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Ringkasan 

Sistem pengontrol buka tutup palang pintu pada perlintasan kereta api sangat diperlukan 

untuk menghindari terjadinya kecelakaan karena kelalaian faktor manusia. Apabila kereta 

api akan melewati perlintasan kereta api dan mendekati perlintasan dalam jarak sekitar 

500m maka palang pintu akan otomatis tertutup. Palang pintu akan kembali terbuka setelah 

kereta api lewat menjauhi perlintasan. Sistem pengontrol yang diletakkan di gerbong kereta 

berkomunikasi dengan palang pintu di perlintasan menggunakan frekuensi radio dengan 

frekuensi 433 MHz. Untuk mengetahui jarak kereta api dengan perlintasan digunakan 

modul GPS APM 2.5 NEO 6M. Hasil pengujian menunjukkan pada saat kereta api 

mendekat ke perlintasan dalam jarak 595m palang pintu akan menutup. Setelah kereta api 

meninggalkan perlintasan dalam jarak 300m maka palang pintu akan membuka. 
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1.  Pendahuluan  

Sistem buka tutup palang pintu di perlintasan kereta api selama ini dilakukan secara 

manual, yaitu diperlukan seorang penjaga palang pintu untuk melakukan proses buka 

tutup palang. Apabila ada kereta api yang akan melewati perlintasan maka penjaga 

palang pintu mendapat sinyal bahwa ada kereta api yang akan lewat kemudian 

dilakukan penutupan palang. Setelah kereta api melewati perlintasan maka penjaga 

palang pintu akan melakukan pembukaan palang pintu. Pada saat penjaga palang pintu 

melakukan kelalaian dengan mengabaikan sinyal pemberitahuan bahwa kereta api akan 

melewati perlintasan maka mengakibatkan kecelakaan karena palang pintu tidak 

tertutup pada saat kereta api melintas. Dengan adanya sistem pengontrol palang pintu 

otomatis yang tidak memerlukan keberadaan seorang penjaga palang pintu maka 

terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api bisa dihindarkan [1][2]. Sistem ini secara 

otomatis akan melakukan proses penutupan palang pintu pada saat kereta api mendekati 

perlintasan dan setelah kereta api melewati perlintasan maka palang pintu akan 

membuka secara otomatis. 

Pembahasan dimulai dengan penjelasan sistem pengontrol palang pintu meliputi 

proses kerja sistem, sistem mekanik, sistem perangkat keras, dan sistem perangkat lunak. 

Kemudian dilanjutkan dengan hasil pengujian dan diakhiri dengan kesimpulan. 




