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ABSTRAK
Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib untuk
dilaksanakan bagi setiap muslim menurut syarat-syarat yang telah
ditentukan dalam syari‟at Islam. Sebagai upaya agar dalam penyaluran
zakat dapat berjalan secara efektif, maka dibentuklah Lembaga Amil
Zakat Infaq dan Shadaqoh .Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah
fenomena pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Bandar
Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 ,berbeda ditahun-tahun
sebelumnya yang setiap tahun mengalami peningkatan pengumpulan
dana zakat. Peningkatan pengumpulan zakat sebagai upaya yang
digunakan untuk menjaga keuangan lembaga agar tetap stabil dan
berkembang. Badan Amil Zakat harus memiliki strategi yang sesuai
dengan kondisi dan situasi masyarakat, agar mampu memaksimalkan
fungsi lembaga dan memberikan manfaat guna memerangi
kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pengumpulan harus memiliki
strategi agar pencapaian target berjalan efektif dan efisien.
Rumusan masalah dalam penulisan skrispi ini adalah
Bagaimana Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat,infaq, dan
shadaqah pada masa panemi covid-19 di BAZNAS Kota Bandar
Lampung dan Faktor pendukung apa saja yang meningkatkan
pengehimpunan Zakat, Infaq dan Shodaqah di masa Covid-19. Jenis
penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan
metode kualitatif. Sumber data yang duginakan terdiri data primer
dan sekunder. Data penelitian ini didapatkan dengan cara observasi,
wawancara dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan analisis
deskripif dan dalam menganalisa data di lapangan menggunakan
model Mile dan Huberman yang dibagi menjadi tiga yaitu reduksi
data, penyajian data dan kesimpulan.
hasil pengolahan dan analisis data dalam penelitian tentang
“Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada
Masaa Pandemi Covid-19 (Studi pada BAZNAS Kota Bandar
Lampung)”, dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh
BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam mengumpulkan dana zakat,
infaq dan shadaqah mampu melebihi target yang telah ditentukan di
rancangan anggaran kegiatan tahunan. Target yang ditentukan sebesar
ii

2,4 M dan dana yang tercapai sebesar 2,6 M. Dana yang terkumpulkan
ini tentu menggunakan strategi yang tepat untuk menarik kepercayaan
para muzaki. Strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kota Bandar
Lampung yaitu menginformasikan kegiatan yang telah dilakukan oleh
BAZNAS Kota Bandar Lampung melalui media sosial seperti
instagram, facebook dan website. BAZNAS Kota Bandar Lampung
dalam mengumpulkan dana menggunakan fundraising digital dengan
sistem internal platform dan media social platform dan BAZNAS
Kota Bandar Lampung memberikan pelayanan kemudahan dalam
menunaikan zakat, infaq dan shadaqah yaitu dapat melalui berbagai
bank yang bekerjasama deengan BAZNAS Kota Bandar Lampung,
dan dapat melalui aplikasi dengan cara scan barcode pada aplikasi
OVO, Go-Pay, dan DANA. Strategi yang digunakan oleh BAZNAS
padaa masa Pandemi Covid-19 sudah tepat dan sesuai dengan keadaan
yang dibutuhkan, sehingga strategi yang digunakan dapat
meningkatkan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah.
Keyword
: Strategi, peningkatam, pengumpulan, Zakat,
Imfaq dan Shadaqah Covid-19
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Penegasan Judul
Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap
penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk
menghindari kesalah pahaman dalam pembahasan skripsi
yang berjudul “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat
Infaq dan Shadaqah Pada Masa PandemiCovid 19 (Studi pada
BAZNAS Kota Bandar Lampung)”. Penelitiakan memberikan
penjelasan dan pembatasan istilah, yaitu:
Strategi kata strategi berasal dari bahasa yunani yang
berarti; kepemimpinan dalam ketentaraan. Konotasi ini
berlaku selama perang yang kemudian berkembang menjadi
manajemen ketentaraan dalam rangka mengelola para tentara
bagaimana melakukan mobilisasi pasukan dalam jumlah yang
besar, bagaimana mengkoordinasikan komando yang jelas,
dan lain sebagainya.1
Zakat adalah harta/dana yang diperoleh dari orangorang Muslim perorangan maupun kolektif (badan usaha)
yang dihimpun, dikelola, dan disalurkan secara profesional,
prosedural, dan proporsional oleh perorangan maupun
terutama oleh lembaga tertentu yang memiliki kewenangan
untuk itu. Pengelolaan zakat, infak, dansedekah di Indonesia
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 tahun 2011, dilaksanakan oleh Badan
Amil Zakat atau Lembaga Zakat.2
Zakat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah
mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara‟ oleh para muzakki
yang dipergunakan untuk membiayai pendidikan para
1

