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ABSTRAK 

 

Mieta Gundari : Analisis Strategi Fundraising BAZNAS Kota Bandung dalam 

Meningkatkan Jumlah Muzakki di Kota Bandung 

 

 Strategi adalah cara atau alat untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga 

dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan mengalokasikan sumber daya yang 

muncul serta mempersiapkan segala potensi yang ada. Oleh  karena itu, penulis 

mengambil strategi fundraising menjadi judul penelitian dalam upaya untuk 

meningkatkan muzakki di Kota Bandung dan penelitian ini dilakukan pada BAZNAS 

Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana strategi 

fundraising yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung; (2) Bagaimana implementasi 

penerapan strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung dalam meningkatan 

muzakki; (3) Bagaimana  hasil pencapaian strategi yang dilakukan BAZNAS Kota 

Bandung. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder 

yang dikumpulkan dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Metode 

analisis yang digunakan adalah deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis 

menjelaskan strategi fundraising yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandung. 

Dalam menganalisis strategi tersebut penulis juga menggunakan metode analisis 

SWOT. Analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang ada pada suatu organisasi. 

 Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kota 

Bandung terdiri dari beberapa hasil analisis SWOT internal dan eksternal yang 

terbentuk menjadi suatu formulasi strategi seperti penguatan SDM bidang 

penghimpunan mengenai digitalisasi supaya bisa mengembangkan website yang 

sudah dimiliki, menjalin sinergi dengan lembaga lain serta meningkatkan citra diri 

sebagai lembaga amil zakat. Implementasi strategi  yang diterapkan oleh BAZNAS 

Kota Bandung adalah mengembangkan strategi digital fundraising dengan 

memanfaatkan media sosial tujuannya adalah untuk memudahkan dan membangun 

kepedulian serta kesadaran masyarakat dalam menyalurkan dana zakat, infak dan 

sedekah. Hasil pencapaian strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung adalah 

setelah menerapkan strategi yang memanfaatkan media sosial hasilnya belum 

maksimal karena terlihat dari adanya penurunan penerimaan dana ZIS pada tahun 

2020, dan website BAZNAS Kota Bandung pun belum teroptimalkan dengan baik 

karena SDM yang mengerti mengenai digitalisasi masih kurang, serta mulai adanya 

penyebaran virus Covid-19 yang menyebabkan penurunan perolehan ZIS yang 

berasal dari ASN.  
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