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ABSTRAK 

 
Kereta api merupakan salah satu transportasi yang paling banyak diminati oleh masyarakat indonesia dalam kegiatan 

sehari-harinya untuk bekerja maupun keluar kota dengan ketepatan waktu yang pasti. Karena kereta api mempun yai 

jalur lintasan tersendiri yang tidak mempunyai hambatan seperti di jalan umum. Dengan adanya transportasi kereta 

api ini, banyak titik  yang bersebrangan antara perlintasan kereta api dengan jalanan umum. Maka dibuatlah palang 

pintu perlintasan kereta api untuk menghindari terjadinya kecelakaan namun tingkat kecelakaan di palang pintu 

perlintasan kereta api masih tinggi di karenakan palang pintu perlintasan kereta api ini masih dikendalikan oleh 

operator penjaga palang pintu perlintasan kereta api dan belum berfungsi secara otomatis dan kurangnya respon 

cepat dari operator penjaga dan masyarakat sering menunggu lama ketika palang pintu perlintasan kereta api ditutup. 

Perangkat lunak yang digunakan adalah Arduino IDE untuk mengupload program ke arduino uno  dan perangkat 

kontrol sistem nya adalah arduino Uno sebagai tempat program menjalankan sistem, sensor ultrasonik untuk 

medeteksi kereta api, motor servo untuk menutup dan membuka pintu perlintasan, dan lcd 16x2 untuk menampilkan 

informasi peringatan dan waktu tunggu. Dengan pembuatan sistem informasi waktu tunggu pintu perlintasan kereta 

api secara otomatis merupakan sebuah sistem produk baru yang digunakan di secara nyata dilapangan yang dapat 

menampilkan informasi kedatangan kereta api dan waktu tunggu k edatangan kereta api. 

 

Kata kunci : Kereta api, Palang pintu perlintasan kereta api, Arduino, Otomatis, Sistem Informasi 

 

ABSTRACT 

 
Train is one of the most demanded transportation by the people of Indonesia in their daily activities to work as well as 

out of town with exact accuracy, because trains have their own pathways that have no obstacles such as on public 

roads. With this railway transportation, many points are tangent between railway crossings with public roads. So the 

railway crossing was made to avoid the accident but the accident rate at the railway crossing crossbar is still high 

because the railway crossing gate is still controlled by the railway guard operator of the railway crossing and is not 

yet functioning automatically and the lack of fast response from guard operators and the public often waited a long 

time when the railway crossing lint closed. The software used is Arduino IDE to upload the program to arduino uno 

and its system control device is arduino Uno as the system running program, ultrasonic sensor for rail detection, servo 

motor to close and open door crossing, and lxd 16x2 to display warning information and waiting time. With the 

manufacture of information systems waiting time railway crossing door is automatically a new product system used in 

the real field that can display the arrival of train information and waiting time of the arrival of the train.  

 

Kata kunci : Railway, Railway crossbar, Arduino, Auto, Information 
 
 

 

 

 
 

 



1. PENDAHULUAN 

 

Kereta api merupakan sarana transportasi massal yang 

berada di Indonesia dan sebagai sarana transportasi 

yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia di 

dalam perjalanan luar kota maupun dalam pengiriman 

barang. Kereta api beroperasi menggunakan lintasan 

khusus yang berbeda dengan transportasi lainnya, dan 

rute perlintasan kereta api sudah meluas. Dalam 

pengoperasiannya perlintasan kereta api akan 

bersinggungan dengan jalan umum sehingga 

diperlukan adanya sistem keamanan dan informasi 

untuk menghindari adanya kecelakaan karena sangat 

sering terjadi kecelakaan di pintu perlintasan kereta api 

yang diakibatkan oleh respon yang lambat dalam pos 

penjagaan palang pintu perlintasan kereta api dan 

terlalu lamanya palang pintu perlintasan kereta api 

menutup jalan umum tanpa adanya informasi kapan 

kereta api akan melintas. 

