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LANDASAN TEORI 

 

2.1 Traverser 

Traverser adalah sebuah alat bantu penyeberangan material dan badan 

kereta api untuk dipindahkan dari suatu proses ke proses selanjutnya. Traverser 

bisa dilihat pada gambar. 

 

Gambar 2.1 Traverser 

 

Traverser pada gambar 2.1 adalah salah satu Traverser dengan ukuran 

yang besar yang dimiliki PT INKA (Persero). Traverser memiliki dimensi 

panjang 29236mm dan lebar 6000mm. Pada Traverser terdapat ruang operator 

dan 2 alat penyambung track dikanan dan dikiri (PT INKA (Persero), 2014). 

Traverser mempunyai 7 buah motor DC sebagai penggerak dengan 

ditenagai generator diesel bertegangan 220v AC dan beban terberat yang pernah 

diangkut kurang lebih 90 ton. Traverser ini secara umum mempunyai 3 operator, 

2 operator bertugas mengoperasikan alat penyambungan track, dan 1 operator 

sebagai penggerak Traverser. 
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2.2 Bogie 

Bogie merupakan sistem kesatuan roda pada kereta api, baik di kereta 

berpenggerak maupun kereta non penggerak. Bogie pada umumnya dipakai untuk 

roda yang jumlahnya lebih dari 2 gandar (As) dalam satu kereta.  

 

Gambar 2.2 Kereta Gandar 2 Dan Kereta Ber-Bogie 

 

Bogie adalah suatu konstruksi yang terdiri dari dua perangkat roda atau 

lebih yang digabungkan oleh rangka yang dilengkapi dengan sistem pemegasan, 

pengereman, dengan atau tanpa peralatan penggerak dan anti selip, serta 

keseluruhan berfungsi sebagai pendukung rangka dasar dari badan kereta. Bogie 

dapat di lepas dan dipasangkan kembali jika sedang dilakukan perawatan (PT 

INKA (Persero), 2014).  

Fungsi utama Bogie adalah menghasilkan fleksibilitas kereta terhadap rel 

sehingga roda dapat tetap mengkuti arah rel saat melewati tikungan. Saat kereta 

melewati rel yang membelok atau menikung, maka akan terjadi sudut antara garis 

lurus badan kereta dengan rel. Pada keadaan ini, akan terjadi kontak antara flens 

dengan rel pada salah satu sisi rodanya. Pada kereta tanpa Bogie maka sudut ini 

terbatas karena roda akan selalu segaris dengan badan kereta sehingga 

saat flens sudah tidak bisa menahan rel, maka roda akan naik ke atas rel dan 
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akhirnya terjadi derailment atau anjlok. Dengan adanya Bogie, maka roda tidak 

segaris dengan badan kereta melainkan mempunyai sudut tertentu yang 

memungkinkan roda bisa membelok mengikuti rel tanpa terjadi anjlok atau roda 

yang naik ke atas rel.  

 

Gambar 2.3 Bogie Steering  

 

Selain  fleksibilitas, Bogie juga dapat meredam efek yang diakibatkan 

oleh rel yang bergelombang naik turun. Titik tengah Bogie yang disebut “Center 

Pivot” akan membagi defleksi yang terjadi diantara 2 rodanya. Hal ini akan 

menyebabkan kereta lebih stabil walau rel tidak rata / bergelombang naik turun 

(The Contact Patch, 2015). 

 

Gambar 2.4 Peredaman Ketidakrataan Rel Oleh Bogie 
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Temporary Bogie merupakan bentuk dari sebuah Bogie biasa, hanya saja 

temporary Bogie dibuat untuk sementara saja dalam artian berguna untuk 

menopang atau membawa bahan material seperti plat besi, roda kereta, frame 

kereta dan yang lain. Pada dasarnya temporary Bogie hanya berbentuk frame body 

sederhana dengan penopang, axle box dan 2 pasang roda. Di PT. INKA sendiri 

temporary Bogie digunakan untuk memindahkan badan gerbong antar workshop. 

 

             Gambar 2.5 Temporary Bogie 

 

Gambar 2.5 Temporary Bogie yang dipakai untuk mengangkat bahan 

atau material yang berat. 

