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ABSTRACT 

 

The high uncollectible account receivables as a result of customers 

delaying payment for various reasons so that PLN suffered losses and service 

innovation with prepaid electricity. Prepaid electricity is relatively new for the 

customers so that socialization vigorous promotion done by offering various 

benefits to customers. Such changes also have an impact on the recognition of 

changes in accounts payable and receivable which have both electric customers 

in previous life (post-paid) and are in use now (pre-paid). This study was 

conducted to obtain a picture that happens within the community about 

dikonsusmsinya electricity. 

 

The data in this study are primary and secondary data. The primary data 

source in this study was obtained through questionnaires to the prepaid 

electricity customers, and secondary data obtained from PLN documentation, 

websites, tokens, prepaid meter, meter postpaid, socialization promotion. The 

analysis technique used is descriptive qualitative analysis is a technique that is 

based on non-quantitative logical interpretation of the phenomenon under study. 

 

The results showed that: (1) There were changes in the recognition of the 

original debt, while postpaid customers and electricity put into accounts when 

customers move to prepaid electricity based on changes in the payment 

procedures and purchase electricity vouchers. (2) prepaid customers benefitting, 

particularly among households of profits that can be measured and can not be 

measured with money. Benefits that can be measured with money: Power 

consumption is governed by its own customers so that more efficient 13.00% of 

the power consumption comparison before, free to move and the corresponding 

power-added promos applicable, the number of vouchers purchased in 

accordance with the abilities and needs. Gain that can be measured with money: 

Power consumption is governed by its own customers so much.  

 

 

Keywords: Customer, Accounts payable, Accounts receivable, Gain. 

 

 

 

 

  

 



 
 

xi 
 

SARIPATI 

 

Tingginya piutang tak tertagih sebagai akibat pelanggan menunda 

pembayarannya dengan berbagai alasan sehingga PLN mengalami kerugian dan 

melakukan inovasi pelayanannya dengan listrik pra bayar. Listrik pra bayar 

tergolong baru bagi pelanggan sehingga sosialisasi promosi gencar dilakukan 

dengan menawarkan berbagai keuntungan bagi pelanggan. Perubahan tersebut 

juga berdampak pada perubahan pengakuan hutang dan piutang yang di miliki 

pelanggan baik listrik yang di pakai sebelumnya (pasca bayar) maupun yang di 

pakai sekarang (pra bayar). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran 

yang terjadi dilingkungan masyarakat mengenai listrik yang dikonsusmsinya. 

 

  Data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Sumber data 

primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap 

pelanggan listrik pra bayar, dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi PLN, 

website, token, meter prabayar, meter pasca bayar, sosialisasi promosi. Teknik 

analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik analisis non 

kuantitatif yang didasarkan pada interpretasi logis dari fenomena yang diteliti. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa:  (1) Terjadi perubahan pengakuan 

yang semula hutang, ketika pelanggan memakai listrik pasca bayar dan menjadi 

piutang ketika pelanggan pindah kelistrik pra bayar berdasarkan perubahan 

prosedur pembayaran listrik dan pembelian voucher. (2) Pelanggan pra bayar 

diuntungkan, terutama dari kalangan rumah tangga baik keuntungan yang bisa 

diukur maupun tidak bisa diukur dengan uang. Keuntungan yang bisa diukur 

dengan uang: Pemakaian listrik diatur oleh pelanggan sendiri sehingga lebih 

hemat 13,00% dari perbandingan pemakaian listrik sebelumnya, gratis pindah 

dan tambah daya sesuai promo yang berlaku, jumlah voucher yang di beli sesuai 

dengan kemampuan dan kebutuhan.  Keuntungan yang tidak bisa diukur dengan 

uang: Lebih sederhana dan tidak repot, pembelian token (voucher) banyak 

dijumpai ditempat umum, dekat dengan rumah dan tidak antre, sehingga bisa 

menghemat waktu sekaligus belanja kebutuhan yang lain. 

 

 

Kata Kunci: Pelanggan, Hutang, Piutang, Keuntungan. 
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1. Pendahuluan. 

Latar Belakang Penelitian. 

Pemakaian listrik di Indonesia mulai menunjukan perkembangan, terbukti 

dengan adanya listrik pra bayar merubah penggunaan atau pemakaian, maupun 

dari segi pembayarannya. Semula pelanggan menggunakan listrik pasca bayar, 

pelanggan menerima energi listrik terlebih dahulu kemudian membayar rekening 

tagihan, setelah mengkosumsi atau menikmati manfaat dari listrik tersebut. Dari 

kegiatan tersebut minimbulkan piutang dari sisi PLN dan hutang dari sisi 

pelanggan. Berikut adalah tabel piutang: 

 

Tabel 1. Data piutang PLN pusat.  

