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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan energi listrik terus bertambah dengan seiring 

bertambahnya pertumbuhan penduduk, dalam hal ini baik sektor Industri maupun 

rumah tangga. Kebutuhan akan energi listrik antara satu konsumen dengan 

konsumen lainya berbeda-beda. Memasang MCB (Miniature Circuit Breakers)  

sebagai pembatas penggunaan daya listrik pada kWh-Meter merupakan suatu 

kewajiban yang mutlak diperlukan. MCB yang akan dipasang disesuaikan dengan 

permintaan akan kebutuhan listrik oleh konsumen. Pemasangan MCB merupakan 

suatu tindakan untuk membatasi penggunaan daya listrik sekaligus sebagai 

pengaman bagi konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, dari pihak konsumen juga 

memerlukan suatu pengaman yang bagus untuk mengamankan sistem instalasi 

listriknya. Salah satu pengaman yang digunakan adalah circuit breaker. Salah satu 

akibat kejadian yang sering kita jumpai adalah terjadi short circuit atau hubung 

singkat, bila hubung singkat tersebut dibiarkan maka dapat menyebabkan 

kerugian yang sangat besar yaitu bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran. Itulah 

mengapa circuit breaker sangat penting dalam suatu instalasi perumahan ataupun 

industri. Akan tetapi faktor yang paling sering menyebabkan sistem instalasi 

drop/trip  adalah terjadinya  beban berlebih atau terlalu banyak  peralatan listrik 

yang digunakan dalam sistem instalasi tersebut yang menyebabkan arus menjadi 

besar  melebihi kemampuan dari circuit breaker itu sendiri.  

Diantara berbagai tugas circuit breaker adalah memutuskan sistem suatu 

instalasi jika sistem tersebut mengalami hubung singkat dan kelebihan arus. 

Selain itu kemampuan untuk mendeteksi gangguan – gangguan tersebut harus 

sensitif, karena itu akan meminimalisir kemungkinan yang akan mengkibatkan 

kerusakan pada peralatan yang digunakan. Circuit breaker  mengamankan sistem 

instalasi dengan cara  menonaktifkan seluruh sistem instalasi yang sedang aktif 
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ketika terjadi  penggunaan beban berlebihan. Penggunaan beban yang berlebihan 

mengakibatkan  arus semakin meningkat sehingga sistem proteksi tidak mampu 

menahannya lagi. Meningkatnya arus yang melebihi ambang batas dari  sistem, 

maka sistem secara otomatis langsung terputus. Dengan nonaktifnya sitem 

proteksi maka seluruh sistem instalasi akan ikut nonaktif. Hal ini dikarenakan 

circuit breaker dipasang sebagai saklar utama yang langsung  terhubung dengan 

sumber  tegangan. Atas dasar tersebut rancangan alat “Pengendali Pemakaian 

Listrik Pada Penggunaan Peralatan Listrik Rumah Tangga Dengan menggunakan 

Mosfet serta komponen lainnya ” ini dibuat.  Komponen  ini bisa  digunakan 

seperti sistem kerja  MCB yang ada dipasaran tetapi komponen – komponen yang 

digunakan didalamnya tentu berbeda dan pastinya lebih murah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas masalah yang timbul dari tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana melakukan perancangan MCB untuk mengontrol arus berlebih 

dan hubung singkat pada DC house? 

2. Bagaimana merancang Hardware yang sesuai untuk sistem agar 

memperoleh performansi yang diharapkan? 

3.  Bagaimana menguji alat tersebut untuk melihat waktu trip kurang dari 1 

(satu) detik? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir  ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Fokus pembahasan tugas akhir ini adalah perancangan dan pembuatan 

MCB untuk tegangan DC. 

2.  Komponen utama untuk MCB adalah menggunakan mosfet. 
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3. Ruang lingkup pembahasan dari tugas akhir ini diarahkan pada sistem 

pengontrolan arus berlebih DC dan arus berlebih. 

4. Waktu trip yang di tetapkan adalah kurang dari 1 second. 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Adapun tujuan dari pembutan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Merancang dan membuat pembatas arus berlebih dan hubung singkat 

dengan menggunakan mosfet sebagai komponen utama. 

2. Mengetahui kecepatan respon sistem terhadap arus berlebih dan hubung 

singkat. 

1.5 Metodologi 

Agar tercapainya tujuan perencanaan dan pembuatan tugas akhir ini,  

Maka dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data-data yang digunakan dalam perancangan serta 

komponen pendukung yang diperlukan untuk penyelesaian tugas akhir ini. 

2. Perancangan rangkaian mulai dari blok diagram rangkaian dan komponen-

komponen  yang digunakan untuk alat tersebut. 

3. Melakukan pengujian peralatan yang telah direncanakan.   

1.6  Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan tugas akhir ini adalah : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan 

masalah, metodologi, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : DASAR TEORI 

Membahas tentang teori dasar dari alat yang akan dibuat dan komponen-

komponen pendukung lainnya. 
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BAB III : PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT  

 Membahas tentang perencanaan dan pembuatan sistem secara keseluruhan. 

BAB IV : PENGUJIAN ALAT 

Berisi tentang uji coba alat yang telah dibuat, pengoperasian dan 

spesifikasi alat.  

BAB V : PENUTUP 

 Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

  