 

2.3 Raspberry 

Raspberry adalah komputer papan tunggal (Single Board Circuit/SBC) 

yang memiliki ukuran sebesar kartu kredit. Raspberry bisa digunakan untuk 

berbagai keperluan, seperti spreadsheet, game, bahkan bisa digunakan sebagai 

media player karena kemampuannya dalam memutar video high definition. 
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Raspberry dikembangkan oleh yayasan nirlaba, raspberry pi foundation yang 

digawangi sejumlah developer dan ahli komputer dari Universitas Cambridge, 

Inggris. 

 

Gambar 2.6 Raspberry 

 

Raspberry bersifat open source (berbasis Linux), raspberry bisa 

dimodifikasi sesuai kebutuhan penggunanya. Sistem operasi utama raspberry 

menggunakan debian GNU/Linux dan bahasa pemrograman python. Salah satu 

pengembang OS untuk raspberry telah meluncurkan sistem operasi yang dinamai 

Raspbian, Raspbian diklaim mampu memaksimalkan perangkat raspberry. Sistem 

operasi tersebut dibuat berbasis debian yang merupakan salah satu distribusi linux 

OS (Fahmi, 2015). 
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Tabel 2.1 Port Pada Raspberry 

 

 

Salah satu fitur dari raspberry adalah pin GPIO (general purpose 

input/output) yang terletak di salah satu sudut papan, disamping soket kuning AV. 

Pin GPIO adalah penghubung antara raspberry dengan perangkat lain.  

 

2.4 Arduino 

Arduino adalah papan pengembangan atau development board 

mikrokontroler yang berbasis chip ATmega328P. Disebut sebagai papan 

pengembangan karena board ini memang berfungsi sebagai arena prototyping 

sirkuit mikrokontroller. Dengan menggunakan papan pengembangan, akan lebih 

mudah merangkai rangkaian elektronika mikrokontroller dibanding jika anda 

memulai merakit ATMega328 dari awal dibreadboard. 

Arduino memiliki 14 digital pin input / output (atau biasa ditulis I/O, 

dimana 6 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 pin input 

PORT Keterangan PORT Keterangan
1 3,3 v 14 GND
2 5 v 15 GPIO 22
3 SDA 16 GPIO 23
4 5 v 17 3,3 v
5 SCL 18 GPIO 24
6 GND 19 GPIO 10
7 1 wire 20 GND
8 TX 21 GPIO 9
9 GND 22 GPIO 25
10 RX 23 GPIO 11
11 GPIO 17 24 GPIO 8
12 GPIO 18 25 GND
13 GPIO 27 26 GPIO 7

 
 



11 
 

analog, menggunakan crystal 16 MHz, koneksi USB, jack listrik, header ICSP dan 

tombol reset. Hal tersebut adalah semua yang diperlukan untuk mendukung 

sebuah rangkaian mikrokontroler. Cukup dengan menghubungkannya ke 

komputer dengan kabel USB atau diberi power dengan adaptor AC-DC atau 

baterai, arduino sudah dapat dipakai tanpa khawatir akan melakukan sesuatu yang 

salah. Kemungkinan paling buruk hanyalah kerusakan pada chip ATMega328, 

yang bisa anda ganti sendiri dengan mudah dan dengan harga yang relatif murah 

(Ecadio, 2015). 

 

Gambar 2.7 Arduino Beserta Pin-Pin Yang Digunakan 

 

2.5 XBee 

XBee merupakan sebuah wireless embedded module yang dapat dengan 

mudah di-interface-kan dengan berbagai macam mikrokontroler. Radio frequency 

tranciever ini merupakan sebuah modul yang terdiri dari RF receiver dan RF 

transmitter dengan sistem interface serial UART asynchronous. Langkah pertama 

yang harus dilakukan dalam menggunakan RF Module agar dapat melakukan 
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komunikasi point to point adalah melakukan seting konfigurasi alamat (address). 

Proses konfigurasi ini dapat dilakukan melalui Software Xctu yang merupakan 

software aplikasi khusus untuk RF Module. Cara lain untuk melakukan setting 

dapat dilakukan melalui hiperterminal. Untuk melakukan setting konfigurasi 

address melalui hiperterminal ada dua metode. Metode pertama disebut one line 

percommand dan metode kedua disebut multiple command on one line (DIGI, 

2016) (Garaudy, 2013). 