Perkembangan Piutang PLN Nasional, 

Per 31 Desember 2001-2008 

(Rp Juta) 

Piutang 

Tahun       Kotor          Dihapuskan          Netto 

2001    2,893,599          27,540              2,866,149 

2002       2,053,296            1,620              2,051,676 

2003       1,848,813            6,404              1,842,409 

2004       1,824,695             TAD                     TAD     

2005       1,873,836             TAD                     TAD 

2006       2,362,125        125,509              2,236,616 

2007       2,166,974        105,650              2,061,324   

2008       1,708,320        121,173              1,587,147                                  

                  Sumber: Laporan Keuangan PLN, 2001-2008 

Pada tanggal 31 Desember 2002, piutang turun menjadi Rp 2,053,296 

dibanding per 31 Desember 2001 sebesar Rp 2,893,599. Kemudian pada tahun 

2003 turun menjadi Rp 1,848,813 dan diikuti penurunan pada tahun 2004 

menjadi Rp 1,824,695. Sampai pada tahun 2005 piutang naik menjadi Rp 
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1,873,836. Pada tahun 2006 piutang naik menjadi Rp 2,362,125 dan mengalami 

panurunan lagi menjadi Rp 2,166,974 pada tahun 2007, kemudian piutang turun 

lagi menjadi Rp 1,708,320 pada tahun 2008. Penurunan ini berarti berkurangnya 

Piutang atas penjualan jasa, semakin menurun jumlah angka piutang maka 

kinerja keuangan perusahaan akan semakin baik, tetapi ketika piutang tersebut 

tidak dapat di tagih tentunya memberatkan perusahaan. Penjualan listrik pasca 

bayar yang dilakukan PLN sangat berisiko tinggi, karena tiap pelanggan 

mempunyai kesadaran dan masing-masing kesadaran berbeda-beda. Ada yang 

membayar tepat waktu ada juga yang menunda pembayaran dengan berbagai 

alasan. Pelanggan yang menunda (nunggak) pembayarannya, akan berdampak 

buruk bagi oprasi perusahaan karena perputarang uang nya tidak sehat, sehingga 

menimbulkan piutang ragu-ragu dan kemungkinan tak tertagihnya besar. Dalam 

sistem pembelian listrik pasca bayar (pembelian secara kredit dari sisi 

pelanggan), yang dirugikan tidak hanya perusahaan, tetapi pelanggan juga akan 

rugi ketika tidak membayar tepat waktu. Selain pemutus aliran  listrik yang 

dilakukan PLN, pelanggan akan dikenai denda mengenai keterlambatan tersebut 

dan terancam dibongkar bersih meteran listriknya dalam jangka waktu tertentu. 

Jika denda dan utang tersebut tidak dilunasi maka pelanggan tidak mendapatkan 

energi listrik.       

 Dengan adanya permasalahan yang dihadapi, PLN melakukan inovasi 

yaitu listrik pra bayar (pembayaran dimuka oleh pelanggan) yang sekarang 

perlahan-lahan diterapkan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan energi listrik, 

pelanggan harus melakukan pembelian voucher/pulsa terlebih dahulu dengan 

nominal tertentu sesuai yang dibutuhkan. Voucher/pulsa yang telah dibeli 

kemudian dimasukkan ke dalam Meter Prabayar (MPB) yang terpasang di lokasi 

pelanggan kemudian baru bisa mengkosumsi energi tersebut. Dari kegiatan jual 

beli listrik prabayar menimbulkan utang bagi PLN dan piutang bagi pelanggan, 

karena pelanggan mebayar terlebih dahulu kemudian baru mendapatkan energi  

listrik dari PLN, sehingga PLN mempunyai kewajiban memberi energi listrik 

karena sudah menerima haknya dari pelanggan. Dengan listrik pra bayar, PLN 

tidak direpotkan dengan tunggakan-tunggakan dari pelanggan, begitu juga 
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pelanggan tidak ada pemutusan arus listrik. Bagi pelanggan yang pertama kali 

pasang, harus menggunakan listrik pra bayar untuk mendapatkan tenaga listrik 

dan  pelanggan lama bisa pindah dari listrik pasca bayar ke pra bayar. Untuk 

menarik pelanggan, PLN melakukan sosialisasi promosi mengingat listrik pra 

bayar merupakan layanan baru untuk pelanggan. Didalam melakukan sosialisasi 

promosi, PLN menawarkan beberapa keuntungan kepada pelanggan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang ada 

terutama pengakuan hutang dan piutang bagi pelanggan berdasarkan listrik yang 

dipakai dan keuntungan bagi pelanggan listrik pra bayar. Dengan adanya 

penelitian tersebut, diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis maupun pembaca, terutama mengenai perkembangan listrik rumah tangga 

saat ini. Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi persoalan penelitian adalah:       

1. Bagaimana proses perubahan hutang menjadi piutang? 

2. Apakah pelanggan pra bayar diuntungkan? 

 

2. Tinjauan Pustaka. 

Pengertian Utang. 