Muklisin, „‟Strategi Pengolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan
Usaha Produktif‟‟. Jurnal Ilmiah Syari‟ah, Vol.17 No. 2, (2018): Hal 210.
2
Muhammad Amin Suma, „‟Zakat, Infak, dan Sedekah:Modal dan Model
Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern‟‟. Al-Iqtishad, Vol. 5 No 2,
(2013), Hal 255.
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2
mustahik zakat, karena pendidikan adalah termasuk kebutuhan
primer, maka dari itu pihak yang lemah ekonomi sehingga
terhalang dari memenuhi kebutuhan Pendidikan adalah
termasuk fakir yang berhak atas dana zakat.
Infaq Konsepsi tentang infaq merupakan bentuk
ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertical,
yang merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada
rabbnya. Dan dimensi horizontal atau dimensi sosial, yang
merupakan perwujudan dari sikap peduli kepada sesama dari
seorang muslim. Hal ini merupakan wujud dari Islam sebagai
agama yang rahmatanlilalamin (agama pembawa kasih saying
bagi alam semesta).3
Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan
merebaknya virus baru yaitu corona virus jenis baru (SARSCo-V-2) dan penyakitnya disebut corona virus disease 2019
(COVID 19). Diketahui asal virus ini dari Wuhan Tiongkok
ditemukan pada akhir desember 2019.
Corona virus merupakan virus RNA strain tunggal
positif, corona virus bersifat sensitive terhadap panas dan
secara efektif dapat dibasmi oleh alkohol, eter, pelarut lipid
dengan suhu 56 derajat, dapat juga dengan formalin dan lain
sebagainya. 4
Berdasarkan penjelasan judul tersebut di atas, maka
maksud judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang
mendalam untuk mengkaji dan mendalami Strategi
peningkatan pengumpulan zakat infaq dan shodaqoh pada
Masa PandemiCovid 19 BAZNAS Kota Bandar Lampung.

3
Qurratul‟ Aini Wara Hastuti. „‟Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai
Pungutan Liar‟‟. Jurnal Zakat dan Waqaf, Vol. 3 No 1, (2016), Hal 42.
4
Yuliana, „‟Corona virus Diseases (covid-19): Sebuah Tinjauan
Literatur‟‟ vol.2 No. 1, (2020), Hal 187.
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B.

Alasan Memilih Judul
a. Alasan Objektif
Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib
untuk dilaksanakan bagi setiap muslim menurut syaratsyarat yang telah ditentukan dalam syari‟at Islam. Sebagai
upaya agar dalam penyaluran zakat dapat berjalan secara
efektif, maka dibentuklah Lembaga Amil Zakat Infaq dan
Shadaqoh, namun permasalahannya Hadirnya pandemi
Covid-19 yang memutus tali perekonomian dunia
khususnya di Indonesia, berdampak terhadap banyaknya
manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia
memanggil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Bandar Lampung untuk melakukan kegiatan pengumpulan
ZIS. Dijalankan oleh Baznas tahun ini tentunya memiliki
strategi yang berbeda dengan strategi yang biasa dilakukan
saat sebelum adanya pandemi Covid-19.
b. Alasan Subjektif
Dalam penelitian ini penulis memilih judul tentang
„‟Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Infaq dan
Shodaqoh Pada Masa Pandemi Covid 19 BAZNAS Kota
Bandar Lampung” karena ada relevansinya dengan jurusan
penulis yakni Ekonomi Islam serta tersedianya literatur
yang mendukung.