Sehingga dibutuhkan sistem informasi dan keamanan 

di dalam perlintasan kereta api yang melewati dengan 

jalan umum untuk memberikan peringatan pengguna 

jalan umum untuk terhindar kejadian kecelakaan dan 

informasi kapan kereta api akan melintas. Sistem 

keamanan dan informasi yang digunakan dalam 

perlintasan kereta api dengan membuat palang pintu 

kereta api yang berkerja secara otomatis dan 

memberikan informasi kepada pengguna jalan umum 

berapa lama kereta api tersebut akan melintas di palang 

pintu perlintasan kereta api yang bersinggungan 

dengan jalan umum. Sistem informasi dan keamanan 

diharapkan dapat mempermudah dalam memberikan 

informasi kepada pengguna jalan umum pada palang 

pintu perlintasan kereta api dan mengurangi tingkat 

kecelakaan di dalam pintu perlintasan kereta api. 

 

2. LANDASAN TEORI 

 
2.1. Arduino Uno 

Arduino Uno merupakan versi terbaru dari keluarga 

Arduino, berbasis mikrokontroler ATmega328, 

menyempurnakan tipe sebelumnya, Duemilanove. 

Perbedaan Arduino tersebut adalah tidak 

menggunakan IC FTDI (Future Technology Devices 

International) USB to Serial sebagai driver komunikasi 

USB-nya tetapi menggunakan mikrokontroler 

ATmega8U2 yang diprogram sebagai konverter USB 

ke serial. Uno sendiri diambil dari bahasa Italia yang 

artinya 1 (satu). Gambar 1 dibawah ini adalah board 

Arduino Uno dan dengan spesifikasi hardware sebagai 

berikut: 

1. Microcontroller : ATmega328 

2. Tegangan Operasi : 5 V 

3. Tegangan Input : 7 – 12V 

4. Digital I/O : 14 pin 

5. PWM : 6 channel 

6. Analog Input : 6 channel 

7. Memory : 32KB Flash PEROM (0,5 KB 

digunakan oleh bootloader), 2KB SRAM dan 

1KB EEPROM 

8. Frekuensi Clock : 16 MH 

 

 

Gambar 1: Arduino Uno 

 

2.2 IDE Arduino 

IDE (Integrated Development Environment) adalah 

sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi mikrokontroler mulai dari 

menuliskan source program, kompilasi, upload hasil 

kompilasi dan uji coba secara terminal serial. IDE 

arduino dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

Gambar 2: IDE Arduino 

 

2.3 Motor Servo 
Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem 

umpan balik tertutup di mana posisi dari motor akan 

diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada 

di dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah 

motor DC, serangkaian gear, potensiometer dan 

rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk 

menentukan batas sudut dari putaran servo. Sedangkan 

sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar 

pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel 

motor. Seperti yang kita tahu bahwa servo terdiri dari 

rangkaian pengontrol, gear, potensiometer dan DC 

motor. Potensiometer terhubung dengan gear demikian 

pula DC motor. Ketika DC motor diberi signal oleh 

rangkaian pengontrol maka dia akan bergerak 

demikian pula potensiometer dan otomatis akan 

mengubah resistansinya. Rangkaian pengontrol akan 

mengamati perubahan resistansi dan ketika resistansi 



mencapai nilai yang diinginkan maka motor akan 

berhenti pada posisi yang diinginkan. Bentuk dari 

motor servo dan bagian – bagiannya dapat dilihat pada 

gambar 3 dibawah ini. 

 

 

Gambar 3: Motor Servo DC 

 

2.4 Sensor Jarak Ultrasonik HC_SRO4 
Sensor Jarak Ultrasonik HC-SR04 Sensor jarak 

ultrasonic HC-SR04 adalah sensor 40 KHz. HC-SR04 

merupakan sensor ultrasonik yang dapat digunakan 

untuk mengukur jarak antara penghalang dan sensor. 

Konfigurasi pin dan tampilan sensor HC-SR04 

diperlihatkan pada gambar 4. 

 

Gambar 4: Sensor Ultrasonik  

HC-SR04 memiliki 2 komponen utama sebagai 

penyusunnya yaitu ultrasonic transmitter dan 

ultrasonic receiver. Fungsi dari ultrasonic transmitter 

adalah memancarkan gelombang ultrasonik dengan 

frekuensi 40 KHz kemudian ultrasonic receiver 

menangkap hasil pantulan gelombang ultrasonik yang 

mengenai suatu objek. Waktu tempuh gelombang 

ultrasonik dari pemancar hingga sampai ke penerima 

sebanding dengan 2 kali jarak antara sensor dan bidang 

pantul seperti yang diperlihatkan pada gambar 5 

dibawah ini. 