Utang didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang 

akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa 

kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di 

masa yang akan datang sebagai akibat transakasi  atau kejadian masa lalu 

Baridwan (2004:215). Utang-utang yang menjadi kewajiban perusahaan 

dikelompokan ke dalam 2 kelompok, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka 

panjang. Pada prinsipnya utang akan dicantumkan sebesar nilai tunai dari utang-

utang tersebut, tetapi pada umumnya utang jangka pendek akan dicantumkan 

dengan jumlah sebasar nilai nominalnya. Penyimpangan ini dilakukan dengan 

dasar anggapan bahwa selisih antara nilai nominal dengan nilai tunainya relatif 

kecil. Batasan yang biasa digunakan untuk mengelompokan utang adalah jangka 

waktu pembayaran utang tersebut. Apabila utang-utang itu akan dibayar dalam 

jangka waktu siklus operasi  perusahaan dalam waktu satu tahun maka 

dikelompokan sebagai utang jangka pendek. Karena siklus usaha perusahaan itu 
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berbeda-beda, maka batasan seperti di atas kurang dapat memenuhi, oleh karena 

itu batasan berubah sebagai berikut: suatu kewajiban akan dikelompokkan 

sebagai utang jangka pendek apabila pelunasanya akan dilakukan dengan 

sumber-sumber aktiva lancar atau dengan menimbulkan utang jangka pendek 

yang baru. 

Dengan batasan seperti ini, maka kesulitan yang timbul dari perbedaan jangkan 

waktu siklus usaha dapat dibatasi. Pembatasan utang jangka pendek ini akan 

dibagi dalam 3 bagian yaitu: 

1. Utang jangka pendek yang jumlahnya dapat diketahui. 

2. Utang jangka pendek yang jumlahnya belum dapat ditetapkan. 

3. Utang-utang bersyarat. 

Utang jangka pendek dikatakan sudah pasti apabila memenuhi dua syarat: 

1. kewajiban membayar sudah pasti, artinya sudah terjadi transaksi yang 

menimbulkan kewajiban membayar. 

2. jumlah yang harus dibayar sudah pasti. 

Utang-utang yang memenuhi dua syarat di atas terdiri dari berbagai jenis utang 

sebagai berikut: 

 Utang dagang dan utang wesel. 

 Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode itu. 

 Utang deviden. 

 Uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali. 

 Dana yang dikumpulkan untuk pihak ke tiga. 

 Utang biaya (biaya yang masih akan dibayar). 

 Pendapatan diterima dimuka. 

Utang jangka panjang digunakan untuk menunjukkan utang-utang yang 

pelunasannya akan dilakukan dalam waktu lebih dari satu tahun atau akan 

dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aktiva lancar. Baridwan 

(2004:363). Di dalam utang jangka panjang termasuk utang obligasi, utang wesel 

jangka panjang, utang hipotik, uang muka dari perusahaan afiliasi, utang kredit 

bank jangka panjang dan lain-lain. Utang jangka panjang biasanya timbul karena 

adanya kebutuhan dana untuk membeli tambahan aktiva tetap, menaikan jumlah 
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modal kerja permanen, membeli perusahaan lain atau mungkin juga untuk 

melunasi utang-utang yang lain.   

Konsep di atas jika dikaitkan dengan listrik pasca bayar dari posisi 

pelanggan menimbulkan hutang ke PLN karena pelanggan mengkonsumsi energi 

listrik terlebih dahulu atau menikmati manfaatnya dan membayar setelah jangka 

waktu yang sudah ditetapkan oleh PLN dalam periode tertentu setiap bulan sesuai 

jadwal yang telah ditentukan dan besarnya pemakaian dan berdasarkan berapa 

KwH yang telah digunakan, selanjutnya pelanggan akan membayar kepada PLN 

melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh PLN. Jadi bisa dikatakan 

pembelian listrik secara kredit oleh pelanggan sehingga menimbulkan hutang dari 

pelanggan ke PLN. Menurut Weygand (1995:143) Hutang dagang (account 

payble atau trade account payable) adalah saldo yang terhutang kepada pihak 

lain untuk barang-barang, perlengkapan dan jasa-jasa yang dibeli secara kredit. 

