pelaporan statistik 
kecelakaan. 

51. G4-

LA7 

PEKERJA YANG SERING TERKENA ATAU BERISIKO TINGGI TERKENA PENYAKIT YANG 
TERKAIT 
DENGAN PEKERJAAN MEREKA 
a. Laporkan apakah ada pekerja yang dalam kegiatan kerja yang sering terkena, atau 
berisiko tinggi terkena, 
penyakit tertentu. 

52. G4-

LA8 

TOPIK KESEHATAN DAN KESELAMATAN YANG TERCAKUP DALAM PERJANJIAN 
FORMAL DENGAN 
SERIKAT PEKERJA 
a. Laporkan apakah perjanjian formal (baik lokal atau global) dengan serikat pekerja 
mencakup kesehatan dan keselamatan. 
b. Jika ya, laporkan sejauh mana, dalam persentase, berbagai topik kesehatan dan 
keselamatan dicakup oleh perjanjian ini. 

53. G4-

LA9 

JAM PELATIHAN RATA-RATA PER TAHUN PER KARYAWAN MENURUT GENDER, DAN 
MENURUT 
KATEGORI KARYAWAN 
a. Laporkan jam pelatihan rata-rata yang telah diambil oleh karyawan organisasi 
selama periode pelaporan, 
menurut: 
.Gender 
.Kategori karyawan 

54. G4-

LA10 

PROGRAM UNTUK MANAJEMEN KETERAMPILAN DAN PEMBELAJARAN SEUMUR 
HIDUP YANG 
MENDUKUNG KEBERLANJUTAN KERJA KARYAWAN DAN MEMBANTU MEREKA 
MENGELOLA PURNA 
BAKTI 
a. Laporkan jenis dan cakupan program yang dilaksanakan dan bantuan yang 
diberikan untuk meningkatkan 
keterampilan karyawan. 
b. Laporkan program bantuan transisi yang diberikan untuk memfasilitasi 
keberlanjutan kerja dan 
pengelolaan purna bakti akibat pensiun atau pemutusan hubungan kerja. 

55. G4-

LA11 

PERSENTASE KARYAWAN YANG MENERIMA REVIU KINERJA DAN PENGEMBANGAN 
KARIER SECARA 
REGULER, MENURUT GENDER DAN KATEGORI KARYAWAN 
a. Laporkan persentase karyawan total berdasarkan gender dan berdasarkan kategori 
karyawan yang 
mendapat reviu kinerja rutin dan pengembangan karir selama periode pelaporan. 
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56. G4-

LA12 

KOMPOSISI BADAN TATA KELOLA DAN PEMBAGIAN KARYAWAN PER KATEGORI 
KARYAWAN 
MENURUT GENDER, KELOMPOK USIA, KEANGGOTAAN KELOMPOK MINORITAS, 
DAN INDIKATOR 
KEBERAGAMAN LAINNYA 
a. Laporkan persentase individu-individu dalam badan tata kelola organisasi di setiap 
kategori 
keanekaragaman berikut: 
.Gender 
. Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50 tahun, di atas 50 tahun 
. Kelompok minoritas 
. Indikator keberagaman lainnya bila relevan 
b. Laporkan persentase karyawan per kategori karyawan di setiap kategori 
keberagaman berikut: 
.Gender 
. Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50 tahun, di atas 50 tahun 
. Kelompok minoritas 
. Indikator keberagaman lainnya bila relevan 

  Aspek: Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan 
Laki-laki 

57. G4-

LA13 

RASIO GAJI POKOK DAN REMUNERASI BAGI PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI 
MENURUT 
KATEGORI KARYAWAN, BERDASARKAN LOKASI OPERASIONAL YANG SIGNIFIKAN 
a. Laporkan rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki untuk 
setiap kategori 
karyawan, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. 
b. Laporkan definisi yang digunakan untuk ‘lokasi operasi yang signifikan’. 

  Aspek: Asesmen Pemasok atas Praktik 
Ketenagakerjaan 

58. G4-

LA14 

PERSENTASE PENAPISAN PEMASOK BARU MENGGUNAKAN KRITERIA PRAKTIK 
KETENAGAKERJAAN 
a. Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik 
ketenagakerjaan. 