C.

Latar Belakang Masalah
Istilah Zakat,Infaq dan Shadaqah, menunjuk kepada
satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, Infaq
dan Shadaqah memiliki persamaan dalam peranan nya
memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan
kemiskinan. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya
wajib sedangkan infaq dan Shadaqah hukumnya sunnah.
Zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib
dikeluarkan, sementara Infaq dan Shadaqah adalah istilah
yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan.

4
Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut Infaq
dan Shadaqah. Zakat ditentukan nisabnya sedangkan Infaq
dan Shadaqah tidak memiliki batas, Zakat ditentukan siapa
saja yang berhak menerimanya sedangkan Infaq boleh
diberikan kepada siapa saja.5
Bersamaan dengan kebangkitan kembali ummat Islam
diberbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah
satu
sektor
yang
mulai
digali
dari
berbagaidimensinya.Meningkatnya kesejahteraan ummat
Islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan
zakat. Apalagi kebangkitan ekonomi didunia barat khususnya
yang didasari pemikiran kapitalistik telah menimbulkan
masalah dalam kehidupan ini seperti ; kesenjangan dalam
kehidupan social ekonomi.Tidak terkecuali Indonesia juga
mengalami booming ekonomi. Akibat dari itu mengakibatkan
multi krisis yang berkepanjangan hingga hari ini.Pemerintah
tidak mampu menggerakkan ekonomi makro dan ekonomi
mikro.
Banyak masyarakat yang menginginkan hidup
sejahtera, namun dalam realita kehidupan justru kemiskinan
semakin merajalela. Al-Qur‟an telah memberikan panduan
dan perintah agar umat Islam menjauhi kemiskinan.
Bahkan Nabi menyatakan bahwa kemiskinan akan umat
menjadi kufur.6 Maka dari itu Islam tidak akan bersikap
dingin dan membiarkan nasib fakir miskin makin terlantar.
Kendati demikian,keadaan social Islam tidak mengharuskan
agar setiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi
yang
sama
dan
terhapusnya
kemiskinan
dalam
masyarakat.Terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis
dan hilangnya faktor penyebab rendahnya produktivitas
,pertumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya
masyarakat adalah cita- cita umat Islam yang mesti
5
Jasafat, “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sodaqoh Pada Baitul
Mal Aceh Besar”, Vol 1 No 1.Hal 1
6
Nabil Subhi Ath-thawil,Kemiskinan dan Keterbelakangan di NegaraNegara Muslim, (Bandung:Mizan,1993),h.39

5
diperjuangkan.Karena masalah
tanggung jawab bersama7.

kemiskinan

merupakan

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima‟iyyah yang
memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan8
baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan
kesejahteraan ummat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat
termasuk salah satu rukun (rukun ketiga)dari rukun Islam
yang lima,sebagaimana dalam hadits nabi9 sehingga
keberadaannya dianggap sebagai ma‟lum minad-diin bidhdharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan
merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang10
.Didalam al-Qur‟an terdapat dua puluh tujuh ayat11 yang
mensejajarkan kewajiban sholat dengan zakat. Terdapat
berbagai ayat yang memuji orang-orang yang sungguhsungguh menunaikannya, yaitu Surat At-Taubah Ayat 5 dan
ayat 11

      
     
        
      
Artinya : Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu,
maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu
jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka
7

Abdurrahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahda dan Sosial,
(Jakarta:Raja Grafindo Persada,1998),h.152
8
Yusuf al-Qardhawy, Al-Ibadah filIslam (Beirut: Muassasah Risalah, 1993),
h.235
9
Hadits riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Shahih Muslim
(Riyadh:Daarel-Salaam,1419 H),h.683
10
Ali Yafie,Menggagas Fiqh Sosial (Bandung:Mizan,1994), hal. 231
11
Yusuf al-Qrdawi, Fiqhus Zakat (Beirut: Muassasah, 1991)hal. 41
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dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan
mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah
kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.

