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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tuntutan hidup manusia yang semakin keras menyebabkan ada orang atau 

sekelompok orang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka. Mereka ada yang melakukan korupsi, mencuri, dan tindakan-tindakan 

kriminal lainnya. Salah satu tindakan  kriminal yang marak terjadi di Bali adalah 

pencurian benda – benda suci atau sakral ( Pratima ). Berdasarkan data Polda Bali, 

bahwa kasus pencurian Pratima yang terjadi di Bali pada tahun 2009 sampai tahun 

2014 terdapat seratus tiga kasus di seluruh Bali. Diantaranya lima belas kasus 

terjadi di Dit Reskrimum Polda Bali. Empat kasus terjadi di Polesta Denpasar. 

Tujuh kasus terjadi di Polres Buleleng. Empat belas kasus terjadi di Polres 

Tabanan. Tujuh belas kasus terjadi di Polres Gianyar. Dua belas kasus terjadi di 

Pores Klungkung. Tiga kasus terjadi di Polres Bangli. Duabelas kasus terjadi di 

Polres Karangasem. Lima kasus terjadi di Polres Jembrana, dan empat belas kasus 

terjadi di Polres Badung. Tindakan kriminal ini biasanya terjadi di malam hari dan 

di tempat suci yang sepi sehingga pencuri dapat melakukan aksi dengan 

mudahnya. Karena itu dibutuhkan usaha preventif untuk menjaga tempat suci 

yang menjadi incaran. Usaha tersebut mengacu suatu sistem keamanan elektronik 

modern. Diharapkan sistem keamanan modern ini dapat mempermudah manusia 

dalam melakukan pengamanan dan kewaspadaan setiap saat dari para pencuri 

Pratima (Data Direktur Reserse Krimal Umum Polda Bali tahun 2009 sampai 

2014). 

Beberapa peneliti telah membangun sebuah alarm pengaman anti maling 

untuk barang berharga. Di antara beberapa peneliti tersebut adalah Yulastri 

(2010), Perancangan dan Pembuatan Sistem Pengamanan Benda Museum dengan 

Sensor Ultrasonik, Artayasa,I.N.Agus (2014), Modifikasi Modul Remote Control 

Mobil Mainan Untuk Telealarm Pengaman Anti Maling Pada Sepeda Motor, dan 

Rahardjo, P. (2014), Pengaman Benda-Benda Suci Pratima Di Pura Dari Tindakan 

Pencurian Dengan Menggunakan Alarm Sentuh (Touch Alarm). Kelemahan dari 
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penelitian Raharjo, P (2014) adalah belum menggunakan sistem telealarm 

atau wireless .  

Pada tugas akhir ini, penulis akan membangun sebuah telealarm 

pengaman Pratima. Alat ini merupakan pengembangan dari alat yang dibuat oleh 

Rahardjo, P. (2014). Dengan telealarm pada alat ini, maka para petugas keamanan 

desa akan mengetahui secara langsung apabila terjadi pencurian Pratima. 

Telealarm pada alat ini memodifikasi Handy Talky (HT) Redell DL-5108 dan 

jumlah sensor juga ditambahkan. 

Pembuatan perangkat keras ini, dimulai dengan pembuatan unit rangkaian 

per blok pada Printed Circuit Board (PCB). Sebagai tahap terakhir dari 

pembuatan alat ini adalah perakitan komponen elektronika pada Printed Circuit 

Board (PCB) dan pemasangan alat sesuai rancangan yang ditentukan. Rangkaian 

ini terdiri dari beberapa bagian diantaranya IC CD 4081, IC CD 4069, rangkaian 

saklar transistor dan relay. Rangkaian saklar transistor dan relay bekerja ketika 

memperoleh sinyal dari rangkaian IC CD 4081 dan IC CD 4069. Secara otomatis 

buzzer atau sirene polisi pada rangkaian akan berbunyi. Handy Talky (HT) 