 

Gambar 5: Gelombang Ultrasonik 

 

Prinsip pengukuran jarak menggunakan sensor 

ultrasonik HC-SR04 adalah ketika pulsa trigger 

diberikan pada sensor, transmitter akan mulai 

memancarkan gelombang ultrasonik, pada saat yang 

sama sensor akan menghasilkan output TTL transisi 

naik menandakan sensor mulai menghitung waktu 

pengukuran, setelah receiver menerima pantulan yang 

dihasilkan oleh suatu objek maka pengukuran waktu 

akan dihentikan dengan menghasilkan output TTL 

transisi turun. Jika waktu pengukuran adalah t dan 

kecepatan suara adalah 340 m/s, maka jarak antara 

sensor dengan objek dapat dihitung dengan 

menggunakan Persamaan. 

 
Dimana: 

s   = Jarak antara sensor dengan objek (m) 

t = Waktu tempuh gelombang ultrasonik dari 

transmitter ke receiver (s) 

 
2.5 I2C LCD Module 
Inter Integrated Circuit atau sering disebut I2C adalah 

standar komunikasi serial dua arah menggunakan dua 

saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun 

menerima data. Sistem I2C terdiri dari saluran SCL 

(Serial Clock ) dan SDA (Serial Data) yang membawa 

informasi data antara I2C dengan pengontrolnya. 

Piranti yang dihubungkan dengan sistem I2C Bus 

dapat dioperasikan sebagai Master dan Slave. 

Master adalah piranti yang memulai transfer data pada 

I2C Bus dengan membentuk sinyal Start, 

mengakhiri transfer data dengan membentuk 

sinyal Stop, dan membangkitkan sinyal clock . 

Slave adalah piranti yang dialamati master. Bentuk 

fisik dari LCD module dapat dilihat pada gambar 6 

dibawah ini. 

 

Gambar 6: I2C LCD Module 

 

2.6 LCD 
LCD (Liquid Cristal Display) adalah salah satu jenis 

display elektronik yang dibuat dengan teknologi 

CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan 

cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada di 

sekelilingnya terhadap front-lit atau mentransmisikan 

cahaya dari back-lit. LCD (Liquid Cristal Display) 

berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk 



karakter, huruf, angka ataupun grafik. Bentuk fisik dari 

LCD 16x2 dapat dilihat pada gambar 7 dibawah ini. 

 

Gambar 7: LCD 16x2 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan 

sistem ini adalah arduino, lcd, I2C, sensor ultrasonik, 

motor servo, software arduino IDE dan alat 

pendukungnya obeng, solder, tenol, kabel 

penghubung, laptop, catu daya 5v. 

 

3.2 Perancangan Sistem 
Dalam perancangan sistem ini ada beberapa tahap 

perancangan dalam pembuatan alat antara lain: 

1. Perancangan Elektronik  

Perancangan elektronik berupa gambar 

rangkaian diagram skematik dari gabungan 

komponen yang telah dibuat. 

2. Perancangan Program 

Perancangan program digunakan untuk 

mengontrol sistem kerja arduino uno agar 

sesuai dengan konsep dan prinsip kerja alat 

yang dibuat. 

 
 

3.3 Metode Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa tahapan 

untuk menyelesaikan penelitian ini seperti di tunjukan 

pada Gambar 8.  

 

 
 

Gambar 8: Flowchart Metode Penelitian 

 

4. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

SISTEM 

 

4.1 Analisis Sistem Yang Berjalan 
Penelitian tentang sistem informasi waktu tunggu 

pintu perlintasan kereta api ini dibuat dengan 

memanfaatkan beberapa komponen utama yaitu motor 

servo, sensor ultrasonik dan komponen pembantunya 

yaitu lcd dan buzzer. Komponen utama berfungsi 

sebagai penggerak pintu perlintasan kereta api dan 

sebagai alat pendeteksi datangnya kereta api. 

Komponen pembantu berfungsi menampilkan 

informasi peringatan, waktu tunggu di perlintasan 

kereta api dan alarm. 

