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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kotak amal yang di gunakan dimasjid pada umumnya masih menggunakan 

pengaman konvesional atau biasa dan tingkat keamanan rendah serta berpotensi 

terjadinya tindakan kriminal yaitu pencurian kotak amal karena banyak pencurian 

yang memanfaatkan segala cara untuk mendapatkan uang untuk kasus pencurian 

kotak amal sendiri maka dari itu pengaman konvesional kurang efektif. 

Dengan teknologi yang sudah berkembang sangat cepat di berbagai bidang 

penulis berinisiatif membuat suatu ualat “Kotak Amal Anti Maling Berbasis Iot” 

agar meningkatkan keamanan serta meminimalisirkan tindakan pencurian kotak 

amal di masjid - masjid di indonesia. 

Penelitian kotak amal anti maling sebelumnya telah dibuat oleh TW 

Wisjhnuadji, pada peniltiannya tentang pemanfaatan aplikasi Blynk dilengkapi 

sensor getar dan finger print untuk pengamanan kotak amal masjid  Kotak yang 

dirancang adalah sebuah kotak yang dilengkapi dengan sensor getaran, dimana 

getaran akibat terjadinya pengangkatan atau sentuhan pada kotak akan memicu 

alarm berupa sebuah buzzer yang berbunyi serta sistem kontrolnya yang berbasis 

Arduino yang seketika mengirimkan pesan kepada aplikasi Blynk yang terpasang 

pada smartphone pengelola masjid sehingga dapat segera diambil tindakan yang 

cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu kotak amal juga dilengkapi 

dengan sistem penguncian yang hanya bisa dibuka jika dilakukan pemindaian 

Finger Print sehingga hanya mereka yang memiliki otoritas saja yang diberi hak 

akses untuk membuka kotak tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

dengan dipasangnya sensor getaran, maka respons berupa alarm dan pesan adanya 

tindak pencurian dapat diterima melalui aplikasi Blynk dalam waktu yang cepat, 

selain itu fungsi pengamanan dengan Finger Print yang terkait dengan otoritas 

pembukaan kotak amal dapat berjalan dengan baik.  
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Penelitian yang sudah di buat oleh Deni Arianto, penelitian ini 

mempermasalahkan Tingkat kriminalitas yang cukup tinggi khususnya dalam 

pencurian uang yang salah satu target pencuriannya adalah dengan cara membawa 

kabur atau membobol pintu kotak amal masjid. Pembuatan sistem keamanan 

kotak amal di masjid ini bertujuan membuat suatu sistem atau alat yang mampu 

memberikan sebuah peringatan dan pemberitahuan saat ada pencurian kotak amal 

masjid. Ada beberapa yang mampu memberikan sebuah peringatan dan 

pemberitahuan saat ada pencurian sistem keamanan kotak amal ini, yaitu: arduino 

uno, modul GSM SIM 800L v2, sensor ultrasonik, magnetic switch, selenoid lock, 

buzzer dan juga kamera CCTV portable. Jika sensor ultrasonik mendeteksi 

ketinggian jarak lebih dari 7 cm (kotak amal diangkat) atau sensor magnetic 

switch dalam kondisi high (pintu kotak amal dibobol) maka alarm akan berbunyi 

dan mengirimkan notifikasi berupa SMS dan kejadian tersebut terekam oleh 

CCTV portable yang dalam kondisi menyala. Pintu kotak amal dapat dibuka 

dengan mengirimkan pesan atau perintah dari handphone ke kotak amal sehingga 

selenoid lock akan high. Waktu rata-rata kotak amal merespon pesan untuk 

mengaktifkan sistem keamanan adalah 4,7 detik dengan waktu mematikannya 5,4 

detik, serta rata-rata waktu notifikasi SMS jika terdapat indikasi pencurian adalah 

6,58 detik. 