59. G4-

LA15 

DAMPAK NEGATIF AKTUAL DAN POTENSIAL YANG SIGNIFIKAN TERHADAP PRAKTIK 
KETENAGAKERJAAN DALAM RANTAI PASOKAN DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL 
a. Laporkan jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen dampak untuk praktik 
ketenagakerjaan. 
b. Laporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif aktual dan 
potensial yang signifikan 
untuk praktik ketenagakerjaan. 
c. Laporkan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan untuk praktik 
ketenagakerjaan yang 
diidentifikasi pada rantai pasokan. 
d. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif aktual 
dan potensial yang 
signifikan untuk praktik ketenagakerjaan yang telah disepakati untuk diperbaiki 
berdasarkan hasil asesmen 
yang dilakukan. 
e. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif aktual 
dan potensial yang 
signifikan untuk praktik ketenagakerjaan yang diputuskan hubungannya berdasarkan 
hasil asesmen yang 
dilakukan, beserta alasannya. 
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  Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah 
Ketenagakerjaan 

60. G4-

LA16 

JUMLAH PENGADUAN TENTANG PRAKTIK KETENAGAKERJAAN YANG DIAJUKAN, 
DITANGANI, DAN 
DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME PENGADUAN RESMI 
a. Laporkan jumlah total pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan 
melalui mekanisme 
pengaduan resmi selama periode pelaporan. 
b. Dari pengaduan yang teridentifikasi, laporkan jumlah yang: 
. Ditangani selama periode pelaporan 
. Diselesaikan selama periode pelaporan 
c. Laporkan jumlah total pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan 
sebelum periode 
pelaporan yang telah diselesaikan selama periode pelaporan. 

61. G4-

HR1 

JUMLAH TOTAL DAN PERSENTASE PERJANJIAN DAN KONTRAK INVESTASI YANG 
SIGNIFIKAN YANG 
MENYERTAKAN KLAUSUL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA ATAU PENAPISAN 
BERDASARKAN HAK 
ASASI MANUSIA 
a. Laporkan jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi signifikan 
yang menyertakan klausul 
terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia. 
b. Laporkan definisi ‘perjanjian investasi yang signifikan’ yang digunakan oleh 
organisasi 

62. G4-

HR2 

JUMLAH WAKTU PELATIHAN KARYAWAN TENTANG KEBIJAKAN ATAU PROSEDUR 
HAK ASASI 
MANUSIA TERKAIT DENGAN ASPEK HAK ASASI MANUSIA YANG RELEVAN DENGAN 
OPERASI, 
TERMASUK PERSENTASE KARYAWAN YANG DILATIH 
a. Laporkan jumlah total waktu dalam periode pelaporan yang digunakan untuk 
pelatihan tentang kebijakan 
atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan Aspek hak asasi manusia yang relevan 
dengan operasional. 
b. Laporkan persentase karyawan dalam periode pelaporan yang dilatih mengenai 
kebijakan hak asasi 
manusia atau prosedur yang terkait dengan Aspek hak asasi manusia yang relevan 
dengan oper 

63. G4-

HR3 

JUMLAH TOTAL INSIDEN DISKRIMINASI DAN TINDAKAN PERBAIKAN YANG DIAMBIL 
a. Laporkan jumlah total insiden diskriminasi selama periode pelaporan. 
b. Laporkan status insiden dan tindakan yang diambil dengan merujuk pada hal-hal 
berikut: 
. Insiden yang ditinjau oleh organisasi 
. Rencana remediasi yang sedang diterapkan 
. Rencana remediasi telah diterapkan dan hasilnya telah ditinjau melalui proses reviu 
manajemen rutin 
. Insiden yang bukan merupakan hal untuk ditindak 

64. G4-

HR4 

OPERASI DAN PEMASOK TERIDENTIFIKASI YANG MUNGKIN MELANGGAR ATAU 
BERISIKO TINGGI 
MELANGGAR HAK UNTUK MELAKSANAKAN KEBEBASAN BERSERIKAT DAN 
PERJANJIAN KERJA 
BERSAMA, DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK MENDUKUNG HAK-HAK 
TERSEBUT 
a. Laporkan operasi dan pemasok di mana hak karyawan untuk menjalankan 
kebebasan berserikat atau 
perjanjian kerja bersama mungkin dilanggar atau berisiko tinggi untuk dilanggar baik 
dalam hal: 
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. Jenis operasi (seperti pabrik produksi) dan pemasok 
. Negara atau area geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko 
b. Laporkan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang 
dimaksudkan untuk 
mendukung terlaksananya hak kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama. 

