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ABSTRAK 

 

Rendy Saputra, 2019 : Pengaruh Kinerja Environmental, Social, dan Governance 
(ESG) dan Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan yang 
Dimoderasi Oleh Financial Slack. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari kinerja ESG dan 
pengungkapan sustainability report terhadap kinerja keuangan dengan financial 
slack sebagai pemoderasi.  Variabel dependen dari penelitian ini adalah kinerja 
keuangan yang diproksikan dengan menggunakan return on assets (ROA). 
Sementara variabel independen berupa kinerja ESG yang diukur menggunakan 
penilaian ESG score yang dikeluarkan oleh Thomson Reuters, pengungkapan 
sustainability report diukur menggunakan index pengungkapan yang dikeluarkan 
oleh Thomson Reuters. Untuk financial slack sebagai variabel pemoderasi dukur 
menggunakan current ratio (CR) sebagai proksi. Penelitian ini mengambil rentang 
waktu selama 3 tahun yaitu tahun 2014 sampai tahun 2016. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 
purposive sampling, sehingga diperoleh 16 sampel perusahaan. 
 
 
Dari hasil analisis dan pengujian yang dilakukan pada penelitian ini, dapat 
disimpulkan bahwa variabel kinerja ESG dan pengungkapan sustainability report 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan financial slack 
mempengaruhi hubungan antara kinerja ESG dengan kinerja keuangan. Akan tetapi 
financial slack tidak mempengaruhi hubungan antara pengungkapan sustainability 
report dengan kinerja keuangan. 
 
Kata kunci: Kinerja ESG, pengungkapan sustainability report, financial slack, 
kinerja keuangan, return on asset. 
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ABSTRACT 

 

Rendy Saputra, 2019 : The Effect of Environmental, Social, and Governance 
(ESG) Performance, and disclosure of Sustainability Reporting on Financial 
Performance with Financial Slack as Moderating Variable, Faculty of Economics, 
Universitas Negeri Jakarta 2019. 
 
This research aims to analyze the effect of the ESG performance and sustainability 
report disclosure on financial performance and financial slack as a moderator. The 
dependent variable of this research is financial performance which measured by 
return on assets (ROA). While the independent variable are ESG performance 
which measured by ESG score given by Thomson Reuters, and the disclosure of 
sustainability reporting are measured by sustainability disclosure index given by 
Thomson Reuters. The period used in this research are 3 years, from 2014 to 2016. 
This research used secondary data such as financial reports that published on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) and data that acquired from Thomson Reuters 
Asset4 database. The sampling method used in this research was purposive 
sampling, obtained 16 company samples. 
 
From the results of the analysis and testing conducted in this study, it can be 
concluded that the ESG performance and sustainability report disclosure are 
significantly influence financial performance, while financial slack also moderating 
the influence of ESG score with financial performance. 
 
Keywords: ESG Performance, Sustainability report, financial slack, financial 
performance, return on assets. 
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