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BAB III 

PERANCANGAN ALAT 

 

3. 1 Blok Diagram Sistem 

Perancangan proyek akhir ini rancangan dibuat  dengan sistem yang dapat 

dilihat pada gambar blok diagram dibawah ini 

 

Gambar 3.14 Block diagram 

BLOCK 1 

Catu daya mensupply seluruh block diagram yaitu : Sensor 1 , Arduino dan Wireless 

Transmitter. Apabila sensor active di proses ke Arduino 1 untuk mrngirimkan data atau 

perintahuntuk dikirim melalui wireless transmitter 

BLOCK 2 

Wireless receiver menerima data atau perintah dari wireless selanjutnya di proses lagi 

oleh Arduino 2 untuk mengaktivekan buzzer dan taraffic lamp berpindah posis dari hijau 

ke kuning dan ke merah yang selanjutnya menggerakkan palang pintu kereta api.  

 Apabila sensor 2 ada aktivitas maka akan diproses oleh Arduino 2 untuk 

mengaktivekan buzzer mengembalikan posisi traffic lampmen jadi hijau kembali dan 

membuka palang puintu kereta api.    
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3.2 FLOWCHART 

Urutan kerja dari program perangkat lunak mikrokontroler dapat dilihat pada 

gambar diagram alir dibawah ini 

 

Gambar 3.15 flow chart 
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KETERNGAN FLOW CHART : 

1. Mulai  

2. Analisis rangkaian  

- Apakah dalam arti kata hidup sesuai fungsinya 

3. Sensor active 

- Apa bila tidak kembali ke analisis apakah sudah berfungsi  

- Apabila iya berarti sensor bekerja / active yang selanjutmya perintah dikirim 

ke wirrles RX 

4. Wireless send da ta  

- Disini wirless bekerja setelah ada peritntah dari sensensor dan Arduino 

umtuk dikirim ke wireless RX 

5. Wireless receiver 

- Disini wireless menerima sinyal perintah yang selanjutnya di proses oleh 

Arduino 2 

6. Traffic lamp on dan buzzer on 

- Disini apabila data dari receiver sudah di proses maka traffic lamp dan buzer 

on atau bekerja 

- Ap bila tidak menunggu apakah sensor 1 mengirim data  

- Apa bila iya berarti motor palang pintu kereta api bekerja 

7. Palang pintu kereta api tertutup 

- Palang pintu kereta active apa bila traffic lamp dan buzzer menyala  

8. Sensor 2 on  

- Jika tidak kembali ke palang pintu tertutup karna belum ada aktivitas dari 

sensor 2 

- Jika iya dilanjutka untuk mengaktivekan traffic lamp 

9. Traffic lamp  

- Disini traffic lamp bekerja sampai lampu menunjukan lampu hijau dan 

kembali ke merah dilanjutkan ke step selanjutnya 

10. Palang pintu kereta open  

- Disin palang pintu kereta terbuka dilanjutkan buzzer off 
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3.3 Rangkaian skematic 

 

3.3.1 Perancangan Catu Daya 

Pada perancangan proyek akhir ini saya merancang catu daya dengan skematik 

yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

 

Gambar 3.16 Perancangan catu daya 

 

Rangkaian catu daya merupakan modul vital di dalam perancangan ini, yang 

terdiri atas Trafo, Dioda bridge, kapasitor, regulator dan beberapa komponen 

pendukungnya. Tanpa rangkaian catu daya sistem tidak akan bekerja sama sekali. 

Catu daya menggunakan Trafo Step down yang digunakan untuk 

menurunkan tegangan dari 220 Volt AC PLN menjadi 12 Volt AC. Tegangan yang 

dihasilkan trafo masih AC, kemudian masuk ke dioda bridge sehingga menjadi DC 

tetapi DC yang dihasilkan masih belum sempurna karena masih ripple atau masih 

berfrekuensi sama dengan frekuensi AC PLN yaitu 50 Hz. Untuk menjadikan DC 

yang sempurna, aliran listrik masuk ke kapasitor yang berfungsi sebagai filter. 

Kapasitor bersifat menyimpan muatan listrik sehingga aliran listrik 12 Volt DC 

tersebut mengalir mengisi kapasitor sampai penuh lalu setelah penuh kapasitor akan 

membuang isi muatannya ke komponen selanjutnya, sehingga tegangan DC 

tersebut sudah tidak lagi berfrekuensi. 

Tegangan yang dibutuhkan oleh penelitian ini adalah 5 Volt sehingga 

digunakan Regulator untuk menghasilkan tegangan 5 Volt yaitu 7805 dan 6 Volt 

sehingga digunakan juga regulator untuk menghasilkan tegangan 6 Volt yaitu 7806. 

