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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan kedua makalah yang telah diselesaikan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penentuan lokasi pendirian loket sebagai kantor cabang pembantu pembayaran 

tagihan rekening dengan menerapkan metode FCM yaitu berada di kantor Kecamatan 

Sidorejo sedangkan dengan menggunakan metode FSC lokasi loket yang akan didirikan 

yaitu berada di kantor Kecamatan Sidomukti, kantor Kecamatan Sidorejo dan kantor 

Kecamatan Tingkir.  

 

SARAN 

Berdasarkan kedua makalah yang telah diselesaikan maka saran yang dapat diberikan 

adalah agar kantor pusat PDAM kota Salatiga membuka loket pembayaran tagihan 

rekening air sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan yang berupa alternatif-

alternatif lokasi loket yang diasumsikan pada kantor kecamatan wilayah cakupan 

pelayanan kantor pusat PDAM kota Salatiga dilakukan   guna mengurangi besarnya 

jumlah pelanggan yang menunggak. 
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