Dalam perancangan alat ini dibutuhkan sebuah 

software yaitu arduino IDE. Software arduino IDE 

merupakan software untuk memprogram arduino uno 

sebagai operator sistem sehingga alat dapat bekerja 

menutup pintu perlintasan secara otomatis dan 

menampilkan peringatan informasi waktu secara tepat 

ketika kereta api akan melintas di perlintasan kereta 

api. 

 

4.2 Diagram Blok Rancangan 
Pada bagian diagram blok rancangan sistem akan 

membahas mengenai urutan sistem kerja komponen-

komponen yang digunakan pada pembuatan 

purwarupa sistem informasi waktu tunggu pintu 

perlintasan kereta api ini. 

 

Mulai 

Pengumpulan Data 

Pembuatan Alat 

Perancangan Sistem 

ApakahSistem 

Beroprasi 

dengan Baik? 

Analisis Data dan 

Kesimpulan 

Selesai 

Perbaikan 

Ya 

Tidak 

 

Perancangan 

Mekanik 

Perancangan  
Elektronik 

Pegujian Alat  



 

Gambar 9: Blok Diagram Sistem 

 

4.3 Rancangan Alat 

Dalam rancangan alat ini akan menjelaskan alur 

perancangan alat sesuai dengan yang diinginkan. 

Berikut flowchart perancangan alat. 

 

Gambar 10: Rancangan Sistem 

 

4.3 Rancangan Mekanik 
Pada perancangan Mekanik ini didesain menggunakan 

software AutoCad 2017 dan CorelDraw sebagai 

pengolah grafis / vektor, untuk mendesain kerangka 

rancangan dari sistem informasi waktu tunggu pintu 

perlintasan kereta api, tempat motor motor servo, lcd 

dan sensor ultrasonik. 

 

Gambar 10. Rancangan Desain Mekanik 

 

4.4 Rancangan Elektronik 
Pada rancangan elektronik ini membuat skematik 

rangkaian dengan menggukan software fritzing. 

Sofrware Fritzing memiliki tampilan komponen yang 

hampir sama dengan yang asli, sehingga lebih 

memudahkan dalam proses pembuatannya dan 

memudahkan dalam memahami gambar rangkaian. 

 

Gambar 11: Rancangan Elektronik 

 
5. Hasil dan Pembahasan 
 
5.1. Pengujian Alat 

Pada pengujian alat ini dilakukan dengan 

menggabungkan dari hardware dan software. 

Kemudian menghubungkan alat sistem ke catu daya 5 

volt dan menjalankan alat dan bekerja. Cara kerja alat 

sebagai berikut: 

1.  Posisi awal lcd menampilkan tampilan 

“Waspada Kereta”. 

2. Sensor ultrasonik 1 akan mendeteksi kereta api 

pada jarak 2cm sampai 10cm, maka tampilan lcd 

berubah menjadi “STOP!!!” dan buzzer 



berbunyi. 

3. Sensor ultrasonik 2 akan mendeteksi kereta api 

pada jarak 10cm sampai 5cm, maka tampilan lcd 

berubah menjadi “Kecepatan Kereta:   cm/s, 

selang berberapa detik tampilan lcd berubah 

menjadi waktu tunggu. Waktu berjalan mundur 

dan motor servo menutup pintu perlintasan 

kereta api. 

4. Sensor ultrasonik 3 akan mendeteksi kereta api 

pada jarak 2cm sampai 10cm, maka tampilan lcd 

berubah menjadi “Selamat Jalan”, buzzer mati 

dan motor servo membuka pintu perlintasan 

kereta api. 

5. Alat bekerja kembali ke awal proses sistem 

kerjanya. 

