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Abstrak Kereta Api adalah salah satu transportasi 

umum yang banyak digunakan masyarakat di Indonesia. 
Data dari Badan Statistik menyebutkan bahwa jumlah 
pengguna kereta api di seluruh Indonesia akhir 2015 
adalah 325.945.000. Dengan jumlah yang sangat besar 
tersebut maka keamanan sangatlah penting karena hal ini 
menyangkut nyawa. Penelitian ini akan membentuk suatu 
sistem palang pintu kereta otomatis yang diharapkan 
dapat mengurangi resiko kecelakaan pada kereta api. 
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian 
sebelumnya yang hanya menghitung kecepatan kereta api. 
Pengembangan yang dilakukan yaitu menambahkan 
unsur percepatan. Penelitian ini dibangun menggunakan 
mikrokontroler Arduino. Untuk menghitung kecepatan 
dan percepatan kereta, sistem kereta api otomatis akan 
menggunakan tiga buah sensor inframerah. Hasil dari 
penelitian ini didapatkan bahwa penghitungan percepatan 
kereta api dapat dilakukan dengan baik.  
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Abstract  Trains is one of the many public 

transportation used by people in Indonesia. Data from 
Statistics states that the number of train users throughout 
Indonesia end of 2015 is 325 945 000. With a very large 
number of passenger every year then security 
transportation is very important because it concerns with 
human life. This study will establish a system of automatic 
train doorstop that is expected to reduce the risk of 
accidents on the railways. This study is an extension of 
previous research which only calculate the speed of the 
train. Development is done is to add an element of 
acceleration. This research was built using the Arduino 
microcontroller. To calculate the speed and acceleration of 
the train, the train system automatically uses three 
infrared sensors. The results of this study found that the 
calculation of the acceleration of the train can be done well. 
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I. PENDAHULUAN 

 Kereta api adalah kereta yang terdiri atas rangkaian 
gerbong (kereta) yang ditarik oleh lokomotif, dijalankan 
dengan tenaga uap (atau listrik), berjalan di atas rel 
(rentangan baja dan sebagainya)  [1]. Berdasarkan data 
terakhir yang dirilis oleh Badan Statistik Indonesia yang 
terupdate pada tanggal 05 Februari 2016, volume 

angkutan penumpang moda transportasi umum ini untuk 
tahun 2015 telah mencapai sekitar 325 juta penumpang. 
Nilai ini meningkat sekitar 17.45% dari tahun 2014 
[2].Maka dari itu perlu diupayakan untuk menjaga agar 
keselamatan penumpang dan tingkat kecelakaan kereta 
api diperkecil. 

Banyak palang pintu kereta api yang masih belum 
ditutup alias ilegal yang tersebar di Indonesia. Sebagai 
contoh di Padang, Sumatra Barat terdapat sekitar 500 
perlintasan yang ilegal [3], di daerah kabupaten Cirebon 
terdapat 48 titik perlinatasan kereta api tanpa palang 
pintu. Hal ini diungkapkan sendiri oleh PT. Kereta Api 
Indonesia (KAI) DAOP III Cirebon [4]. Hal ini 
ditambah dengan daerah penjelasan Wiwik Widayanti, 
Wakil Presiden Eksekutif PT. KAI DAOP VIII 
Surabaya, bahwa masih 742 perlintasan palang pintu 
yang tidak berpalang dari total 843 [5]. Maka dari itu hal 
ini memberikan potensi untuk terjadinya kecelakaan 
yang cukup besar. Melihat hal demikian terdapat upaya 
pemerintah untuk memberikan solusi yaitu dengan cara 
membangun jembatan layang (flyover) ataupun jalan 
bawah tanah (underpass) [6].  

Namun hal ini masih belum menyelesaikan masalah 
kecelakaan yang diakibatkan oleh kereta api sebagai 
contoh di Ibu kota Indonesia, Jakarta pada tahun 2014, 
tingkat angka kecelakaan yang terjadi sejak bulan 
Januari 2014 hingga  Juni 2014 sebanyak 83 kasus, hal 
ini disebabkan oleh kendaraan bermotor yang 
menerobos langsung pintu resmi dan melewati 
perlintasan liar. Data kecelakaan tersebut melonjak 20% 
dari tahun 2013. Di Jakarta, palang pintu terdapat 481 
perlintasan kereta api dan yang mengejutkan bahwa 144 
diantaranya tidak berpalang. Berdasarkan data tersebut, 
kebutuhan untuk membangun sistem palang pintu kereta 
api otomatis sudah sangat diperlukan [7]. Hal ini 
ditengarai bahwa jumlah kecelakaan yang melibatkan 
kereta api salah satunya adalah disebabkan oleh kurang 
akuratnya waktu tutup palang pintu kereta api. Sehingga 
terdapat jeda waktu yang cukup lama antara menutupnya 
palang pintu kereta api dengan lewatnya kereta api. 
Maka dari itu menyebabkan pengendara transportasi 
darat lain menjadi terbiasa untuk menerobos palang 
kereta api. Hal tersebut dikarenakan penjaga palang 
pintu kereta api tidak memiliki acuan waktu yang tepat 
mengenai lewatnya kereta api yang seharusnya dapat 
dihitung berdasarkan kecepatan dan percepatan kereta 
api tersebut [7]. 

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk 
mengukur kecepatan dari kereta api saat akan menuju ke 
palang pintu perlintasan kereta api. Penelitian tersebut 
berhasil mendapatkan nilai kecepatan kereta dengan 
menggunakan dua buah sensor infrared [7].  
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