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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan 

sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, kereta api 

merupakan salah satu model transportasi masal yang menjadi alternatif bagi 

masyarakat. Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) memiliki tugas untuk 

mengatur keberangkatan, kedatangan, pemberhentian dan mengatur administrasi 

yang berhubungan dengan perjalanan kereta api. Pengaturan tersebut dilakukan 

agar perjalanan kereta api dapat berjalan dengan aman dan sesuai prosedur. Untuk 

mengetahui informasi lokasi kereta yang sedang melakukan perjalanan, Pengatur 

Perjalanan Kereta Api (PPKA) mendapatkan informasi menggunakan radio 

kominikasi pada masinis dan pos penjaga perlintasan kereta api. 

Semakin meningkatnya jumlah kereta api maka akan menyebabkan semakin 

padat lalu lintas perjalanan kereta api, tetapi peningkatan jumlah jalur kereta api 

cenderung tetap, hal ini mengakibatkan antrian dalam melakukan perjalanan kereta 

api, untuk dapat melintasi perlintasan, kereta api memiliki jadwal dan saling 

bergantian. Keadaan seperti ini rentan terjadinya kecelakaan kereta api. Dalam 

kurun waktu 5 tahun ( 2010 – 2016) telah terjadi kecelakaan kereta api sebanyak 35 

kecelakaan, dari 35 kecelakaan tersebut 9 kecelakaan disebabkan karna terjadinya 

tumburan antar kereta api (Media Release KNKT, 2016). 

Palang pintu perlintasan kereta api merupakan salah satu sarana prasarana 

kereta api yang berfungsi sebagai simbol bahwa kereta api akan melintas (Marisa 

et al,2016). Lalu menurut pesan yang disampaikan oleh PT Kereta Api Persero, 
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palang pintu perlintasan kereta api hanyalah alat bantu untuk mengamankan 

perjalanan kereta api. Oleh karna itu masih banyaknya perlintasan yang belum 

berpalang pintu. Kelalaian dalam berkendara menjadi penyebab utama kecelakaan 

pada perlintasan kereta api. 

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi penulis merancang 

sistem monitoring kereta api berbasis internet of things, hal ini didukung dengan 

peningkatan pengguna internet. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2016), jumlah pengguna internet di 

Indonesia telah mencapai 88,1 juta jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia 

sebesar 252,4 juta jiwa. Tidak hanya itu, seiring banyaknya penggunaan internet, 

penggunaan smartphone juga mengalami kemajuan, dari hasil survei penggunaan 

internet 47,6 % dari pengguna internet mengakses internet menggunakan 

smartphone. Dilihat dari perkembangan penggunaan internet dan penggunaan 

teknologi smartphone tersebut konsep Internet of things memiliki peluang untuk 

diterapkan.  

Selain menggunakan konsep internet of things, aplikasi ini juga menerapkan 

konsep Geolocation Information System (GIS) sebagai penyajian data keberadaan 

kereta api yang sedang melakukan perjalanan. Geolocation Information System 

(GIS) merupakan gabungan dari tiga unsur pokok yaitu Geografis, informasi dan 

sistem. Sehingga Geolocation Information Sistem (GIS) merupakan sebuah system 

informasi yang digunakan untuk memasukan, menyimpan, memanggil kembali, 

mengolah, menganalisis dan menghasilkan data berefrensi geografis atau data 

geospital. Dengan memanfaatkan perkembangan yang telah dipaparkan diatas, 

penulis merancang sistem monitoring kereta api dengan menggabungkan kedua 
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konsep yaitu konsep internet of things dan Geolocation Information Sistem  yang 

bertujuan untuk memonitoring lokasi kereta api secara realtime. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam 

penulisan ini adalah : 

1. Bagaimana merancang aplikasi monitoring kereta api berbasis internet of 

things dan Geolocation Information System (GIS)? 

2. Bagaimana menguji aplikasi monitoring kereta api berbasis Internet of 

things dan Geolocation Information System (GIS) dengan pengujian ISO 

9126 ? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu :  

1. Aplikasi monitoring lokasi dari prototype alat dengan bantuan GPS 

module Arduino 

2. Aplikasi memberikan notifikasi pada user dalam radius 500 meter dari 

jalur kereta api. 

3. Area uji coba pada wilayah Bandar Lampung. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah : 

1. Merancang aplikasi monitoring kereta api berbasis Internet of things dan 

Geolocation Information System (GIS). 

2. Menguji aplikasi monitoring kereta api berbasis Internet of things dan 

Geolocation Information System (GIS) dengan pengujian realtime 

system. 
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1.5. Manfaat dan Kontribusi Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagi masyarakat 

a. Mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas akibat kelalaian dalam 

berkendara dalam melintasi perlintasan kereta api. 

b. Masyarakat dapat melihat lokasi kereta api secara realtime. 

2. Bagi Perusahaan Kereta Api 

a. Dapat mengetahui lokasi kereta api yang sedang melakukan perjalanan. 

b. Masinis dapat mengetahui jarak antar kereta api. 

 

 

  


