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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

 

Dari perancangan dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 
bahwa : 

 

1. Alat pengaturan traffic light dan perlintasan kereta api ini bekerja dengan sitem 

Arduino UNO. 

2. Tegangan yang dipakai pada alat pengaturan traffic light dan perlintasan kereta 

api berasal dari tegangan listrik pln. 

3. Alat pengaturan traffic light dan perlintasan kereta api ini bertujuan untuk 

menciptakan kondisi yang lebih baik di jalan yang di lintasi kereta api, seperti 

mengurangi kemacetan dan mengurangi tingkat kecelakaan di perlitasan jalan 

yang dilintasi kereta api. 

4. Alat pengaturan traffic light dan perlintasan kereta api ini menggunakan wireless 

dan sensor inframerah yang akan menjadi tanda apabila kereta api akan lewat 

atau melintas. 

5. Palang pintu lintasan kereta api mempengaruhi 3 trafficlamp yang ada di 

dekatnya, dimana ketika palang pintu menutup yang menandakan kereta akan 

melintas maka traffic light 1 akan menjadi hijau dengan delay perpindahan  

(1detik), dan traffic light 2 akan menjadi kuning dengan delay perpindahan 

(4detik) untuk menandakan hati – hati dan traffic light ke 3 menjadi  merah 

dengan delay (1detik) dan palang pintu mulai tertutup , apabila kereta api telah 

melintasi palang pintu dan mengenai sensor 2 maka palang pintu kereta terbuka ,  

6. Dari pengukuran tegangan yang di lakukan hasil dari tegangan terukur berbeda 

dengan hasil tegangan apabila di ukur langsung ketika kondisi alat sedang 

menyala atau aktif. 
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5. 2 SARAN 

 

 Pada proyek akhir ini sistem  yang digunakan masih terbilang sederhana dengan 

perangkat yang biasa atau umum di gunakan kebanyakan orang saat ini. Daya yang di 

gunakan pada sistem pun masih menggunakan sistem kelistrikan dari AC PLN. 

Selajutnya alat ini bisa jauh lebih di kembangkan dari berbagai macam sudut seperti 

mengembangkan IC yang di gunakan, mengganti  sistem kelistrikan dengan solar cell  

atau baterai dan membuat sistem pemantau palang pintu kereta otomatis yang saya buat 

, mengembangkan alat tidak hanya di gunakan di persimpangan jalan yang dilalui kereta 

api, dan banyak pengembangan pengembangan lainnya. 

 

 Bagi yang ingin mengembangkan alat ini penulis mempersilahkan, penulis hanya 

meminta jika ingin mengembangkan alat ini kembangkanlah sebaik mungkin dengan 

maksud dan tujuan yang baik agar dapat bermanfaat buat siapapun. 