65. G4-

HR5 

OPERASI DAN PEMASOK YANG DIIDENTIFIKASI BERISIKO TINGGI MELAKUKAN 
EKSPLOITASI 
PEKERJA ANAK DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK BERKONTRIBUSI DALAM 
PENGHAPUSAN 
PEKERJA ANAK YANG EFEKTIF 
a. Laporkan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko besar atas terjadinya 
eksploitasi: 
. Pekerja anak 
. Pekerja muda yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang berbahaya 
b. Laporkan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko tinggi atas terjadinya 
eksploitasi pekerja anak baik 
dalam hal: 
. Jenis operasi (seperti pabrik produksi) dan pemasok 
. Negara atau area geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko 
c. Laporkan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang 
dimaksudkan untuk 
berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif. 

66. G4-

HR6 

OPERASI DAN PEMASOK YANG DIIDENTIFIKASI BERISIKO TINGGI MELAKUKAN 
PEKERJA PAKSA 
ATAU WAJIB KERJA DAN TINDAKAN UNTUK BERKONTRIBUSI DALAM 
PENGHAPUSAN SEGALA 
BENTUK PEKERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA 
a. Laporkan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko tinggi atas terjadinya 
eksploitasi pekerja paksa atau 
wajib kerja baik dalam hal: 
. Jenis operasi (seperti pabrik produksi) dan pemasok 
. Negara atau area geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko 
b. Laporkan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang 
dimaksudkan untuk 
berkontribusi dalam penghapusan semua bentuk pekerja paksa atau wajib kerja. 

67. G4-

HR7 

PERSENTASE PETUGAS PENGAMANAN YANG DILATIH DALAM KEBIJAKAN ATAU 
PROSEDUR HAK 
ASASI MANUSIA DI ORGANISASI YANG RELEVAN DENGAN OPERASI 
a. Laporkan persentase petugas pengamanan yang telah menerima pelatihan formal 
mengenai kebijakan 
hak asasi manusia atau prosedur tertentu di organisasi dan penerapannya pada 
pengamanan. 
b. Laporkan apakah persyaratan pelatihan juga berlaku untuk organisasi pihak ketiga 
yang menyediakan 
petugas pengamanan. 

68. G4-

HR8 

JUMLAH TOTAL INSIDEN PELANGGARAN YANG MELIBATKAN HAK-HAK 
MASYARAKAT ADAT DAN 
TINDAKAN YANG DIAMBIL 
a. Laporkan jumlah total insiden pelanggaran yang diidentifikasi yang melibatkan hak-
hak masyarakat adat 
selama periode pelaporan. 
b. Laporkan status insiden dan tindakan yang diambil dengan merujuk pada: 
. Insiden yang ditinjau oleh organisasi 
. Rencana remediasi yang sedang diterapkan 
. Rencana remediasi telah diterapkan dan hasilnya telah ditinjau melalui proses reviu 
manajemen rutin 
. Insiden yang bukan merupakan hal untuk ditindak 
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69. G4-

HR9 

JUMLAH TOTAL DAN PERSENTASE OPERASI YANG TELAH MELAKUKAN REVIU ATAU 
ASESMEN 
DAMPAK HAK ASASI MANUSIA 
a. Laporkan jumlah total dan persentase operasi yang merupakan subyek untuk 
dilakukan reviu atau 
asesmen dampak hak asasi manusia, berdasarkan negara. 

70. G4-

HR10 

PERSENTASE PENAPISAN PEMASOK BARU MENGGUNAKAN KRITERIA HAK ASASI 
MANUSIA 
a. Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi 
manusia. 

71. G4-

HR11 

DAMPAK NEGATIF AKTUAL DAN POTENSIAL YANG SIGNIFIKAN TERHADAP HAK 
ASASI MANUSIA 
DALAM RANTAI PASOKAN DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL 
a. Laporkan jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen terkait dampak hak asasi 
manusia. 
b. Laporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak yang benar-benar 
negatif dan potensi 
dampak negatif yang signifikan terhadap hak asasi manusia. 
c. Laporkan dampak negatif aktual dan potensial hak asasi manusia signifikan yang 
diidentifikasi dalam rantai 
pasokan. 
d. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak hak asasi 
manusia negatif signifikan 
aktual dan potensial dalam rantai pasokan yang telah disepakati untuk diperbaiki 
berdasarkan hasil 
asesmen yang dilakukan. 
e. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak hak asasi 
manusia negatif signifikan 
aktual dan potensial yang diputuskan hubungannya berdasarkan hasil asesmen yang 
dilakukan, beserta 
alasannya 

72. G4-

HR12 

JUMLAH PENGADUAN TENTANG DAMPAK TERHADAP HAK ASASI MANUSIA YANG 
DIAJUKAN, 
DITANGANI, DAN DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME PENGADUAN FORMAL 
a. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak hak asasi manusia yang diajukan 
melalui mekanisme 
pengaduan formal selama periode pelaporan. 
b. Dari pengaduan yang teridentifikasi, laporkan jumlah yang: 
. Ditangani selama periode pelaporan 
. Diselesaikan selama periode pelaporan 
c. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak hak asasi manusia yang diajukan 
sebelum periode 
pelaporan yang telah diselesaikan selama periode pelaporan. 

