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ABSTRAK 

KERENHAPPUCH  SAHERTIAN.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financial 

Sustainability pada Lembaga Keuangan Mikro. Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 2017. 

 

Keberlangsungan keuangan lembaga keuangan mikro adalah hal yang sangat 

mempengaruhi keberlangsungan dari lembaga keuangan mikro itu sendiri. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

financial sustainability pada lembaga keuangan mikro. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda. 

Populasi peneilitian ini adalah lembaga keuangan mikro koperasi yang terdaftar di 

suku dinas Koperasi dan UMKM Jakarta Timur. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa: (a) Outreach (jumlah nasabah) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap financial sustainability lembaga keuangan mikro, (b) Resiko kredit (loan 

loss provision) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial 

sustainability pada lembaga keuangan mikro, (c) Mobilisasi simpanan 

berpengaruh secara positif signifikan terhadap financial sustainability pada 

lembaga keuangan mikro. Outreach, resiko kredit dan mobilisasi simpanan secara 

simultan berpengaruh terhadap financial sustainability lembaga keuangan mikro.  

 

Kata Kunci: Outreach, Resiko Kredit, Mobilisasi simpanan, financial 

sustainability, lembaga keuangan mikro. 
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ABSTRACT 

KERENHAPPUCH  SAHERTIAN.  Factors that Affect Financial Sustainability of 

Microfinance Institution. Faculty of Economic, State University of Jakarta. 2017. 

 

Microfinance financial sustainability is something that greatly influences the 

sustainability of the microfinance institution itself. This research aimed at 

identifying the factors that have an impact on financial sustainability of 

microfinance institution. It used a quantitative approach using regression model. 

The Population is cooperation microfinance listed in department of Cooperation, 

Micro, Small, Medium Enterprises. The result of descriptive analysis shows that; 

(a) Outreach has no significant effect on microfinance financial sustainability, (b) 

Credit rick (loan loss provision) has no significant effect on microfinance 

financial sustainability, (c) Savings mobilization has significant positive effect on 

microfinance financial sustainability. Outreach, credit risk and saving 

mobilization has a significant effect on microfinance financial sustainability, 

simultaneously. 

   

Keyword: Outreach, Credit Risk, Savings Mobilisation, Financial Sustainability, 

Microfinance.   
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