Regulator adalah pembatas arus yang memiliki fungsi hampir mirip dengan dioda 

zener. Berapapun input tegangan yang masuk, outputnya tetap sesuai dengan 

karakteristiknya dan akan membuang sisanya ke ground.. Output dari 7805 sudah 5 

Volt yang kemudian masuk ke kapasitor juga karena fungsi dari kapasitor adalah 

menyimpan muatan listrik sehingga aliran listrik 5 Volt mengalir mengisi kapasitor 

sampai penuh lalu setelah penuh kapasitor akan membuang isi muatannya ke 
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beban. Hal ini dimaksudkan supaya kerja regulator menjadi lebih ringan karena 

aliran listrik lebih dulu disimpan di kapasitor, kemudian baru masuk ke beban. 

Output dari 7806 sudah 6 Volt yang kemudian masuk ke kapasitor juga karena 

fungsi dari kapasitor adalah menyimpan muatan listrik sehingga aliran listrik 6 Volt 

mengalir mengisi kapasitor sampai penuh lalu setelah penuh kapasitor 

akanmembuang isi muatannya ke beban 

 

3.3.2 Perancangan LED 

Pada perancangan proyek akhir ini saya merancang LED sebagai indikator 

lampu lalu lintas dengan skematik yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

Pada saat ardruino uno mengeluarkan logika 1, tegangan yang keluar dari port yang 

dimaksud adalah 5 Volt DC, sedangkan pada saat ardruino mengeluarkan logika 0, 

bukan tegangan yang keluar dari port tetapi port tersebut terhubung ke ground secara 

internal di dalam IC ardruino tersebut. 

LED akan menyala pada saat kaki anoda mendapatkan tegangan 5 Volt DC dan kaki 

katoda mendapatkan ground. Oleh karena itu LED yang difungsikan sebagai prototipe 

traffic light akan menyala pada saat ardruino memberikan logika 0 dan LED tersebut 

akan padam pada saat ardruino memberikan logika 1. 

Resistor yang diberikan ke LED berfungsi sebagai pembatas arus supaya arus yang 

mengalir ke LED sekitar 20 miliampere. Pada saat arus mengalir ke LED, LED akan 

menyala terang. 

 

 3.3.3 Rangkaian Sensor IR 

Pada perancangan proyek akhir ini saya merancang sensor yang mendeteksi 

kereta akan lewat dan kereta sudah lewat dengan skematik rangkaian yang dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini 

Sensor yang mendeteksi kereta akan lewat dan kereta sudah lewat terdiri atas Infra LED 

dan Photo dioda digunakan untuk mendeteksi adanya kereta yang melewati sensor, 

InfraLED memancarkan cahaya infra merah, sedangkan photo dioda menunggu adanya 

sinar inframerah yang menyinarinya, pada saat tidak ada objek yang melewatinya, photo 

dioda mendapatkan cahaya infra merah dan tegangan output photo dioda adalah 0 Volt 

yaitu logika 0 ke Ardruino, tetapi pada saat ada objek yang melewatinya, photo dioda 

tidak akan mendapatkan cahaya infra merah yang dipancarkan oleh infraLED tersebut 

sehingga tegangan yang terdeteksi di kaki photo dioda akan naik menjadi 5 Volt yaitu 

logika 1 ke Ardruino. 
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Buzzer digunakan sebagai sirine / alarm yang akan berbunyi pada saat ada 

kereta yang akan lewat dan berhenti berbunyi pada saat kereta sudah lewat, Buzzer 

akan berbunyi pada saat kedua kaki buzzer mendapatkan Ground dan + VCC 12 Volt. 

Buzzer diaktifkan oleh Ardruino melalui Transistor NPN yang berfungsi sebagai saklar 

aliran listrik ke Buzzer. Pada saat Ardruino memberikan logika 1 ke transistor NPN, maka 

transistor NPN yang akan memberikan ground ke Buzzer sehingga buzzer berbunyi. 

 

3.3.4 Perancangan motor penutup palang pintu 

Pada perancangan proyek akhir ini saya merancang motor untuk penutup palang 

pintu kereta api dengan skematik yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

Motor DC berputar sesuai dengan kutub polaritas tegangan yang diberikan ke 2 kakinya, 

jika polaritas berubah arah putaran juga akan ikut berubah. Untuk dapat merubah 

polaritas dengan arus yang cukup dapat menjalankan motor tidak dapat langsung dari 

port ardruino, tetapi harus menggunakan driver motor. 

 

3.3.5 Perancangan Limit switch pembatas palang pintu 

Pada perancangan proyek  akhir ini saya merancang limit switch untuk pembatas 

palang pintu supaya palang pintu tidak berlebihan terbukanya dan tidak berlebihan 

tertutupnya, skematik dari rangkaian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

Di dalam Port Ardruino sudah terdapat internal pull up yaitu sebuah resistor yang 

terhubung ke VCC sehingga pada saat kondisi port Ardruino mengambang / floating 

logika yang masuk adalah logika 1. Oleh karena itu untuk merancang input masuk ke 

Ardruino, lebih baik jika logika yang masuk adalah logika 0 . 