73. G4-

SO1 

PERSENTASE OPERASI DENGAN PELIBATAN MASYARAKAT LOKAL, ASESMEN 
DAMPAK, DAN 
PROGRAM PENGEMBANGAN YANG DITERAPKAN 
a. Laporkan persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, 
dan program 
pengembangan yang diterapkan, termasuk penggunaan: 
. Asesmen dampak sosial, termasuk asesmen dampak gender, berdasarkan pada 
proses partisipasi 
. Asesmen dampak lingkungan dan pemantauan berkelanjutan 
. Pengungkapan publik atas hasil asesmen dampak lingkungan dan sosial 
. Program pengembangan masyarakat lokal berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal 
. Rencana pelibatan pemangku kepentingan berdasarkan pemetaan pemangku 
kepentingan 
. Komite konsultasi masyarakat lokal berbasis luas dan proses yang menyertakan 
kelompok rentan 
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. Dewan kerja, komite kesehatan dan keselamatan kerja, dan badan perwakilan 
karyawan lainnya untuk 
menangani dampak 
. Proses pengaduan formal masyarakat lokal 

74. G4-

SO2 

OPERASI DENGAN DAMPAK NEGATIF AKTUAL DAN POTENSIAL YANG SIGNIFIKAN 
TERHADAP 
MASYARAKAT LOKAL 
a. Laporkan operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan 
terhadap masyarakat lokal, termasuk: 
. Lokasi operasi 
. Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan dari operasi 

75. G4-

SO3 

JUMLAH TOTAL DAN PERSENTASE OPERASI YANG DINILAI TERHADAP RISIKO 
TERKAIT DENGAN 
KORUPSI DAN RISIKO SIGNIFIKAN YANG TERIDENTIFIKASI 
a. Laporkan jumlah total dan persentase operasi yang dinilai untuk risiko terkait 
dengan korupsi. 
b. Laporkan risiko yang signifikan terkait dengan korupsi yang diidentifikasi melalui 
asesmen risiko. 

76. G4-

SO4 

KOMUNIKASI DAN PELATIHAN MENGENAI KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ANTI-
KORUPSI 
a. Laporkan jumlah total dan persentase anggota badan tata kelola yang telah 
diinformasikan mengenai 
kebijakan dan prosedur anti-korupsi organisasi, yang dikelompokkan menurut 
wilayah. 
b. Laporkan jumlah total dan persentase karyawan yang telah diinformasikan 
mengenai kebijakan dan 
prosedur anti-korupsi organisasi, yang dikelompokkan menurut kategori karyawan 
dan wilayah. 
c. Laporkan jumlah total dan persentase mitra bisnis yang telah diinformasikan 
mengenai kebijakan dan 
prosedur anti-korupsi organisasi, yang dikelompokkan menurut jenis mitra bisnis dan 
wilayah. 
d. Laporkan jumlah total dan persentase anggota badan tata kelola yang telah 
menerima pelatihan mengenai 
anti-korupsi, yang dikelompokkan menurut wilayah. 
e. Laporkan jumlah total dan persentase karyawan yang telah menerima pelatihan 
mengenai anti-korupsi, 
yang dikelompokkan menurut kategori karyawan dan wilayah. 

77. G4-

SO5 

INSIDEN KORUPSI YANG TERBUKTI DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL 
a. Laporkan jumlah total dan sifat insiden korupsi yang terbukti. 
b. Laporkan jumlah total insiden terbukti di mana karyawan dikenakan pemutusan 
hubungan kerja atau 
sanksi disiplin karena korupsi. 
c. Laporkan jumlah total insiden yang terbukti saat kontrak dengan mitra bisnis yang 
diakhiri atau tidak 
diperpanjang karena pelanggaran terkait korupsi. 
d. Laporkan kasus hukum publik terkait korupsi yang diajukan terhadap organisasi 
atau karyawannya selama periode pelaporan dan hasil dari kasus ters 

78. G4-

SO6 

NILAI TOTAL KONTRIBUSI POLITIK BERDASARKAN NEGARA DAN 
PENERIMA/PENERIMA MANFAAT 
a. Laporkan total nilai moneter dari kontribusi politik secara finansial dan non-
finansial yang dilakukan secara 
langsung maupun tidak langsung oleh organisasi menurut negara dan 
penerima/penerima manfaat. 
b. Laporkan cara memperkirakan nilai finansial dari kontribusi non-finansial, jika ada. 

