
TEMA :

MEMINIMALISASI PEMAKAIAN GAS LPG AGAR LEBIH IRIT

a. Isi ulang gas LPG dalam jangka waktu lebih lama (irit) Menurunkan banyaknya isi ulang gas LPG tiap minggunya

b. Setiap minggunya jangka waktu pemakaian gas LPG Dari 4 hari 1 kali isi ulang menjadi 8 hari 1 kali isi ulang

lebih cepat habis Biaya isi ulang gas = Rp.14.000,00.

(8 hari = 2x isi ulang = Rp.28.000,00 8 hari = 1x isi ulang = Rp.14.000,00)

Jadi irit, (Rp.28.000,00-Rp.14.000,00 = Rp.14.000,00) dalam 1 minggu

Melalui analisa 4M+1E dan pola pikir fish bone, didapat :

Gambar : Gas LPG Belum ada peraturan secara Membuat peraturan secara tertulis.

tertulis. Menghidupkan kompor ketika yang akan

Pemakaian gas tidak teratur dimasak sudah siap dimasak (di atas

Belum saatnya digunakan kompor)

kompor dalam kondisi menyala. Mematikan kompor ketika sudah selesai,

walaupun akan digunakan kembali.

Gambar : Kompor

Melalui analisa 4M+1E dan pola pikir fish bone, didapat :

What Why Who When Where How How much

Apa solusinya Apa alasan/ tujuannya Siapa Kapan Dimana Bagaimana Berapa biayanya

Menyalakan Agar gas tidak terpakai Semua Setiap Dapur Membuat Mencetak/print

Melalui pengecekan tabung dari pembelian hingga penempatan kompor ketika sia-sia. Sehingga jangka pengguna menggunakan peraturan Rp.2000,00

dengan menggunakan metode 4M+1E ditemukan masalah pada yang akan waktu isi ulang dapat kompor kompor secara tertulis Ditambah mela-

proses pemakaian gas : "tidak teratur", ketika penggantian dimasak lebih lama dan memberi minating

memasak (belum digunakan) tidak dimatikan. Standard : ketika sudah siap tahu cara Rp.3000,00

belum dipakai kompor dimatikan saja. yang lebih Total Rp.5000,00
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