Transmitter (Tx) berfungsi menerima perintah dari rangkaian sirine dan rangkaian 

relay yang mengendalikan dan merubahnya menjadi kode – kode elektronik dan 

mengirimkannya melalui gelombang radio (antena) ke udara. Handy Talky (HT) 

Receiver (Rx) berfungsi menerima informasi gelombang radio dari antena, 

menerjemahkan kode – kode elektroniknya menjadi perintah yang dikirimkan 

berupa bunyi loudspeaker atau buzzer, dan cahaya LED yang terdapat pada Handy 

Talky (HT) receiver (Rx) atau penerima yang dibawa oleh para petugas keamanan 

desa.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dirumuskan pokok 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara memodifikasi Handy Talky (HT) untuk membangun 

telealarm pengaman Pratima ?  

2. Bagaimana cara mengkoneksikan Handy Talky (HT) dengan perangkat 

lainnya agar dapat berfungsi sebagai telealarm pengaman Pratima ?  
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1.3 Tujuan 

 Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Menciptakan suatu sistem pengaman yang mudah dalam oprasional dan bisa 

digunakan untuk Pengamanan Pratima. 

2. Mengetahui cara kerja telealarm pengaman Pratima menggunakan Handy 

Talky (HT) 

 

1.4 Manfaat  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah sebagai 

berikut:  

1. Menambah rasa aman dan nyaman dalam menjaga Pratima di Pura dari 

tindakan pencurian. 

2. Sebagai pengaman tambahan untuk Pratima dan referensi tentang pengaman 

telealarm di masa yang akan datang. 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah  

Dalam penulisan penelitian ini akan dibatasi pembahasannya pada masalah 

sebagai berikut : 

1. Menggunakan Handy Talky (HT) Redell DL-5108 yang berfungsi sebagai 

Transmitter (Tx) dan Receiver (Rx).  

2. Handy Talky (HT) pemancar (Tx) dan penerima (Rx) dalam kondisi ON. 

3. Pemasangan telealarm hanya pada satu ruang penyimpanan pratima. 

4. Alarm akan langsung aktif jika permukaan LDR sensor terang terkena 

cahaya, atau permukaan LDR sensor gelap dalam kondisi gelap, atau 

transmitter dan receiver dari sensor IR LED terhubung, atau sensor sentuh 

yang terpasang tersentuh oleh seseorang.  

5. Dilengkapi dengan switch reset  yang bisa digunakan secara manual. 

6. Menggunakan indikator bunyi loudspeaker atau buzzer yang terdapat pada  

Handy Talky (HT) receiver atau penerima.  

7. Jarak maksimal Transmitter(Tx) dan Receiver(Rx) 1000 meter dalam keadaan 

terbuka (loss). 
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8. Sistem modulasi menggunakan sistem modulasi yang terdapat pada Handy 

Talky (HT) 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dari Tugas Akhir ini terdiri dari pokok 

pembahasan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat, ruang lingkup dan batasan masalah, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori sebagai dasar 

penulisan tugas akhir ini, meliputi : Benda sakral (Pratima), Handy 

Talky (HT), IC-CD 4081 dan IC-CD 4069, Light Dependent 

Resistors (LDR), Resistor, Kapasitor, Push Button switch, Trimpot, 

Transistor, LED, Loudspeaker, dan Relay. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Meliputi : tempat dan waktu penelitian, sumber data, jenis data, 

analisis data, skematik, diagram blok dan gambar alir (flow chart). 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Meliputi hasil pengujian dan pembahasan tentang telealarm 

pengaman yang telah dirancang dan diimplementasikan serta 

pengujian cara kerja alat yang dibuat. 

BAB V : PENUTUP 

Meliputi kesimpulan tentang hasil dan pembahasan yang sudah 

dibahas pada bab sebelumnya beserta saran-saran untuk 

pembangun lebih lanjut. 

 