       
      
Artinya : Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan
menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudarasaudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu
bagi kaum yang mengetahui12`
Sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang
sengaja meninggalkannya, terdapat surah At-Taubah ayat 3435 :

       
     
       
        
        

12

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya,
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahibrahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan
batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan
Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan
tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah
kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang
pedih.
Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam,
lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung
mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta
bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka
rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu"
13
. Karena itu khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad
memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mengeluarkan
zakat.14
Dari sekian banyak kata yang searah dengan maksud
zakat,kata infak dan kata sedekahlah yang paling erat. Begitu
eratnya kata zakat dan sedekah menyamakan keduanya dalam
ungkapan‚sedekah adalah zakat dan zakat adalah sedekah.
Keduanya, hanya berbeda dalam nama atau sebutan, tetapi
sama dalam arti dan tujuannya.15 Perangkaian kata infak dan
sedekah pada lembaga-lembaga zakat dalam hal ini,misalnya
ZIS (zakat, infak dan sedekah) yang ada di Indonesia semakin
memperkuat jalinan tritunggal kata zakat, infak,
dan
sedekah.Terutama dalam penyematan nama-nama lembaga
filontropi Islam, seperti: BAZIS (badan amil zakat, infak dan
13

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan nya,
Yusuf al-Qrdawi, Fiqhus Zakat (Beirut: Muassasah, 1991),hal. 41
15
Muhammad Amin Suma,Lima Pilar Islam,(Tangerang:Kholam
Publishing, 2007),hal 106.
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sedekah), LAZIS (lembaga amil zakat, infak dan sedekah).
Pembayaran zakat yang minimal itu dilebihkan barang
sedikit dengan pengeluaran infak atau sedekah yang selalu
menyertai zakat,maka kelipatannya tentu akan semakin
bertambah banyak/besarlagi. Apalagi bagi muzakkî yang
memiliki kekayaan milyaran hingga terilyunan rupiah, tentu
akan menjadi sulit menghitungnya, bahkan tidak terhitung
lagi. Maha benar Allah dalam kalam-Nya, yang pada intinya
menyatakan bahwa mustahil bisa menghitung-hitung
nikmat Allah, terdapat di surah Ibrahim ayat 34

         
       
Artinya : Dan Dia telah memberikan kepadamu
(keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan
kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah
dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu,
sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)16
Adapun
secara maknawi - hissiyyah (batiniahruhaniah),dana zakat, infak, dan sedekah dipastikan akan
dapat menyucikan harta kekayaan muzakkî, di samping juga
menyucikan diri/jiwanya dari rasa was-was, rasa takut, rasa
tidak aman, kurang nyaman, bahkan bisa membersihkan
lingkungan hidupnya sehingga menjadi lebih aman dan lebih
nyaman. Dengan dana zakat yang dibayarkan, para pembayar
zakat (muzakkî) menjadi orang-orang yang secara kejiwaan
akan lebih merasa terlindungi dari kemungkinan pengurangan
atau penurunan harta dengan cara paksa, seperti tindakan
kekerasan dalam pelbagai bentuk, misalnya: pencurian,
penipuan, perampokan, pemerasan dan/atau bentukbentuk tindakan kekerasan lainnya yang bisa saja terjadi
16