 

Gambar 2.8 XBee 

 

XBee merupakan modul radio frekuensi yang beroperasi pada frekuensi 

2.4 GHz. Modul ini memerlukan tegangan suplai 2.8 V sampai dengan 3.3 V saat 

mengirim data, modul ini akan membebani dengan arus 270 mA, dan arus 55 mA 

untuk penerimaan data Pada XBee terdapat 20 pin, namun yang sementara ini 

digunakan adalah 6 pin, yaitu VCC dan GND untuk tegangan  suplai, DOUT 

merupakan pin Transmit (Tx), DIN merupakan pin Receive (Rx), RESET 

merupakan pin reset XBee dan yang  terakhir adalah PWMO/RSSI merupakan 

indikator bahwa ada penerimaan data yang biasanya dihubungkan ke led yang 

didrive oleh transistor. 
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Gambar 2.9 Pin Out yang Ada pada Xbee 

 

2.6 Pemrograman Visual Studio C# 

C# adalah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Microsoft 

(dikembangkan dibawah kepemimpinan Anders Hejlsberg yang 

merupakan pencipta berbagai macam bahasa pemrograman termasuk Borland 

Turbo C++ dan Borland Delphi). Bahasa C# juga telah di standarisasi secara 

internasional oleh ECMA. Seperti halnya bahasa pemrograman yang lain, C# bisa 

digunakan untuk membangun berbagai macam jenis aplikasi, seperti aplikasi 

berbasis windows (desktop) dan aplikasi berbasis web serta aplikasi berbasis web 

services. 

 

Gambar 2.10 Komposisi Bahasa C# 
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C# menghilangkan beberapa hal yang bersifat kompleks yang terdapat 

dalam beberapa macam bahasa pemrograman seperti Java dan C++, termasuk 

diantaranya mengilangkan macro, templates, multiple inheritance dan virtual base 

classes. Hal tersebut yang dapat menyebabkan kebingungan pada saat 

menggunakannya, dan juga berpotensial dapat menjadi masalah bagi para 

programmer C++. C# bersifat sederhana, karena bahasa ini didasarkan kepada 

bahasa C dan C++. Dengan C dan C++ atau bahkan Java, akan mempermudah 

mempelajarinya seperti statements, expression, operators, dan beberapa fungsi 

yang diadopsi langsung dari Java, C dan C++, tetapi dengan berbagai perbaikan 

yang membuat bahasanya menjadi lebih sederhana. Gambar dan gambar 

yang merupakan komposisi bahasa yang terdapat dalam C# (Immamoto & Lestari, 

2015). 

 

Gambar 2.11 Tampilan Awal C# pada Microsoft Visual Studio 
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2.7 Arduino Xbee Shield 

Arduino XBee shield adalah sebuah perangkat yang menyederhanakan 

tugas interfacing sebuah XBee dengan arduino. Shield dapat dipasang dengan 

Arduino atau papan USB , dan dilengkapi dengan kemampuan komunikasi 

nirkabel menggunakan modul XBee yang populer. Kompatibel dengan semua 

modul XBee termasuk Seri 1 dan Seri 2, versi standar dan pro (Mikron, 2016). 

Fitur yang ada pada XBee shield: 

• Interface yang kompatibel dengan Arduino. 

• 3 indikator (ON / SLEEP, RSSI, ASS) * led untuk XBee. 

• Menyediakan maksimal 500mA di bawah 3.3V. 

• 2.54mm berak out untuk XBee. 

• Switchable komunikasi dengan FTDI USB atau Arduino dengan hardware 

serial atau software serial. 

 

Gambar 2.12 Xbee Shield 

 

2.8 Arduino Xbee Adaptor 

Xbee adaptor adalah salah satu cara termudah untuk setting XBee 

membuat point to point nirkabel atau jaringan mesh. Adapter ini menggunakan 
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XCTU sebagai media untuk konfigurasi perangkat XBee. Pemasangan pada 

komputer model plug and play.  

 

Gambar 2.13 Pin-Out Pada Xbee Adaptor 

 

2.9 USB to TTL CP2102 

USB to TTL adalah konverter USB ke TTL menggunakan chip konverter 

yang dapat digunakan pada board arduino seperti lylypad, boarduino atau board 

arduino clone sejenisnya. Selain untuk arduino, konverter ini juga bisa digunakan 

untuk segala macam aplikasi elektronik lainnya yang membutuhkan komunikasi 

serial melalui USB. 