Menurut penelitian I Wayan Suriana dkk pada penelitiannya Rancang 

Bangun Sistem Pengaman Kotak Dana Punia berbasis Mikrokontroler NodeMcu 

ESP32 dan Aplikasi Blynk. Alat ini akan bekerja setelah terhubung ke internet 

melalui ESP32 yang dapat mendeteksi jaringan Wifi terdekat. Perangkat keras 

terdiri dari board NodeMCU ESP32 sebagai pengontrol utama, aplikasi Blynk 

sebagai penerima pesan/notifikasi, sensor magnetik sebagai notifikasi jika ada 

tindakan pencurian dan sidik jari sebagai akses untuk membuka kotak uang. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa alat ini dapat bekerja sesuai 

dengan prinsip kerja yang dirancang. Hal ini ditunjukkan dengan beroperasinya 

aplikasi Blynk sebagai penerima notifikasi pesan, dan sensor magnetik sebagai 

notifikasi jika ada tindakan pencurian dan sidik jari yang merupakan alat untuk 

membuka kotak uang. 
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Sistem kerja alat yang nantinya memanfaatkan NodeMCU ESP8266 sebagai 

mickrokontoler, penggunaan NodeMCU ESP8266 bertujuan sebagai otak pada 

alat yang akan di buat serta mengawasi segala aktivitas dan kondisi pada kotak 

amal pada saat terjadinya tindakan pencurian. Pada saat kotak amal di lakukan 

pembukaan secara paksa atau dicuri maka NodeMCU ESP8266 akan mengirim 

pesan pemberitahuan ke aplikasi Blynk operator atau pengurus masjid dan buzzer 

akan berbunyi untuk memberitahukan jamaah sekitar masjid yang berada di 

sekitar masjid. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka diusulkan sebuah kotak amal yang 

bisa memberi keamanan dan di kontrol melalui aplikasi blynk. Maka judul yang 

diusulkan yaitu “RANCANG BANGUN KOTAK AMAL ANTI MALING 

BERBASIS IOT”. Kotak amal ini berfungsi untuk mempermudah penjagaan 

kotak amal yang ada di masjid atau musholla. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana membuat kotak amal yang dapat di kontrol dari jauh 

menggunakan aplikasi Blynk. 

2. Bagaimana membuat kotak amal yang dapat berbunyi ketika saat kotak 

amal sedang dibobol atau pun di lepaskan pada tempat nya secara 

otomatis mengunnakan sensor ultrasonik sebagai jarak, sensor reed swich 

sebagai pendeteksi ketika ada usaha pembukaan paksa pada kotak amal 

dan bazzer berfungsi mengeluarkan suara ketika ada pencurian pada 

kotak amal. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menjaga agar pembahasan materi dalam Tugas Akhir lebih terarah 

dan maksimal dalam mencapai hasil yang diharapkan,maka ditentukan beberapa 

batasan masalahyaitu: 

1. Memanfaatkan NodeMCU sebagai micokontrol. 

2.   Menggunakan buzzer sebagai pemberitahu ke jamaah sekitar masjid. 

3. Menggunakan RFID Sebagai Pembuka Kotak Amal. 
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4. Alat ini mengguakan sensor reed swich dan sensor ultrasonik 

5. Menggunakan aplikasi Blynk untuk mengirim nontifikasi jika kotak amal 

di bobol. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan penelitian rancan bangun kotak amal anti maling sebagai 

berikut: 

1. Membuat kotak amal yang dapat dikontrol dari jauh menggunakan 

aplikasi blynk di handpone. 

2. Mengimplementasikan kotak amal supaya berkurang nya tindakan 

kemalingan pada kotak amal. 

Adapun manfaat penelitian rancan bangun kotak amal anti maling sebagai 

berikut: 

1. Pengurus masjid atau musholla dapat mudah mengontrol dari jauh apa 

bila terjadi kemalingan pada kotak amal. 

2. meringankan beban pengurus masjid. 

3. mengoptimalkan keamanan Pada kotak amal masjid atau musholla. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Adapun metode penelitian Smart Lighting sebagai berikut: 

1. Studi pustaka dan literatur 

Mencari dan membaca jurnal – jurnal tentang keamanan kotak amal 

Berbasis IoT 

2. Analisa masalah 

Melakukan analisa masalah dari teori yang telah di dapat dari jurnal 

dan sumber lainnya. 

3. Perancangan sistem 

Proses perancangan system kotak amal anti maling berbasis IOT. 
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4. Eksperimen dan analisa 

Melakukan eksperimen dengan membuat kotak amal anti   maling 

berbasis IOT dan menganlisa hasil dari eksperiman yang telah 

dilakukan. 

5. Penulisan laporan 

Setelah eksperiman telah dilakukan selanjutnya penulisan laporan 

berupa  hasil perancangan, dan hal–hal yang di dapat selama 

eksperimen berlangsung 

 