79. G4-

SO7 

JUMLAH TOTAL TINDAKAN HUKUM TERKAIT ANTI PERSAINGAN, ANTI-TRUST, SERTA 
PRAKTIK 
MONOPOLI DAN HASILNYA 
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a. Laporkan jumlah total tindakan hukum yang tertunda atau diselesaikan selama 
periode pelaporan terkait 
dengan anti persaingan dan pelanggaran undang-undang anti-trust dan monopoli 
yang organisasi 
teridentifikasi ikut serta. 
b. Laporkan hasil utama dari tindakan hukum yang diselesaikan, termasuk setiap 
keputusan atau pertimbangan. 

80. G4-

SO8 

NILAI MONETER DENDA YANG SIGNIFIKAN DAN JUMLAH TOTAL SANKSI NON-
MONETER ATAS 
KETIDAKPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 
a. Laporkan denda dan sanksi non-moneter yang signifikan dari segi: 
. Nilai moneter total dari denda yang signifikan 
. Jumlah total sanksi non-moneter 
.Kasus yang diajukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa 
b. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap undang-
undang atau peraturan, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup. 
c. Laporkan konteks atas denda dan sanksi non-moneter yang signifikan yang terjadi 

81. G4-

SO9 

PERSENTASE PENAPISAN PEMASOK BARU MENGGUNAKAN KRITERIA DAMPAK 
TERHADAP MASYARAKAT 
a. Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak 
terhadap masyarakat. 

82 G4-

SO10 

DAMPAK NEGATIF AKTUAL DAN POTENSIAL YANG SIGNIFIKAN TERHADAP 
MASYARAKAT DALAM 
RANTAI PASOKAN DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL 
a. Laporkan jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen untuk dampak terhadap 
masyarakat. 
b. Laporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan 
aktual dan potensial 
terhadap masyarakat. 
c. Laporkan dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat yang 
diidentifikasi pada 
rantai pasokan. 
d. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif 
signifikan aktual dan potensial 
terhadap masyarakat yang telah disepakati untuk diperbaiki berdasarkan hasil 
asesmen yang dilakukan. 
e. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif 
signifikan aktual dan potensial 
terhadap masyarakat yang diputuskan hubungannya berdasarkan hasil asesmen yang 
dilakukan, beserta 
alasannya. 

83. G4-

SO11 

JUMLAH PENGADUAN TENTANG DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT YANG 
DIAJUKAN, DITANGANI, 
DAN DISELESAIKAN MELALUI MEKANISME PENGADUAN RESMI 
a. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak pada masyarakat yang diajukan 
melalui mekanisme 
pengaduan resmi selama periode pelaporan. 
b. Dari pengaduan yang teridentifikasi, laporkan jumlah yang: 
. Ditangani selama periode pelaporan 
. Diselesaikan selama periode pelaporan 
c. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak pada masyarakat yang diajukan 
sebelum periode 
pelaporan yang telah diselesaikan selama periode pelaporan. 

84. G4-

PR1 

PERSENTASE KATEGORI PRODUK DAN JASA YANG SIGNIFIKAN YANG DAMPAKNYA 
TERHADAP 
KESEHATAN DAN KESELAMATAN YANG DINILAI UNTUK PENINGKATAN 
a. Laporkan persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampak kesehatan 
dan keselamatannya 
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telah dinilai untuk ditingkatkan. 

85. G4-

PR2 

TOTAL JUMLAH INSIDEN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KODA 
SUKARELA TERKAIT 
DAMPAK KESEHATAN DAN KESELAMATAN DARI PRODUK DAN JASA SEPANJANG 
DAUR HIDUP, 
MENURUT JENIS HASIL 
a. Laporkan jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda 
sukarela tentang dampak 
kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa dalam periode pelaporan, menurut: 
. Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan denda atau 
penalti 
. Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan pemberian 
peringatan 
. Insiden ketidakpatuhan terhadap koda sukarela 
b. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap peraturan 
dan koda sukarela, 
pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup. 