Perangkat ini cocok di gunakan untuk pengguna interfacing yang 

menggunakan komputer dengan menggunakan port USB, karena alat ini 

mengkonvert dari USB menjadi serial, yang mana keluaranya berupa RX dan TX 

(Verdelj, 2016). 
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Gambar 2.14 USB to TTL CP2102 

 

2.10 Windows 10 Iot 

Windows 10 IOT atau windows 10 internet of things adalah versi os 

windows 10 yang khusus dikembangkan untuk single board computer seperti 

raspberry, dapat bekerja dengan atau tanpa layar. Internet of things atau IOT, 

adalah suatu upaya untuk mencerdaskan berbagai benda yang ada di sekitar 

manusia, dengan memanfaatkan koneksi internet secara maksimal. Semua benda 

benda tersebut akan saling berkomunikasi satu sama lainnya, dan dapat 

mengerjakan fungsinya masing masing tanpa adanya campur tangan seorang 

manusia (Microsoft Developer, 2016). 

 

Gambar 2.15 Tampilan Windows 10 Iot 
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Seperti natural user interface, searching, online storage, dan service 

berbasis cloud. Windows 10 IOT juga mendukung universal apps. Dengan 

universal apps, para pengembang cukup membuat satu macam aplikasi saja, dan 

aplikasi tersebut akan bisa terhubung ke berbagai platform windows baik itu 

windows phone, windows mobile, ataupun windows pc desktop. hal ini akan 

memberikan akses kepada ratusan device yang telah didukung oleh microsoft 

windows. Windows 10 IOT juga mendukung arduino wring API untuk direct 

hardware access. 

 

2.11 Komunikasi Serial 

Komunikasi serial adalah komunikasi yang pengiriman datanya per-bit 

secara berurutan dan bergantian. Komunikasi ini mempunyai suatu kelebihan 

yaitu hanya membutuhkan satu jalur dan kabel yang sedikit dibandingkan dengan 

komunikasi paralel. Pada prinsipnya komunikasi serial merupakan komunikasi 

dimana pengiriman data dilakukan per-bit sehingga lebih lambat dibandingkan 

komunikasi paralel, atau dengan kata lain komunikasi serial merupakan salah satu 

metode komunikasi data di mana hanya satu bit data yang dikirimkan pada suatu 

waktu tertentu (Shneiderman, 2000). 

Komunikasi serial ada dua macam, asynchronous serial dan synchronous 

serial. Synchronous serial adalah komunikasi dimana hanya ada satu pihak 

(pengirim atau penerima) yang menghasilkan clock dan mengirimkan clock 

tersebut bersama-sama dengan data. Contoh pengunaan synchronous serial 

terdapat pada transmisi data keyboard. Asynchronous serial adalah komunikasi 
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dimana kedua pihak (pengirim dan penerima) masing-masing menghasilkan clock 

namun hanya data yang ditransmisikan, tanpa clock. Agar data yang dikirim sama 

dengan data yang diterima, maka kedua frekuensi clock harus sama dan harus 

terdapat sinkronisasi. Setelah adanya sinkronisasi, pengirim akan mengirimkan 

datanya sesuai dengan frekuensi clock pengirim dan penerima akan membaca data 

sesuai dengan frekuensi clock penerima. Contoh penggunaan asynchronous serial 

adalah pada universal asynchronous receiver transmitter (UART) yang digunakan 

pada serial port (COM) komputer. 

 

2.12 Arduino Software IDE  

Platform dari arduino disusun pada sebuah software yang diberi nama 

Arduino IDE. Software inilah yang paling utama, membantu menjembatani antara 

bahasa mesin yang begitu rumit sehingga menjadi bahasa dan logic yang lebih 

mudah dimengerti manusia (Ecadio, 2015). 

 

Gambar 2.16 Tampilan Arduino IDE 
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2.13 LCD Monitor 

LCD atau disebut juga liquid crystal display adalah suatu jenis display 

yang menggunakan liquid crystal sebagaimedia refleksinya. LCD sudah 

digunakan diberbagai bidang. Pada LCD berwarna semacam monitor terdapat 

puluhan ribu pixel. Pixel adalah satuan terkecil di dalam suatu LCD. Pixel-pixel 

yang berjumlah puluhan ribu inilah yang membentuk suatu gambar dengan 

bantuan perangkat kontroler, yang terdapat di dalam suatu  monitor (Bagus, 

2013). 

 

 
 


