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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga fundraising di Indonesia berjumlah sangat banyak dan 

beragam, diantaranya seperti lembaga kesehatan, lembaga amil zakat, 

yayasan pendidikan maupun panti asuhan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, 

kata fundraising masih belum banyak dikenal oleh masyarakat, yang mana 

fundraising ini merupakan suatu program sosial.  

Lembaga fundraising merupakan lembaga yang bergerak dibidang 

sosial yang dilakukan oleh para fundraiser (penggalang dana) dalam 

mengumpulkan dana dari para donatur. Donatur tersebut diperoleh dari 

masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun 

pemerintah yang digunakan untuk mencapai misi atau tujuan dari lembaga 

tersebut. Pada lembaga fundraising ini terdapat 2 bagian, yaitu lembaga 

fundraising yang murni tidak menghasilkan laba atau non-profit, dan lembaga 

fundraising yang melakukan kegiatan tertentu untuk memperoleh laba atau 

profit.1 

Lembaga fundraising terdapat berbagai macam produk di dalamnya, 

tergantung dengan masing-masing bidang lembaga tersebut. Wakaf, 

merupakan salah satu produk yang banyak dipraktekkan di berbagai lembaga, 

khususnya pada lembaga pendidikan Islam yaitu yayasan pesantren. Yayasan 

                                                           

1Miftahul Huda, “Model ManajemenFundraising Wakaf pada Yayasan Dana Sosial al-

Falah Surabaya,”Justitia Islamica, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2012). 
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sendiri memiliki arti sebuah lembaga atau badan hukum yang bersifat sosial, 

atau dalam bahasa inggris dapat disebut juga sebagai foundation. Sedangkan 

pondok merupakan tempat tinggal, dan pesantren berasal dari kata santri, 

yang berarti pondok pesantren merupakan tempat tinggal para santri. 

Pesantren tersebut merupakan lembaga pendidikan Islam dengan sistem 

asrama, yang berada di bawah bimbingan guru atau kiai.2 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, banyak 

yayasan pesantren modern di Indonesia yang semakin diminati oleh 

masyarakat. Sayangnya, banyak pula yayasan pondok pesantren yang sangat 

sulit untuk berkembang, sehingga kurang dikenal oleh masyarakat luas. 

Apabila yayasan tersebut kurang dikenal oleh masyarakat luas, maka 

kemungkinan masyarakat sebagai orang yang menyumbangkan dananya 

terhadap yayasan tersebut sangatlah minim. Sehingga, sangat sulit yayasan 

tersebut untuk berkembang. Kurangnya perluasan pemasaran terhadap suatau 

lembaga atau yayasan tersebut, mempengaruhi ketidaktahuan terhadap 

adanya yayasan yang didirikan. Dalam hal ini, perlu adanya manajemen 

pemasaran syariah yang perlu diperhatikan. 

Manajemen pemasaran syariah sangatlah penting bagi yayasan 

pondok pesantren ini, yang mana yayasan tersebut merupakan lembaga yang 

bergerak dibidang non-profit yang sangat bergantung pada hadirnya para 

donatur. Sedangkan, mayoritas donatur pada lembaga tersebut merupakan 

                                                           

2Hamid Rouf, “Model Pendidikan Formal dan Pelaksanaannya di Pesantren (Studi 

Yayasan Raden Jafar Shodiq dan Yayasan Islam Sunan Giri Tulungagung” (Tesis Magister 

Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan UMM, Februari 2007). 
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donatur tidak tetap. Dalam hal ini, yayasan tersebut diharuskan mampu 

memberikan kepercayaan masyarakat atau para donatur terhadap 

lembaganya.3 Dalam yayasan pondok pesantren, juga terdapat startegi-strategi 

yang merupakan faktor eksternal dan internal yayasan. Stretegi pemasaran 

secara syariah sangat perlu diterapkan dalam yayasan tersebut. 

Seperti halnya uraian di atas, Setiyo Iswoyo dan Hamid Abidin dalam 

bukunya yang berjudul “Berbagi untuk Negeri Pola dan Potensi Menyumbang 

Masyarakat, Hasil Survei di Sebelas Kota di Indonesia” dengan tahun terbit 

2007, mengungkapkan bahwa terdapat tiga cara yang bisa ditempuh secara 

umum oleh lembaga sosial dalam menggalang dukungan dari masyarakat: 

“Pertama, menggalang dana dari sumber yang tersedia, baik dari 

perorangan, perusahaan, ataupun pemerintah. Untuk menggalangnya, 

mereka bisa menggunakan beberapa strategi. Yaitu direct mail, media 

campaign, keanggotaan, spesial event, endowment, dan sebagainya. 

Kedua, menciptakan sumber dana baru. Upaya itu dilakukan dengan 

cara membangun unit-unit usaha dan ekonomi yang mampu 

menghasilkan pendpatan lembaga (earned income). Ketiga, 

mengkapitalisasi sumber daya dari sumber non-finansial”.4  

Hasil dari pernyataan tersebut, media campaign lebih cenderung 

diminati dan dipergunakan oleh lembaga maupun yayasan dalam 

mempengaruhi minat masyarakat. Karena, dengan diadakannya hal tersebut, 

yayasan akan dapat mudah dikenal oleh masyarakat luas. 

