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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pintu perlintasan kereta api merupakan salah satu dari 

rangkaian teknologi yang terdapat dalam sistem perkereta apian. 

Perlintasan kereta api di bagi dalam dua macam, yaitu perlintasan 

sebidang dan perlintasan tidak sebidang. Perlintasan sebidang 

yang diartikan sebagai elevasi jalan rel dan jalan raya ada pada 

satu bidang. Perlintasan tidak sebidang yang di artikan sebagai 

elevasi jalan rel dan jalan raya tidak berada pada satu bidang 

(Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat 

SK.770/KA.401/DRJD/2005). Perlintasan sebidang ada yang 

berpintu dan ada yang tanpa pintu. Berdasarkan data Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) 

Jateng, pada tahun 2015 perlintasan sebidang kereta api di Jawa 

Tengah mencapai  1809 unit, rinciannya ditunjukkan pada Tabel 

1.1.
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Tabel 1.1 Rincian perlintasan sebidang di Jawa Tengah Tahun 2014 

 

 

 

 

Pada perlintasan berpintu di jaga oleh petugas jaga 

lintasan. Petugas jaga lintasan memiliki tugas sebagai berikut :  

1. Standby (siaga) di gardu perlintasan ada atau tidak ada 

jadwal kereta api yang lewat. 

2. Selalu memonitor kondisi lalu lintas dan perjalanan 

kereta.  

3. Mengoperasikan peralatan pintu perlintasan dan 

peralatan kerja lainnya. Mengatur atau menghentikan 

sementara kendaraan yang akan melintasi jalur 

perjalanan kereta api.  

4.  Mengambil tindakan darurat dalam hal peralatan 

perlintasan kereta api tidak berfungsi 

(Dishubkominfo.tegalkota.go.id). 

No. Daerah 
Perlintasan Sebidang 

Dijaga 
Tidak 
Dijaga 

1 Cirebon 66 154 

2 Semarang 92 520 

3 Purwokerto 91 261 

4 Yogyakarta 116 318 

Total 365 1253 
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Kecelakaan kereta api merupakan salah satu peristiwa 

transportasi yang  sering terjadi di Indonesia. Salah satu 

permasalahan yang mengemuka adalah persoalan pintu 

perlintasan kereta api. Kecelakaan yang sering terjadi di sekitar 

pintu perlintasan kereta api di sebabkan kelalaian petugas 

penjaga pintu atau sikap dari para pengemudi yang tidak disiplin. 

Berikut merupakan beberapa kejadian kecelakaan kereta di 

perlintasan:  

1. 15 Juli 2014 pukul 23.37 WIB sepasang KA inspeksi 

Sindoro-Semeru bernomor SI 31101 menabrak truk crane 

di JPL 49 KM 20+310 Jl. Banjarkemantren, Buduran, 

Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya, masinis kereta Linda 

Bagus Sujarmanto (23) dan operator crane Abdul Mufid 

tewas terjepit sedangan 2 lain luka berat dan 

mengakibatkan KAIS Sindoro dan truk rusak berat juga 

palang pintu dan tiang lampu perlintasan hancur 

berantakan. Penyebabnya dikarenakan penjaga petugas 

jaga lintasan tertidur pada waktu kejadian dan tidak 

menutup palang pintu karena tidak mendengar ada suara 

pemberitahuan untuk menutup pintu juga kereta itu tidak 

memiliki jadwal untuk melintas (kereta luar biasa).
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2. 21 Juli 2014 pukul 10.00 WIB KA Mutiara timur relasi 

Surabaya Gubeng – Banyuwangi berloko CC 203 02 01 

menabrak tiga kendaraan di Perlintasan latek, Bangil 

Pasuruan. Akibat kejadian ini, dua orang yakni sopir dan 

kenek truk muat ikan mengalami luka berat.   

3. 08 Oktober 2014 pukul 11.38 WIB KA Argo Bromo Anggrek 

menabrak mobil kijang grand extra abu-abu bernomor polisi 

B 1131 KMB di perlintasan liar kilometer 20 antara stasiun 

Tegowanu menuju stasiun Brumbung Demak. Kecelakaan 

itu mengakibatkan enam penumpang tewas dan tiga 

penumpang lainnya mengalami luka-luka (wikipedia.org).  

Kecelakaan kereta api juga menyebabkan korban jiwa maupun 

luka – luka. Data jumlah korban kecelakaan kereta api dari tahun 

2011 sampai tahun 2015 ditunjukkan pada Tabel 1.2. Penyebab 

kecelakan kereta api terdiri atas faktor manusia / operator (28 

persen), prasarana (15 persen), alam (21 persen) sarana (28 

persen) dan faktor eksternal (8 persen) (dephub.go.id).
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Tabel 1.2 Data jumlah korban kecelakaan kereta api 

 

 

 Dalam rangka mengurangi kecelakaan tersebut perlu 

kirannya di perlintasan yang tidak dijaga diberi pintu perlintasan 

otomatis. Sedangkan di perlintasan yang dijaga dipasangi kontrol 

pintu  otomatis untuk mengurangi human error, tetapi tetap dapat 

di kontrol secara manual ketika di perlukan. Oleh karena itu pada 

proyek akhir ini akan dibuat suatu prototype dengan judul “Palang 

Pintu Rel Kereta Api Otomatis Berbasis Arduino”. 

1.2 Tujuan 

Tujuan pembuatan proyek akhir ini yaiti : 

1. membuat dan merancang sistem miniatur palang pintu 

kereta api otomatis berbasis arduino  dengan sensor 

ultrasonic, sensor photodiode dan sensor infrared. 

Tahun Meninggal Luka Berat Luka Ringan 

2011 43 58 97 

2012 4 23 23 

2013 4 8 38 

2014 3 18 37 

2015 5 4 19 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah antara lain : 

1. Pembuatan miniatur palang kereta api otomatis menggunakan 

arduino. 

2. Sensor ultrasonic, sensor photodiode dan sensor infrared. 

3. Pada miniatur ini digunakan satu Palang pintu yang di gerakkan 

dengan servo 180°. 

4. Skala miniatur 1:160 dari kereta api aslinya 

 