 

Tabel 1. Pengujian Kecepatan 

Jara
k S1 
– S2 

stopwatc
h 

Hasil  
Pengukuran 

Kecepa
tan 

Terukur 

Selisi
h 

10 
cm 

0,33 s 10/0,33 = 
30,30 cm/s 

29,33 0,97 
cm/s 

15 

cm 

0,58 s 15/0,58 = 

26,31 cm/s 

25,47 

cm/s 

0,84 

cm/s 

20 
cm 

0,95 s 20/0,95 = 
21,05 cm/s 

20,39 
cm/s 

0,66 
cm/s 

25 
cm 

1,18 s 25/1,18  = 
21,18 cm/s 

20,49 
cm/s 

1,03 
cm/s 

30 
cm 

1,52 s 30/1,52 = 
19,73 cm/s 

18,73 
cm/s 

1 
cm/s 

Rata –rata Selisih 0,90 

cm/s 
 

Tabel 2. Pengujian Akurasi Sensor Jarak 

NO Jarak 
Mistar 

Hasil  pengukuran Selisih 

1 5 cm 5,74 cm 0,75 cm 

2 10 cm 10,28 cm 0,28 cm 

3 15 cm 15,25 cm 0,25 cm 

4 20 cm 20,41 cm 0,41 cm 

5 25 cm 25,56 cm 0,56 cm 

6 30 cm 30,41 cm 0,41 cm 

7 35 cm 35,41 cm 0,41 cm 

8 40 cm 40,36 cm 0,36 cm 

9 45 cm 45,26 cm 0,26 cm 

10 50 cm 50,56 cm 0,56 cm 

11 55 cm 55,41 cm 0,41 cm 

12 60 cm 60,36 cm 0,36 cm 

13 65 cm 65,39 cm 0,39 cm 

14 70 cm 70,74 cm 0,74 cm 

15 75 cm 75,32 cm 0,32 cm 

16 80 cm 80,45 cm 0,45 cm 

17 85 cm 85.60 cm 0,60 cm 

18 90 cm 90,37 cm 0,37 cm 

19 95 cm 95,49 cm 0,49 cm 

20 100 cm 100,45 cm 0,45 cm 

Rata – rata error 0,44 cm 

 

Tabel 3. Pengujian Seluruh Sistem Alat 

 
Keterangan: 

nilai 1 = sensor menyala, lcd menampilkan tampilan 

dan motor servo bekerja. 

Nilai 0 = seluruh komponen mati atau tidak 

mendeteksi, bekerja dan menampilkan. 

 

5.2. Kesimpulan 
Dari Penelitian Proyek Tugas Akhir yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Alat yang telah dibuat dapat menampilkan 

sistem informasi waktu tunggu pintu perlintasan 

kereta api secara otomatis. 

2. Arduino dapat menerima file transfer program 

dari software arduino IDE untuk menjalankan 

alat. 

3. Komponen lcd dapat menampilkan informasi 

peringatan adanya kedatangan kereta api dan 

waktu tunggu. 

4. Sensor ultrasonik mampu mendeteksi 

kedatangan kereta api. 

5. Motor servo dapat menutup pintu perlintasan 

kereta api secara otomatis. 

 

N
o 

S
1 

S
2 

S
3 

T.lcd 
ke 1 

T.lcd 
ke 2 

T.lcd 
ke 3 

T.lcd 
ke 4 

servo Ket 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 Berhasil  

2 0 1 0 0 1 1 0 1 Berhasil  

3 0 0 1 0 0 0 1 0 Berhasil  

4 1 1 0 1 1 1 0 1 Berhasil  

5 1 1 1 1 1 1 1 1 Berhasil  

6 0 1 1 0 1 1 1 1 Berhasil  



5.3 Saran 
Pada penelitian yang telah dilakukan masih belum 

sempurna, untuk itu adapun saran untuk 
pengembangan peneliti selanjutnya sebagai berikut: 

1. Sistem yang dibuat merupakan sistem 

informasi waktu tunggu pintu perlintasan 

kereta api hanya dari satu arah saja. Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat 

mengembangkan sistem yang bekerja secara 

dua arah. 

2. Sistem yang dibuat bekerja secara otomatis, 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menambahkan program secara manual ketika 

sistem otomatis terjadi error/bermasalah. 

3. Tampilan waktu tunggu di sistem ini 

menggunakan tampilan lcd. Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 

komponen seven segmen untuk menampilkan 

waktu tunggu, sehingga dalam tampilan lcd 

hanya untuk memberi informasi peringatan 

kepada pengguna jalan. 

4. Catu daya yang digunakan menggunakan 

adaptor 5v, untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menggunakan panel surya 

jika alat di aplikasikan di lapangan. 
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