
 

 

   1 

BAB 1 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Kotak amal adalah wadah amal yang dikelola setiap masjid sebagai wadah 

sumbangan dari masyarakat serta donasi dari beberapa pihak yang berwenang. 

Sumbangan ini pada umumnya dilakukan dengan memasukkan uang ke dalam 

kotak amal yang tersedia disemua masjid. Sebuah kotak amal tentunya memiliki 

keamanan seperti halnya kunci gembok. Namun keamanan seperti ini rentan sekali 

terhadap sebuah pencurian.  

Pencurian kotak amal tersebut mencuri perhatian masyarakat untuk lebih 

mengamankan kotak amal tersebut, tindakan tersebut berdampak besar terhadap 

kenyamanan masyarakat setempat karena dana kotak amal merupakan dana untuk 

kepentingan umat beragama. Pada banyak kasus pencurian, pencuri tidak hanya 

mencuri uang tetapi juga membawa pergi kotak amal tersebut. Karena tidak adanya 

sistem yang dapat memantau keberadaan kotak amal yang dibawa pencuri. Hal ini 

menyebabkan sulitnya untuk mengetahui lokasi kotak amal yang dibawa si pencuri. 

Dalam contoh kasus dari sumber radarmadiun.co.id telah terjadinya 

pencurian kotak amal di sebuah musholla Baitur Rasyidin di Pacitan. Maling 

berhasil membawa kabur kotak amal berbahan alumunium dan kaca beserta isinya. 

Pelaku melancarkan aksinya saat masjid sesang sepi dan pintu terbuka, sejumlah 

pemuda yang berjaga di belakang masjid sempat mendengar bunyi gemericik uang 

koin diduga kotak amal diangkat dan dibawa lari oleh maling tersebut.  

Sedangkan pada kasus dari sumber jurnalsepernas.com maling berhasil 

membawa kabur kotak amal di masjid Nurul Huda di Sulawesi barat. Pada kasus 

yang lain dari sumber daerah.sindonews.com pencurian kotak amal juga terjadi 

pada masjid Al Amin di pamekasan dan yang lebih parahnya lagi pelaku pencurian 

mengasak kotak amal dan membawa kabur kotak amal dengan mobil, beberapa 

warga melihat kejadian tersebut namun karena kecepatan mobil dari pelaku 

pencurian sangat cepat sehingga warga kehilangan jejak, menurut warga setepat 
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kejadian ini terjadi juga pada desa sebelah dengan pelaku yang sama menggunakan 

mobil.  

Untuk mengamankan kotak amal di setiap masjid maka perlu adanya sistem 

monitoring keamanan yang dapat  memantau pergerakan pada kotak amal dari jauh. 

Sistem ini bisa memberikan informasi keberadaan dari kotak amal apabila kotak 

amal keluar dari masjid atau kotak amal tidak berada di dalam masjid ataupun 

terjadinya kasus pencurian yang dimana kotak amal dibawa kabur oleh pencuri. 

Melalui GPS kita dapat melacak dan memonitoring pergerakan dan lokasi dari 

kotak amal tersebut melalui website yang dapat diakses oleh pengguna atau dalam 

hal ini adalah pengurus kotak amal. 

Oleh karena itu melihat sumber masalah dan perkembangan teknologi 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya maka sangat tepat untuk dimanfaatkan 

agar dapat memonitoring dan meminimalisir kehilangan kotak amal. Maka dari 

dalam Tugas Akhir ini maka dilakukan penelitian dengan judul yaitu Kotak Amal 

Cerdas Dengan Menggunakan Teknologi Global Positioning System (GPS) 

Berbasis Internet of Thing (IoT). 

 



 

 

   3 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar bDari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka 

dapat dirumuskan masalah yaitu, Bagaimana membangun sebuah sistem monitoring 

pemantauan pergerakan untuk keamanan  Kotak Amal di masjid  menggunakan 

Module GPS Neo 6m v2 berbasis IoT menggunakan Website, yang dapat      

diterapkan   oleh pengurus Kotak Amal pada sebuah masjid. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang umum pada Tugas Akhir ini memiliki 

beberapa batasan, antara lain: 

1. Tugas Akhir ini membahas sistem  yang dapat memonitoring kotak amal 

dari jarak jauh dan memberi kan informasi berupa lokasi apabila terjadinya              

kehilangan kotak amal pada kotak amal. 

2. Sistem yang dibangun digunakan sebagai monitoring dan memantau 

pergerakan dari kotak amal. 

3. Sistem ini memanfaatkan teknologi Global Positioning System (GPS) yang 

dapat memberikan informasi tentang titik kordinat dari lokasi kotak amal 

secara langsung. 

4. Dalam sistem ini mengunakan Aplikasi website sebagai keluaran agar dapat 

menerima informasi dan memantau lokasi dari kotak amal tersebut oleh user        

secara realtime. 

5. Sistem hanya berfokus pada pendeteksian dan pemantauan lokasi dari kotak 

amal tersebut. 

  

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem monitoring 

pengamanan kotak amal masjid yang menggunakan modul GPS yang nantinya akan 

memberikan data kordinat berupa latitude dan longitude yang selanjutnya akan 

diproses oleh arduino dan data tersebut akan dikirim dan ditampilkan melalui 

website dalam bentuk lokasi secara realtime guna untuk memonitoring kotak amal 

dari jauh dan menemukan dari lokasi keberadaan kotak amal tersebut. 
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1.5 Manfaat 

Berdasarkan batasan masalah diatas, diharapkan penelitian ini dapat diambil 

beberapa manfaat sebagai berikut: 

 Memberikan pengetahuan mengenai proses pembuatan sistem pengaman 

kotak amal dengan pelacakan lokasi kordinat dengan memanfaatkan 

teknologi GPS yang terintegrasi dengan Website. 