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya,
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diluar kesadaran orang-orang yang enggan membayar
zakat.17
Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian
dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang
memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan
syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah Nishab(jumlah
minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya),
Haul (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib
mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya
zakat yang harus dikeluarkan).18
Pada saat ini dunia berada dalam kondisi tatanan
Negara yang tidak teratur dan kacau dalam berbagai bidang
kehidupan diantaranya yaitu; ekonomi, pendidikan, kesehatan,
keagamaan dan sosial budaya. Kondisi tersebut terjadi karena
adanya pandemi Covid-19 yang berawal dari laporan oleh
Komisi kesehatan Republik Wuhan pada bulan Desember
2019.Merebaknya virus corona menyebabkan kematian
kepada penderita dengan proses virus yang inkubasi dalam
tubuh manusia selama 14hari. Wabah Covid-19 yang tengah
merebak di berbagai negara khususnya di Indonesia tidak
dapat diselesaikan hanya mengandalkan kebijakan
pemerintah. Kerjasama yang solid diperlukan antara
pemerintah, masyarakat, lembaga pengelola dana ZIS dalam
memanfaatkan ZIS dengan maksimal agar memberikan
kontribusi.
Keuangan sosial Islam sangat penting dan strategis
karena telah banyak membantu kesulitan masyarakat sehingga
pengelola zakat ibarat shelter kemanusiaan ditengah wabah
Covid-19. Kondisi negara yang memprihatinkan akibat
Corona mendorong Menteri Agama mengeluarkan surat
edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang

17
Muhammad Amin Suma, “Zakat infaq dan sedeqah “ Al-Iqtshad ,Vol V No
2 (2013), Hal 258
18
Mohamad daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga Islam di
Indonesia,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995),Cet.1,hal 241
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Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta
Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam
Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19. Adapun MUI
menetapkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pemanfaatan
harta
Zakat,
Infak,
sedekah
guna
Penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampak yang
ditimbulkannya. Pemanfaatan zakat mengandung beberapa
ketentuan yaitu, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk
tunai atau barang untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi
fakir miskin yang terdampak Covid-19.19
Hadirnya pandemi Covid-19 yang memutus tali
perekonomian dunia khususnya di Indonesia, berdampak
terhadap banyaknya manusia yang tidak dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya. Terputusnya tali perekonomian yang
berdampak terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan manusia,
memanggil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Bandar Lampung untuk melakukan kegiatan pengumpulan
ZIS. Dijalankan oleh Baznas tahun ini tentunya memiliki
strategi yang berbeda dengan strategi yang biasa dilakukan
saat sebelum adanya pandemi Covid-19. Dalam
penghimpunan ZIS harus mengikuti protokol kesehatan
penanganan Covid-19.20
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka
maksud skripsi ini adalah suatu penelitian yang mendalam
untuk mengkaji dan mendalami Strategi peningkatan
pengumpulan zakat infaq dan shodaqoh pada Masa Pandemi
Covid 19 BAZNAS Kota Bandar Lampung.

19

Dwi Hadya Jayani, “Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia,” Katadata.co.id,
Mei 2020
20
Wawancara, H.A.Rahman Mustafa SE,MM,Ak,CA, Ketua BAZNAS Kota Bandar
Lampung, tanggal 28 Oktober 2020
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D.

Fokus Penelitian
Untuk menjaga agar lingkup permasalahan ini tidak terlalu
luas dan agar dapat dianalisa dengan baik, maka fokus
masalah:
1. Strategi pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang
dilakukan BAZNAS Kota Bandar Lampung saat Pandemi
Covid-19
2. Faktor yang mendukung peningkatan penghimpunan zakat,
infak dan shadaqah pada masa Pandemi Covid-19 di
BAZNAS Kota Bandar Lampung.

E.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat
diambil rumusan masalah yaitu
1. Bagaimana strategi peningkatan pengumpulan
zakat infaq dan shadaqah pada masa pandemic
covid-19 di BAZNAS Kota Bandar Lampung?
2. Apa faktor yang mendukung peningkatan
pengumpulan zakat infaq dan shadaqah pada masa
pandemic covid-19 di BAZNAS Kota Bandar
Lampung?

F.

Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka
tujuan penelitian ini :
1. Untuk
mengetahui
dan
menjelaskan
bagaimana strategi peningkatan pengumpulan
dana ZIS pada saat pandemic covid-19 di
BAZNAS Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat
meningkatkan pengumpulan zakat infaq dan
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shadaqah pada masa pandemic covid-19 di
BAZNAS Kota Bandar Lampung.
2. Manfaat Penelitian
a.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan
wawasan mengenai strategi peningkatan diberikan
oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung
dalam
meningkatkan pengumpulan dana zakat, infaaq dan
shadaqah di Kota Bandar Lampung. Selain itu dapat
meberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan
literature mengenai hal tersebut bagi lingkungan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung, lingkungan msyarakat lampung maupun di
luar Provinsi Lampung khususnya kepada BAZNAZ
Kota Bandar Lampung.

b.

Secara praktis
1)

Bagi Baznas, Penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan sebagai bahan masukan dan
pertimbangan dalam meningkatkan strategi
pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah
pada masa pandemic covid-19.

2)

Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan
mampu memberikan informasi dan gambaran
yang berkaitan dengan strategi peningkatan
pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah
pada masa pandemic covid-19.

3)

Bagi peneliti dan akademik, hasil penelitian ini
diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan
bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam khususnya program
studii Ekonomi
Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan
Ekonomi Islam mengenai strategi peningkatan
pengumpulan dana zakat,infaq dan shadaqah
pada masa pandemic covid-19.
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G. Metode Penelitian
Metode penelitian sangat penting dalam suatu penelitian.
Adapun Langkah-langkah tersebut adalah sebagaiberikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan
melaksanakan pengkajian data deskriptif. Data yang
berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan
dokumen.21 Penelitian yang menggambarkan bagaimana
startegi peningkatan pengumpulan dana zakat, infaq dan
shadaqah pada masa pandemi covid-19 oleh BAZNAS
Kota Bandar Lampung.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Metode deskriptif kualitatif Menurut Sukmadinata dapat
diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa,
aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang
secara individual maupun kelompok22. Tujuan dari
penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,
gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar
fenomena yang diselidiki.
Pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk
mendeskripsikan dan menggambarkan serta menganalisa
strategi yang digunakan BAZNAS Kota Bandar Lampung
untuk meningkatkan penerimaan dana Zakat Infaq dan
Shadaqah.

21

Susiadi AS, Metodelogi Penelitian, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah,

2014), h.5.

22

Sukmadinata,. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Remaja
Rosdakarya. 2009 . H 53-60
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3. Sumber Data
a. Data Primer
Merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan
langsung dari lokasi penelitian, penulis mendapatkan
data dalam penelitian ini melalui wawancara langsung
dari lokasi penelitian. Yaitu, informasi strategi
peningkatan pengumpulan dana ZIS di BAZNAS
Kota Bandar Lampung.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data
penelitian yangdiperoleh peneliti secara tidak
langsung melalui media perantara. Data sekunder
adalah data yang diperoleh dari organisasi atau
perorangan. Data sekunder bentuknya berupa sumber
pustaka yang mendukung penelitian ilmiah serta
diperoleh dari literature yang relevan seperti majalah,
surat kabar, buku referensi, jurnal, artikel,website,
maupun keterangan dari kantor yang ada hubungan
dalam penelitian tersebut dan berkaitan dengan
kualitas produk23
Adapun data sekunder dalam penelitian ini
berupa data penerimaan dana ZIS tahun 2019-2020,
laporan strategi penerimaan dana ZIS dan data
kategori penerimaan ZIS pada BAZNAS Kota Bandar
Lampung.
4. Metode Pengumpulan Data
Penulis menggunakan metode pengumpulan data
dalam penelitian ini dengan cara:
a. Metode Wawancara (interview)
Wawancara merupakan proses memperoleh
keterangan untuktujuan penelitian dengan cara tanya
23