86. G4-

PR3 

JENIS INFORMASI PRODUK DAN JASA YANG DIHARUSKAN OLEH PROSEDUR 
ORGANISASI TERKAIT 
DENGAN INFORMASI DAN PELABELAN PRODUK DAN JASA, SERTA PERSENTASE 
KATEGORI PRODUK 
DAN JASA YANG SIGNIFIKAN HARUS MENGIKUTI PERSYARATAN INFORMASI SEJENIS 
a. Laporkan apakah informasi produk dan jasa berikut diharuskan berdasarkan 
prosedur organisasi terkait 
dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa: 
YA TIDAK 
Sumber komponen produk atau jasa 
Konten, terutama yang berkaitan dengan bahan yang dapat 
menimbulkan dampak terhadap lingkungan atau sosial 
Penggunaan produk atau jasa dengan aman 
Pembuangan produk dan dampak terhadap lingkungan/sosial 
Lainnya (jelaskan) 
b. Laporkan persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dicakup oleh 
dan dinilai berdasarkan 
kepatuhan terhadap prosedur tersebut. 

87. G4-

PR4 

JUMLAH TOTAL INSIDEN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KODA 
SUKARELA TERKAIT 
DENGAN INFORMASI DAN PELABELAN PRODUK DAN JASA, MENURUT JENIS HASIL 
a. Identifikasi jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda 
sukarela tentang informasi 
dan pelabelan produk dan jasa, menurut: 
. Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan denda atau 
penalti 
. Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan peringatan 
. Insiden ketidakpatuhan terhadap koda sukarela 
b. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap peraturan 
dan koda sukarela, 
pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup. 

89 G4-

PR5 

HASIL SURVEI UNTUK MENGUKUR KEPUASAN PELANGGAN 
a. Laporkan hasil atau kesimpulan utama dari survei kepuasan pelanggan 
(berdasarkan ukuran sampel yang 
relevan secara statistik) yang dilakukan dalam periode pelaporan terkait dengan 
informasi tentang: 
. Organisasi secara keseluruhan 
. Kategori produk atau jasa utama 
. Lokasi operasi yang signifikan 

90. G4-

PR6 

PENJUALAN PRODUK YANG DILARANG ATAU DISENGKETAKAN 
a. Laporkan apakah organisasi menjual produk yang: 
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. Dilarang di pasar tertentu 
. Menjadi subjek dari pertanyaan pemangku kepentingan atau debat publik 
b. Laporkan cara organisasi menjawab pertanyaan atau kekhawatiran mengenai 
produk tersebut. 

91. G4-

PR7 

JUMLAH TOTAL INSIDEN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KODA 
SUKARELA 
TENTANG KOMUNIKASI PEMASARAN, TERMASUK IKLAN, PROMOSI, DAN SPONSOR, 
MENURUT JENIS 
HASIL 
a. Laporkan jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda 
sukarela tentang komunikasi 
pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut: 
. Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan denda atau 
penalti 
. Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan pemberian 
peringatan 
. Insiden ketidakpatuhan terhadap aturan sukarela 
b. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap peraturan 
dan koda sukarela, 
pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup. 

92. G4-

PR8 

JUMLAH TOTAL KELUHAN YANG TERBUKTI TERKAIT DENGAN PELANGGARAN 
PRIVASI PELANGGAN 
DAN HILANGNYA DATA PELANGGAN 
a. Laporkan jumlah total keluhan yang terbukti yang diterima tentang pelanggaran 
privasi pelanggan, yang 
dikategorikan menurut: 
. Keluhan yang diterima dari pihak luar dan terbukti terkait dengan organisasi 
. Keluhan dari badan regulator 
b. Laporkan jumlah total kebocoran, pencurian, atau hilangnya data pelanggan yang 
teridentifikasi. 
c. Jika organisasi tidak mengidentifikasi keluhan yang terbukti, pernyataan singkat 
mengenai fakta ini sudah 
cukup. 

93. G4-

PR9 

NILAI MONETER DENDA YANG SIGNIFIKAN ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP 
UNDANG-UNDANG 
DAN PERATURAN TERKAIT PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN PRODUK DAN JASA 
a. Laporkan total nilai moneter dari denda yang signifikan untuk ketidakpatuhan 
terhadap undang-undang 
dan peraturan terkait dengan penyediaan dan penggunaan produk dan jasa. 
b. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap undang-
undang atau peraturan, 
pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup. 
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