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  BAB I  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kotak amal adalah tempat memasukan uang sedekah atau sumbangan 

biasanya diletakan ditempat umum seperti masjid, toko, sekolah. kotak amal 

umumnya terbuat dari bahan yang keras dan berbentuk persegi panjang dan 

mempunyai lubang dibagian atas untuk memasukan uang. (KBBI) 

Namun beberapa waktu ini marak terjadi pencurian kotak amal diberbagai 

tempat ibadah dan rumah makan. Yang dilakukan oleh sindikat pencurian dengan 

berbagai macam cara dan modus pencurian. Pelaku yang berjumlah tiga orang 

berhasil menggasak uang dari dari kotak amal seperti aksi pencurian kotak amal 

yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto. Pencurian tersebut terekam kamera 

pengintai CCTV. Dalam rekaman CCTV memperilihatkan aksi pencuri dilakukan 

oleh anak dibawah umur dengan mengenakan kaos lengan panjang dan celana 

pendek.(Hasan Sailah Nugraha,2020) 

Kotak amal menjadi sasaran pencurian oleh sejumlah sindikat dan oknum 

kriminal. Meskipun sudah diberi CCTV dan juga kunci gembok, masih saja tindak 

pencurian kotak amal. Seperti kasus yang terjadi di Masjid Al-Mubarokah, 

Kampung Kancah RW 14, Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten 

Bandung Barat. Dari rekaman CCTV, pelaku masuk melalui pintu depan masjid 

yang tidak terkunci. Sebelum melakukan aksinya, terlihat pelaku mengamati 

situasi sekeliling masjid.Kemudian mendekati kotal amal yang tersimpan di depan 

pintu masjid. Setelah merasa aman, pria berpeci hitam itu merusak gembok kotak 

amal dengan menggunakan obeng.Pelaku hanya butuh waktu kurang dari satu 

menit untuk membongkar gembok kotak amal. Selanjutnya, pria yang wajahnya 

tidak dikenali itu kabur di tengah sepinya situasi masjid. ( Lucky M. Lukman, 

2020)  

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membuat suatu 

inovasi untuk mengembangkan sistem keamanan kotak amal berbasis arduino. 

Pada sistem tersebut diberi beberapa tambahan komponen pendukung seperti 

kunci kotak amal dengan kunci pintu motor servo yang diakses menggunakan 
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sensor RFID. Serta komponen GPS yang di terapkan pada kotak amal  yang bisa 

diakses melalui SMS. Alarm kotak amal berbasis SMS, Sehingga dapat membantu 

melacak keberadaan kotak amal ketika dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung 

jawab. Diharapkan penelitian kali dapat membantu masyarakat untuk 

meminimalkan kehilangan kotak amal yang marak dicuri dengan serangkaian 

komponen elektronika yang terpasang. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini memiliki permasalahan 

yang ingin di teliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem keamanan kunci pintu kotak amal yang menggunakan RFID. 

2. Bagaimana GPS mengetahui posisi kotak amal menggunakan Smartphone. 

3. Bagaimana alarm mengirim notifikasi SMS. 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan SMS pada telpon pintar sebagai media notifikasi 

2. Membutuhkan koneksi jaringan yang stabil untuk bekerja secara maksimal. 

3. Sensor yang digunakan yakni RFID sebagai akses kunci pintu kotak amal. 

4. Sensor yang digunakan SW-420 input alarm kotak amal. 

1.4  Tujuan 

 Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membuat alat sistem keamanan kotak amal berbasis arduino. 

2. Menguji dan menganalisa alat  sistem keamanan kotak amal berbasis arduino 

1.5   Manfaat Tugas Akhir 

1.5.1 Bagi Mahasiswa 

1. Sebagai tolak ukur individual setelah mendapat ilmu dari bangku kuliah dan 

kehidupan sehari-hari untuk diimplementasikan delam bentuk suatu alat. 

2. Dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama dibangku perkuliahan dan 

menerapkannya secara nyata. 
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1.5.2 Bagi Universitas 

1.   Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan penambahan wawasan. 

2. Sebagai bentuk kontribusi terhadap universitas dan pengabdian kepada 

masyarakat dalam bentuk suatu karya yang bermanfaat. 

 

1.5.3 Bagi Masyarakat  

1. Sebagai salah satu cara mengamankan kotak amal yang sering kali menjadi 

sasaran pencurian. 

2. membantu menemukan kotak amal jika terjadi kehilangan dengan sistem  

elektronika yang telah dipasang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


