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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja ESG, 

pengungkapan sustainability report dan financial slack sebagai mediator 

terhadap kinerja keuangan. Objek penelitian ini adalah Perusahaan yang 

memperoleh penilaian kinerja ESG dan pengungkapan sustainability report oleh 

Thomson reuters dan terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang didapatkan dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang 

diambil dari database Thomson Reuters Asset4. Dalam teknik pengambilan 

sampel penelitian dilakukan secara purposive sampling. Maka didapatkan 16 

perusahaan yang memenuhi kriteria dengan periode penelitian selama 3 tahun. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan masalah 

serta tujuan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Kinerja ESG ditemukan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Artinya besarnya nilai kinerja ESG yang dimiliki perusahaanakan 

meningkatkan kinerja keuangannya. 

2. Financial Slack ditemukan memoderasi pengruh kinerja ESG terhadap 

kinerja keuangan. Artinya semakin besar financial slack perusahaan maka 
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akan memperlemah pengaruh kinerja ESG terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

3. Pengungkapan sustainability report ditemukan mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan. Artinya semakin besar tingkat pengungkapan 

sustainability report perusahaan maka akan memperlemah kinerja 

keuangan perusahaan. 

4. Financial slack tidak ditemukan memoderasi pengaruh pengungkapan 

sustainability report terhadap kinerja keuangan. Artinya semakin besar 

financial slack tidak memperkuat hubungan antara pengungkapan 

sustainability report dengan kinerja keuangan. 

B. Implikasi 

Model teoritis yang diuji dan dikembangkan dalam penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kotribusi bagi pemahaman kita mengenai faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, yaitu kinerja ESG, 

pengungkapan sustainability report perusahaan dan financial slack perusahaan. 

Dengan demikian, peneliti dapat memberikan beberapa implikasi terhadap 

pihak-pihak terkait. Implikasi tersebut diantaranya adalah : 

1. Masih sedkit perusahaan di Indonesia yang memperdulikan aspek 

lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaannya dikarenakan belum 

adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan kegiatan dan kinerja 

perusahaan dalam aspek tersebut. Implikasinya bagi pemerintah sebagai 

regulator adalah untuk membuat aturan dan sanksi yang tegas apabila 

perusahaan tidak melakukan pengungkpan yang disyaratkan. 
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2. Dengan lebih mengedepankan konsep sustainability development 

perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan kinerja keuangannya saja tapi 

juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan operasi 

perusahaan. Implikasi bagi perusahaan adalah untuk lebih menerapkan 

sustainability development sebagai bentuk tanggung jawab yang baik dari 

sumberdaya yang telah dipercayakan oleh para stakeholder. 

C. Saran 
 

Berdasakan keterbatasan yang telah dianalisis oleh peneliti, maka saran 

yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya adalah : 

1. Sampel yang diambil dalam penelitian ini hanya 48 perusahaan yang 

terdaftar di BEI sehingga kurang dapat merefleksikan keadaan keseluruhan 

perusahaan yang ada di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan 

memperluas cakupan sampel agar dapat menggambarkan seluruh kondisi 

perusahaan di Indonesia. 

2. Penelitian ini menggunakan data sekunder melakukan generalisasi untuk 

keseluruhan perusahaan dalam industri-industri yang berbeda tanpa 

memperhatikan perubahan standar pelaporan dari satu periode ke periode 

lainnya. 

3. Penelitian ini menemukan masih sedikit perusahaan yang memperhatikan 

keberlanjutan dari perusahaan, sehingga saran kepada pihak manajemen 

adalah meningkatkan kembali upaya dan kinerjanya dalam tujuan mencapai 

pembangunan berkelanjutan. 
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4. Penelitian ini memiliki nilai adjusted R2 sebesar 0,8671 yang berarti masih 

terdapat variabel lain yang mempengaruhi kinerja keuangan sebesar 

13,29%, saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk menambahkan 

variabel lain tersebut agar hasil penelitian dapat lebih menggambarkan 

kondisi kinerja keuangan. 