 Dapat memonitoring kotak amal dari jarak jauh. 

 Untuk meminimalisir tindak kehilangan kotak amal masjid akibat kasus 

pencurian dan sebagainya. 

 Mempermudah mendeteksi keberadaan kotak amal masjid apabila kotak 

amal keluar atau tidak berada dalam masjid tanpa sepengetahuan pengurus 

kotak amal. 

 

1.6 Metode Penyelsaian Masalah 

Penyelsaian masalah dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

tahapan dan langkah yang bertujuan untuk mempermudah dan memastikan 

perancangan serta penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan terstruktur, 

mulai dari Identifikasi masalah, Pengumpulan data, Analisa Sistem, Perancangan 

Sistem, Pembuatan Sistem, Pengujian Sistem hingga mendapatkan hasil akhir 

berupa Laporan hasil penelitian. Berikut ini adalah prosedur penelitian dari Kotak 

Amal Cerdas Menggunakan Global Positioning System (GPS) Berbasis Internet Of 

Thing (IoT):
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Gambar 1.1 Metode Penyelsaian Masalah 

(Sumber : Olahan Data) 

 

1.6.1 Identifikasi Masalah 

Untuk menjaga keamanan kotak amal biasanya petugas hanya memberikan 

pengaman berupa kunci dan gembok namun itu saja tidak cukup. Kondisi 

kehilangan pada kotak amal sangat sulit dideteksi. Sehingga petugas kesulitan 

dalam menemukan kotak amal yang telah hilang tersebut.  

 

1.6.2 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini  kegiatan pengumpulan data untuk penelitian  ini  digunakan  

metode pengumpulan data Library Research yang merupakan cara mengumpulkan 

data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan mencapai tujuan 

penelitian. 

 

1.6.3 Perancangan Sistem 

Monitoring lokasi kotak amal cerdas secara realtime merupakan alat yang 

di rancang menggunakan Module GPS Neo 6m v2 dan microcontroler yang akan 

dihubungkan pada teknologi Internet of Things (IoT). Salah satu konsep IoT yang 

akan digunakan adalah pengiriman antara Module GPS, microcontroler, dan mini 

PC yang terhubung kejaringan internet agar dapat ditampilkan pada website. Data 
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yang berasal dari Module GPS dikirimkan ke Database Server yang terhubung 

dengan jaringan internet dengan menggunakan teknologi IoT, dengan harapan 

dapat menghasilkan output berupa data lokasi secara realtime pada website. 

 

1.6.4 Pembuatan Sistem 

Ada dua tahap pembuatan sistem dari Prototype kotak amal cerdas 

menggunakan GPS yaitu tahap perakitan hardware dan tahap pembuatan  software. 

Pada tahap perakitan hardware alat alat elektronik seperti Module GPS, Arduino, 

raspberry Pi yang digunakan akan dirakit sehingga antara alat yang satu dengan 

yang lainnya bisa berfungsi. Tujuan perakitan alat-alat tersebut yaitu agar dapat 

melakukan komunikasi antara satu alat dengan alat yang lainnya. Dimana terdiri 

dari komunikasi antara microcontroler dengan Module GPS maupun 

microcontroler dengan mini pc. Pada tahap pembuatan software terdiri dari 

pembuatan database di PhpMyAdmin dan Pembuatan aplikasi di Website. 

Pembuatan database digunakan untuk menyimpan data dari Module GPS yang di 

terima oleh mini PC. Pembuatan Website berfungsi untuk menampilkan output 

lokasi sebagai keluaran dari Sistem kotak amal cerdas menggunakan GPS. 

 

1.6.5 Pengujian dan Hasil Penelitian 

Pengujian dilakukan untuk menguji kinerja dari keseluruhan sistem. 

Pengujian di lakukan terhadap alat baik itu berupa hardware maupun software 

untuk melihat alat yang telah dirakit dapat berfungsi dengan baik atau tidak . 

Adapun tahapan uji coba dilakukan dengan cara meletakkan Module GPS di 

lokasi/tempat, dan waktu yang berbeda. jika data lokasi masuk ke website dan 

menghasilkan keluaran berupa data lokasi dari kotak amal maka sistem yang di 

bangun berhasil.  

Hasil dari penelitian ini adalah berupa Sistem monitoring keamanan kotak 

amal menggunakan GPS secara realtime menggunakan Module GPS untuk 

mendeteksi latitude dan longitude yang selanjutnya dijadikan data berupa lokasi 

sebagai data keluaran serta menggunakan teknologi IoT dalam pengaplikasiannya. 
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1.6.6 Pembuatan Laporan  

Pembuatan laporan dilakukan untuk mendokumentasikan hasil penelitian 

tugas akhir berdasarkan fakta untuk menghasilkan informasi suatu penelitian 

melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisa objek atau topik 

penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau 

menguji suatu hipotesis sehingga terbuat sebuah prinsip-prinsip umum atau teori 

sehingga dapat di jadikan referensi bagi pembaca maupun pengembang selanjutnya. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.referensimakalah.com/2012/08/sistematika-laporan-hasil-penelitian.html
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