Sayangnya, dilihat dari sekian banyak lembaga fundraising khususnya 

pada yayasan pondok pesantren, donatur yang didapatkan pada program 

                                                           

3Maulana Irfan, Komunikasi Pemasaran Organisasi Sosial, diakses pada tanggal 7 Mei 

2018 dari http://kesos.unpad.ac.id/2011/09/27/komunikasi-pemasaran-organisasi-sosial. 
4Maulana Irfan, Komunikasi Pemasaran Organisasi Sosial, diakses pada tanggal 7 Mei 

2018 dari http://kesos.unpad.ac.id/2011/09/27/komunikasi-pemasaran-organisasi-sosial. 
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wakaf hanya silih berganti atau tidak tetap. Donatur tetap tidak sebanding 

dengan lebih banyaknya donatur tidak tetap tersebut. Dan kebanyakan, 

donatur pada praktek wakaf hanya sering hadir pada saat diadakannya 

program tertentu pada yayasan tersebut, misalkan ‘akan diadakan 

pembangunan gedung pada Yayasan X’.   

Mengenai latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Model Manajemen Pemasaran 

SyariahFundraising Wakaf (Yayasan Pondok Pesantren As-salam, Ds. Arya 

Kemuning, Kec. Barong-Tongkok, Kab. Kutai-Barat, Kalimantan Timur)” 

yang dikhususkan terhadap produk wakaf yayasan. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini dibentuklah gambaran bagaimana latar belakang 

modelmanajemen pemasaran syariah fundraisingwakaf serta bagaimana  

kontribusi model manajemen pemasaran syariah  fundraising Yayasan 

Pondok Pesantren Subulussalam. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

muncullah permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana model manajemen pemasaran syariah fundraising wakaf yang 

dilakukan pada Yayasan Pondok Pesantren As-Salam? 

2. Bagaimana kontribusi manajemen pemasaran syariahfundraising wakaf 

yang dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren As-Salam? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan model manajemen pemasaran syariah fundraising 

wakaf yang dilakukan pada Yayasan Pondok Pesantren As-Salam. 

2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan kontribusi manajemen 

pemasaran syariahfundraising wakaf yang dilakukan oleh Yayasan 

Pondok Pesantren As-Salam. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Teoritis  

Memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya gudang keilmuan 

dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. 

2. Praktis 

a. Bagi peneliti: diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

mengenai manajemen pemasaran syariahfundraising wakaf baik itu 

model, strategi penggalangan dana, perencanaan, dan pelaksanaan 

dana yang telah diperoleh, dan mengetahui bagaimana seorang 

penggalang dana atau fundraiser tersebut memiliki peran penting 

dalam keberlangsungan sebuah lembaga yayasan pondok pesantren. 

b. Bagi lembaga akademik: khususnya bagi Universitas Muhammadiyah 

Malang  dapat menambah khazanahatau gudang keilmuan terutama 

dalam bidang ekonomi Islam mengenai masalah manajemen 

pemasaran syariah fundraisingwakaf. 
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c. Bagi lembaga yayasan pondok pesantren: bagi lembaga yayasan 

pondok pesantren, harapan peneliti adalah dapat memberikan masukan 

dalam rangka pengembangan dan peningkatan SDM yayasan demi 

mengemban amanah dan kepercayaan para donatur. 

3. Ilmiah 

Menambah wawasan dan kemampuan berpikir baik penulis maupun 

pembaca mengenai bidang yang terkait. 

E. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar susunan skripsi berjenis kualitatif Program Studi 

Ekonomi Syariah terdiri dari: 

Bagian awal susunan skripsi: 

a. Sampul depan 

b. Sampul dalam 

c. Lembar Persetujuan 

d. Lembar Pengesahan 

e. Motto dan Persembahan  

f. Pernyataan Keaslian Tulisan 

g. Abstrak 

h. Kata Pengantar 

i. Transliterasi 

j. Daftar Isi 

k. Daftar Tabel 

l. Daftar Gambar 



7 

 

 

 

m. Daftar Lampiran 

BAB I: Pendahuluan 

Pada bab ini berisi beberapa sub-bab pokok yang meliputi: 

a. Latar Belakang Masalah 

b. Rumusan Masalah 

c. Tujuan Penelitian 

d. Manfaat Penelitian 

e. Sistematika Penulisan 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini merupakan hasil kajian yang berisikan: 

a. Penelitian Terdahulu 

b. Landasan Teori 

c. Kerangka Konseptual Penelitian 

BAB III: Metode Penelitian 

Pada bab ini, berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan, yaitu: 

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

b. Sumber Data 

c. Metode Pengambilan Sampel 

d. Teknik Pengumpulan Data 

e. Metode Analisis Data 

f. Definisi Operasional Variabel 

BAB IV: Hasil Penelitian 

Pada bab ini merupakan hasil dari penelitian yang mencakup: 
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a. Latar Belakang Objek Penelitian

b. Penyajian dan Analisa Data

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Bagian kesimpulan dan saran ini merupakan bagian penutup yang dinyatakan 

secara terpisah, diantaranya: 

a. Kesimpulan

b. Saran

Bagian akhir susunan skripsi: 

a. Daftar Pustaka

b. Lampiran