Sanusi Anwar. Metodologi Penelitian Bisnis.( 2014)Jakarta: Salemba
Empat.h.104
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jawab sambil menatap mukaantara pewawancara
dengan
penjawab
atau
responden
dengan
menggunakan panduan wawancara (interview
guide).24 Dalam penelitian ini, peneliti mencatat
semua jawaban dari responden sebagaimana adanya.
Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara terstruktur. Maksudnya, dalam
melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan
instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan
tertulis. Pihak yang menjadi narasumber dalam
wawancara ini adalah Ketua BAZNAS Kota Bandar
Lampung yaitu Bapak H.A. Rahman Mustafa, S.E,
M.M, Ak, C.A dan beberapa karyawan di BAZNAS
Kota Bandar Lampung. Peneliti mewawancarai pihak
Baznas Bandar Lampung tersebut adalah untuk dapat
mengetahui
indeks
dan
strategi
peningkatanpenerimaan dana ZIS meskipun dalam
situasi sulit seperti Pandemi Covid-19 .
b. Metode Observasi
Observasi adalah usaha untuk mendapatkan
data secara langsung dengan cara melihat, mendengar,
mengamati dan merasakan hal-hal yang berkaitan
dengan strategi peningkatan pengumpulan zakat,
infaq dan sedekah pada masa pandemic covid-19 di
BAZNAS Kota Bandar Lampung untuk dijadikan
sebuah data berdasarkan gagasan pengetahuan yang
sudah diketahui sebelumnya dalam mendapatkan
informasi. Infomasi yang teah didapat bahwa pada
saat pandemic covid-19 terdapat perbedaan strategi
dalam peningkatan pengumpulan zakat, infaq dan
shadaqah dan startegi tersebut dapat meningkatkan
pengumpulan ZIS di masa pandemic .

24

Moh. Nazir..Metodologi Penelitian. 1988 Jakarta: Ghalia Indonesia.hal 57
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c. Metode Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan
data yaituberupa brosur, laporan data dari pihak
Baznas Bandar Lampung yangberhubungan dengan
strategi peningkatan penerimaan dana ZIS pada
Baznas Kota Bandar Lampung pada saat masa
pandemic covid-19.
5. Analisis Data
Teknik analisis data merupakan suatu langkah
yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena
analisa data berfungsiuntuk menyimpulkan hasil penelitian.
Hal ini disesuaikan denganmetode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metodedeskriptif kualitatif. Dalam
buku “Metodologi PenelitianKualitatif” pengertian analisis
data menurut Meleong teknik analisis data adalah proses
mengorganisasikan danmengurutkan data kedalam pola,
kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan
tema dan tempat dirumuskan hipotesism kerja seperti yang
disarankan oleh data.25
Menurut Ulber Silalahi26, kegiatan analisis terdiri
dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu
reduksi
data,
penyajian
data,
dan
penarikan
kesimpulan/verifikasi sebagai suatu yang saling
berinteraksi pada saat sebelum, selama dan sesudah
pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun
wawasan umum, tiga teknik analisis data tersebut yaitu:
a.

Reduksi Data
Reduksi data adalah salah satu tekhnik dari analisis
kualitatif. Reduksi data merupakan suatu bentuk
analisis
yang
menajamkan,
menggolongkan,

25

Lexy J Moleong,. Metodologi Penelitian Kualitatif. 1995. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya h.280
26
Silalahi Ulber, Metode Penelitian Sosial ,( Bandung : PT. Refika Aditama ,
2009) Hal 339
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mengarahkan,
dan
mengorganisasikan
data
sedemikian
rupa
sehingga
dapat
ditarik
kesimpulan/verifikasi. Pada penelitian ini, peneliti
mengumpulkan data terkait strategi pengumpulan
dana ZIS dimasa pandemic covid-19 pada kantor
Baznas Kota Bandar Lampung.
b.

Penyajian Data
Penyajian data adalah salah satu teknik dari analisis
kualitatif. Penyajian data merupakan sekumpulan
informasi yang disusun, sehingga memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, bentuk
penyajian data kualitatif berupa teks naratif( catatan
lapangan) matriks, grafik, jaringan, dan bagan.
Peneliti akan menyusun terkait strategi yang
digunakan Baznas dalam pengumpulan dana ZIS pada
Masa Covid-19.

c.

Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan adalah salah satu teknik dari
analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil
analisis
yang
digunakan
untuk
menarik
kesimpulan/tindakan. Penarikan kesimpulan apat
dilakukan apabila data informasi telah terkumpul dan
telah didapatkan dari hasil penelitian. Peneliti akan
menarik kesimpulan terkait strategi pengumpulan
dana ZIS di Baznas Kota Bandar Lampung pada masa
Pandemi Covid-19

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan
Shodaqah Pada Masa Covid-19 di BAZNAS Kota Bandar
Lampung
Dari pembahasan hasil pengolahan dan analisis
data dalam penelitian tentang “Strategi Peningkatan
Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Masaa
Pandemi Covid-19 (Studi pada BAZNAS Kota Bandar
Lampung)”, dapat disimpulkan bahwa strategi yang
digunakan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam
mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah mampu
melebihi target yang telah ditentukan di rancangan
anggaran kegiatan tahunan. Target yang ditentukan
sebesar 2,4 M dan dana yang tercapai sebesar 2,6 M.
Dana yang terkumpulkan ini tentu menggunakan strategi
yang tepat untuk menarik kepercayaan para muzaki.
Strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kota Bandar
Lampung yaitu menginformasikan kegiatan yang telah
dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung melalui
media sosial seperti instagram, facebook dan website.
BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam mengumpulkan
dana menggunakan fundraising digital dengan sistem
internal platform dan media social platform dan
BAZNAS Kota Bandar Lampung memberikan pelayanan
kemudahan dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah
yaitu dapat melalui berbagai bank yang bekerjasama
deengan BAZNAS Kota Bandar Lampung, dan dapat
melalui aplikasi dengan cara scan barcode pada aplikasi
OVO, Go-Pay, dan DANA. Strategi yang digunakan oleh
BAZNAS padaa masa Pandemi Covid-19 sudah tepat dan
sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan, sehingga strategi
yang digunakan dapat meningkatkan pengumpulan dana
zakat, infaq dan shadaqah.
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2. Faktor Pendukung Peningkatan ZIS di Masa
Covid-19 di BAZNAS Kota Bandar Lampung
a) SDM yang dimiliki
b) Sarana
dan
mendukung

Prasarana

yang

c) Dukungan dari pemda setempat
d) Branding entitas lembaga
e) Akuntabilitas pengelolaan dan ZIS
yang dipublish hasilnya

B. Saran
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang
menjelaskan tentang startegi peningkatkan pengumpulan
zakat, infaq dan shadaqah pada masa pandemic Covid-19
di BAZNAS Kota Bandar Lampung, penulis memberikan
saran yang kemungkinan dapat menjadii masukan dan
bahan pertimbangan :
1. BAZNAS Kota Bandar Lampung diharapkan agar
lebih memperluas promosi atau iklan mengenai
BAZNAS dalam menyalurkan zakat, infaq dan
shadaqah agar masyarakat luas mengetahui tujuan
BAZNAS.
2. Pada masa pandemic Covid-19 BAZNAS Kota
Baandar Lampung harus lebih memperkuat dalam
membanguun sistem komunikasi permanen yang
memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang
dilakukan organisasi zakat secara utuh, dapat
dilakukan dengan cara, membuat atau memilih media
yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif
dan efesien, seperti penyebaran informasi yang
lengkap melalui media sosial, dan memberikan cara
atau teknik dalam melakukan zakat.
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3. Menyususn dan melakukan sistem pelayanan yang
lebih baik lagi dengan tetap mengacu pada segmen
dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun
bentuk ppelayanan yang lebih tepat untuk mereka.
Pelayanan tersebut seperti, pelayanan secara individu
di mana individu yang bersangkutan membayar zakat,
infaq dan shadaqah melalui via ATM dan
memisahkan mana ATM zakat dan yang bukan zakat
melalui layanan jemput bayar zakat, infaq dan
shadaqah.
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