Limit switch digunakan sebagai input yang masuk, 2 buah limit switch masuk ke 2 buah 

port sehingga Ardruino dapat mengetahui limit switch mana yang ditekan dengan cara 

mendeteksi port mana yang logikanya berubah dari yang tadinya logika 1 menjadi logika 

0. 
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3.3.6 Perancangan Software Arduino 

Pada perancangan proyek akhir ini saya merancang software Arduino 

dimaksudkan untuk dapat memberikan deretan perintah di dalam program memori 

Arduino. sehingga arduino dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan. 

Perangkat lunak yang digunakan adalah bahasa C yang sudah terintegrasi di 

dalam software Arduino cc yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

TX                                    RX 

                            Gambar 3.17 Perancangan software Adruino 
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3.4 Rangkaian skematic keseluruhan 

 

 

Gambar 3.5 Rangkaian skematic keseluruhan 

 

 

3.4.1 Cara kerja rangkaian 

 Pada saat sensor 1 ada aktifitas output sensor dibaca oleh Arduino 1 akan 

mengirim informasi (perintah atau data ) pada pin (?) selanjutnya diterima ke rangkaian 

wireless transmitter pada pin (?) untuk dikirim ke  receiver wireles. 

Selanjutnya receiver wireles menerima data (perintah) yang selanjutnya data tersebut 

akan dibaca oleh Arduino 2 dari pin (?) wireles receiver ke pin (?) Arduino 2 . selanjutnya 

Arduino 2 akan memproses data (perintah) tersebut untuk mengaktifkan traffic lamp . dari 

warna hijau menjadi kuning terus ke merah pada pin (?) (?) (?) dilanjutkan pada pin (?) 

arduino 2 untuk mengeluarkan perintah pada pin (?) (?) untuk menggerakan motor DC 

agar palang pintu kereta ada pergerakan setelah palang pintu kereta menyentuh limit 1 

menghubungkan ke pin (?) Arduino ke logika nol .  

Setelah itu vjika sensor 2 ada afktifitas maka sensor 2 akan menmberi perintah pada 

pinm (?)  ke Arduino 2 perintah dari sensor 2 tersebut dibaca oleh arduino2 untuk 

mengaktifkan motor kembali agar palang pintu terbuka , setelah menyentuh limit 2 pintu 

berhenti dilanjutkan oleh traffic lamp bekerja dari kondisi merah ke kuning dan hijau dan 

prosespun selesai.    

 

3.5 Tabel Alat dan Bahan 

Gambar 3.18 Rangkaian Keseluruhan 

 

3.4.1 Cara kerja rangkaian 

 Pada saat sensor 1 ada aktifitas output sensor dibaca oleh Arduino 1 akan 

mengirim informasi (perintah atau data ) pada pin (9,10,11,12,13) selanjutnya diterima ke 

rangkaian wireless transmitter pada pin (3,4,5,6,7) untuk dikirim ke  receiver wireless. 

Selanjutnya receiver wireless menerima data (perintah) yang selanjutnya data tersebut 

akan dibaca oleh Arduino 2 dari pin (3,4,5,6,7) wireless receiver ke pin (9,10,11,12,13) 

Arduino 2 . selanjutnya Arduino 2 akan memproses data (perintah) tersebut untuk 

mengaktifkan traffic lamp . dari warna hijau menjadi kuning terus ke merah pada pin (A1) 

(A2) (A3) dilanjutkan pada pin (D2,D3) arduino 2 untuk mengeluarkan perintah pada pin 

(10,15) untuk menggerakan motor DC agar palang pintu kereta ada pergerakan setelah 

palang pintu kereta menyentuh limit 1 menghubungkan ke pin (A4) Arduino ke logika nol .  
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Setelah itu vjika sensor 2 ada afktifitas maka sensor 2 akan menmberi perintah pada 

pinm (D7)  ke Arduino 2 perintah dari sensor 2 tersebut dibaca oleh arduino2 untuk 

mengaktifkan motor kembali agar palang pintu terbuka , setelah menyentuh limit 2 pada 

pin (A5) pintu berhenti dilanjutkan oleh traffic lamp bekerja dari kondisi merah ke kuning 

dan hijau dan prosespun selesai.    

 

3.5 Tabel Alat dan Bahan 

Tabel 3.2 Alat dan Bahan 

NO JENIS RANGKAIAN KOMPONEN JUMLAH 

1 Bagian sensor IC LM 358 2 

  TRIMPORT 2 

  RESISTOR 2 

  LED 2 

  PHOTO DIODE 2 

  INFRARED 2 

2 WIRELESS MODUL TRANSMITTER WIRELESS 1 

  RECEIVER WIRELESS 1 

3 ARDUINO UNO  2 

4 DRIVER MOTOR IC L 293 D 1 

  MOTOR DC 1 

  KAPASITOR 224 2 

  LED 3MM 4 

  RESISTOR 1 

  DIODE IN 4007 1 

  LIMITH SWITCH 2 

5 TRAFFIC LED LAMPU LED 5MM  

  MERAH, KUNING, HIJAU 6 

  RESISTOR 6 
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3.6 lokasi penempatan palang pintu rel kereta api  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6   Lokasi penempatan palang pintu kereta api 


