
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kereta api merupakan alat transportasi masal yang masih menjadi andalan

bagi masyarakat Indonesia. Selain cepat, angkutan kereta api juga cenderung lebih

nyaman dan murah jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Terdapat

dua jenis layanan kereta api, yaitu layanan kereta penumpang dan kereta barang.

Jenis sarana yang digunakan juga dapat berupa rangkaian kereta yang sudah

memiliki tenaga penggerak (umumnya untuk kereta penumpang) ataupun

kombinasi antara rangkaian kereta atau gerbong yang ditarik oleh lokomotif.

Lokomotif adalah kendaraan rel yang dapat bergerak sendiri dengan motor diesel

sebagai sumber tenaga dan berfungsi untuk menarik atau mendorong rangkaian

kereta/gerbong [1]. Tanpa lokomotif, rangkaian kereta atau gerbong tidak dapat

bergerak sendiri. Oleh karena itu, lokomotif menjadi salah satu komponen utama

dalam suatu perjalanan kereta api.

Lokomotif yang hadir di era digital seperti saat ini, sudah dikomputerisasi

atau menggunakan sistem kontrol digital dalam monitoring atau kendali setiap

komponennya. Namun, sebagian besar lokomotif yang ada di Indonesia

merupakan lokomotif lama yang berusia belasan bahkan puluhan tahun, Sehingga

belum dilakukan komputerisasi pada kontrol komponennya. Sementara itu,

komputerisasi/ monitoring komponen secara digital cukup membantu dalam

pelaksanaan proses perawatan lokomotif. Selain itu, monitoring komponen secara

digital juga dapat mengantisipasi terjadinya kegagalan kerja pada komponen

lokomotif.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upgrade secara bertahap pada lokomotif seri

lama dalam hal digitalisasi sistem monitoring komponen-komponen lokomotif,

sejalan dengan inisiatif KUPT Dipo Lokomotif Tarahan. Sebagai langkah awal

untuk menanggapi hal tersebut, maka dilakukan pemodelan serta pembuatan

prototype alat monitoring sederhana pada salah satu bagian utama lokomotif,

yaitu kompresor dengan menggunakan mikrokontroler berupa Arduino. Selain
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dapat melakukan modernisasi instrumen pada lokomotif lama, penelitian ini juga

memberikan dampak positif dalam menjembatani hubungan antara perusahaan

dengan institusi pendidikan, khususnya PT KAI dengan Itera. Kedepannya, jika

penelitian ini dirasa cukup layak untuk diaplikasikan, maka akan dilakukan

pengembangan untuk memonitoring sistem lainnya.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini, yaitu:

1. Merancang sistem perangkat digital monitoring tekanan main reservoir

(MR) udara dan tekanan pelumas serta kondisi aktuator valve yang dapat

diaplikasikan pada sistem kerja kompresor lokomotif CC 202.

2. Mengintegrasikan indikator bahaya pada perangkat monitoring yang

dirancang serta mekanisme automatic stop saat kondisi kerja diluar

rentang aman.

3. Mengetahui reliabilitas dari perangkat monitoring yang dirancang.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Tugas akhir ini melingkupi spesifikasi berikut:

1. Kondisi kerja disesuaikan dengan kapasitas peralatan lab, sedekat

mungkin dengan kondisi aktual pada kompresor lokomotif CC202. Yaitu

tekanan maksimal 100 psi untuk udara (aktual pada lokomotif 140 psi

untuk MR) dan 1,5-2,5 kg/cm2 pada oil pressure.

2. Alat bekerja secara wireless dengan konsep transceiver atau dibuat

menjadi dua perangkat yang berfungsi masing-masing sebagai transmitter/

pengirim data dan juga receiver/ penerima data dalam rentang jarak

tertentu.

3. Alat memantau tekanan pada main reservoir dan oil pressure serta kondisi

aktuator katup. Kemudian, menampilkan hasil monitoring tersebut dalam

bentuk display.

1.4 Metodologi

Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah:
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1. Studi literatur

Pengerjaan tugas akhir ini diawali dengan tahapan melakukan studi

literatur terkait beberapa sistem yang akan digunakan.

2. Eksplorasi

Pada tahapan ini penulis melakukan pencarian terkait komponen yang

mendukung konsep maupun fungsi-fungsi dasar perangkat pengukuran

tekanan serta spesifikasi komponen atau pendukung fungsi dan beberapa

parameter lainnya.

3. Desain Prototype

Pada tahapan ini, dilakukan desain perancangan berdasarkan komponen

dan spesifikasi yang sebelumnya didapatkan dari tahap eksplorasi.

4. Fabrikasi

Setelah desain tersedia, langkah berikutnya adalah mengubah desain

tersebut menjadi sebuah rancangan sederhana yang bekerja berdasarkan

sistem maupun fungsi yang telah dibuat.

5. Pengujian Prototype

Rancangan sederhana tersebut selanjutnya diuji, dengan cara melakukan

penyesuaian dengan kondisi aktual ketika alat bekerja.

6. Pelaporan tugas akhir

Tahapan terakhir dari penyusunan tugas akhir ini adalah penyusunan

laporan tugas akhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini akan diuraikan dalam lima bab dengan sistematika

penulisan sebagai berikut.

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang pengambilan judul, tujuan pengerjaan

penelitian/tugas akhir, ruang lingkup penelitian/tugas akhir, metodologi

yang digunakan, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir.
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2. BAB II. DASAR TEORI

Bab ini memuat pengetahuan dasar dan penjelasan teori yang digunakan

dan berhubungan dengan tugas akhir.

3. BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode perancangan alat yang akan dibuat

berdasarkan hasil studi literatur dan eksplorasi yang telah dilakukan.

4. BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat implementasi dari alat (prototype) yang telah dirancang

dan evaluasi pengujian terhadap kinerja alat secara keseluruhan.

5. BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan proses pengerjaan tugas akhir

dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.


