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EFEKTIVITAS PENGELOLAAN MODAL BMT DALAM MENJAGA POSISI 

LIKUIDITAS DAN MENINGKATKAN PROFITABILITAS 

(Studi Di BMT L-RISMA Lampung Timur) 

 

A. Wawancara Dengan Pimpinan BMT L-RISMA. 

1. Bagaimana pengelolaan modal BMT dalam oprasional sehari-hari? 

2. Diperoleh dari sumber manakah modal BMT L-RISMA?  

3. Berapa besar modal yang di cadangkan untuk likuiditas? 

4. Berapa persen pembiayaan atau kredit yang direalisasikan oleh BMT dari 

total asetnya? 

5. Bagaimana kebijakan yang dilakukan BMT untuk memaksimalkan modal 

BMT? 

6. Berapakah total asset pada tahun 2014 dan pada tahun 2015? 

7. Berpakah laba yang diperoleh BMT pada tahun 2014 dan tahun 2015? 

8. Berapakah cadangan likuiditas minimum BMT untuk dapat memenuhi 

semua kewajiban-kewajibannya? 

9. Bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pihak manajemen dalam 

memaksimalkan laba (rentabilitas)? 

10. Faktor apa saja yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan 

manajemen modal BMT L-RISMA?  

11. Kebijakan apa yang diberikan ketika terjadi kredit macet? 

12. Bagaimana mekanisme pengelolaan likuiditas yang ada di BMT L-

RISMA Batanghari? 

13. Tindakan apa yang dilakukan BMT ketika mengalami kelebihan 

likuiditas (overlikuid)? 

14. Tindakan apa yang dilakukan BMT ketika mengalami kekurangan 

likuiditas (underlikuid)? 

15. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya posisi overlikuid dan 

underlikuid? 



16. Kendala apa saja yang ditemui dalam memaksimalkan pengelolaan 

likuiditas? 

17. Upaya apasaja yang dilakukan BMT dalam memaksimalkan laba yang 

diperoleh? 

18. Kendala apa saja yg menghambat pencapaian laba BMT? 

B. Wawancara Dengan Karyawan BMT L-RISMA Batanghari 

1. Berapa persen bagihasil yang diberikan BMT kepada nasabah dalam 

pembiayaan serta bagihasil untuk tabungan nasabah? 

2. Apakah mekanisme atau prosedur layanan BMT L-RISMA berpengaruh 

terhadap efektivitas pengelolaan modal BMT? 

3. Bagaimana penerapan manajemen likuiditas yang ada di BMT L-RISMA 

dalam operasional sehari-harinya? 

4. Dari sisi penghimpunan dana (funding), berapakah target yang harus 

dicapai setiap hari atau setiap bulannya untuk menjaga agar tidak 

mengalami kekurangan likuiditas? 

5. Strategi apa yang digunakan untuk mengoptimalkan funding atau 

penghimpunan dana ke masyarakat? 

6. Dari sisi penyaluran dana (lending), berapakah jumlah maksimal 

pembiayaan yang diberikan pihak BMT kepada nasabah? 
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