Hutang dagang timbul karena kesenjangan waktu antara penerimaan jasa atau 

akuisisi hak aktiva dan pembayaran untuknya. Periode perluasan kredit ini 

biasanya ditentukan persyaratan penjualan (misalnya 2/10, n/30 atau 1/10, EOM) 

dan biasanya 30 sampai 60 hari. Jika pelanggan terlambat membayar dari hari 

yang dijadwalkan maka akan menerima konsekwensinya yaitu pemutusan 

sementara dengan surat teguran.  

 

Pengertian Piutang. 

Menurut Kieso dkk (2002;386) piutang usaha (account receivable) adalah 

janji lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang dijual. Piutang 

usaha biasanya dapat ditagih dalam waktu 30 sampai 60 hari dan merupakan 

akun terbuka (open accounts) yang berasal dari perluasan kredit jangka pendek. 

Karjantoro, (2002;48) juga menjelaskan bahwa piutang adalah pos yang penting 

dalam laporan keuagan karena merupakan aktiva lancar perusahaan yang 

jumlahnya material. Sedangkan menurut Warren, Reeve, Fess (2005:260) piutang 

(receivable) meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, 

termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Mardiasmo (2009;51) 

Piutang dagang atau piutang usaha merupakan piutang atau tagihan yang timbul 



 
 

6 
 

dari penjualan barang dagang dan jasa secara kredit. Piutang mencakup semua 

tagihan dalam bentuk uang kepada perseorangan, badan usaha atau pihak tagih 

lainnya. Artinya pihak lain berhutang kepada perusahaan. Suharli (2006;201). 

Sebagian besar piutang umumnya timbul dari penjualan barang/jasa secara kredit. 

Sebagian lain timbul dari pinjaman yang diberikan perusahaan seperti kepada 

karyawan, pemegang saham, dan perorangan lain.    

 

Klasifikasi Piutang.  

Menurut Kieso, Weygant dan Warfield (2007) Piutang diklasifikasikan 

sebagai lancar (jangka pendek) atau tidak lancar (jangka panjang). Piutang lancar 

(current receivables) diharapkan tertagih dalam satu tahun atau selama satu tahun 

siklus oprasi berjalan, mana yang lebih panjang. Semua piutang lain 

diklasifikasikan sebagai piutang tidak lancar (non current receivable). Piutang 

selanjutnya diklasifikasikan dalam neraca baik sebagai piutang dagang atau 

piutang non dagang. 

Piutang dagang (trade receivables) adalah jumlah yang terutang oleh 

pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari oprasi 

bisnis normal. Piutang dagang, biasanya yang paling signifikan yang dimiliki 

perusahaan, bisa dipublikasikan menjadi piutang usaha dan weserl tagih. 

Piutang usaha (Account receivables) adalah janji lisan dari pembeli untuk 

membayar barang atau jasa yang dijual. Piutang usaha biasanya dapat ditagih 

dalam waktu 30 sampai 60 hari dan merupakan akun terbuka (open account) 

yang berasal dari perluasan kredit jangka pendek.  

Wesel tagih (notes receivables) adalah janji tertulis untuk membayar 

sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu dimasa depan. Wesel tagih dapat 

berasal dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Wesel tagih bisa 

bersifat jangka pendek atau pun jangka panjang. 

Piutang non dagang (non trade receivables) berasal dari berbagai 

transaksi. Sejumlah contoh piutang non dagang adalah: 

1. Uang muka kepada karyawan dan staf. 

2. Uang muka kepada anak perusahaan. 
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3. Deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan. 

4. Deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran. 

5. Piutang deviden dan bunga. 

Dari pernyataan di atas, listrik pra bayar menimbulkan piutang dari sudut 

pandang atau sisi pelanggan karena pelanggan melakukan pembayaran di muka 

sebelum menerima energi listrik dengan cara membeli voucher/pulsa sejumlah 

nominal energi listrik sesuai yang dibutuhkan kemudian baru bisa mengkosumsi 

energi tersebut. Dari pembelian listrik pra bayar tersebut menimbulkan piutang 

dari sisi pelanggan ke pada PLN, karena pelanggan sudah membeli energi listrik 

sehingga PLN wajib memberi energi listrik sesuai pembelian yang dilakukan 

pelanggan. Stice dan Skuonsen (2004;479) menyatakan istilah piutang dapat 

diterapkan kesemua klaim atas uang, barang, dan jasa. Penggunaan listrik pra 

bayar beda dengan pasca bayar, dimana listrik pasca bayar pelanggan telat 

membayar listrik dalam jangka waktu yang ditentukan maka pihak PLN akan 

memutus aliran listrik, sedangkan listrik pra bayar, pelanggan tidak akan 

dikenakan pemutusan aliran listrik. Hanya saja jika pelanggan tidak melakukan 

isi ulang KwH meter prabayar tidak bisa menikmati energi listrik sampai mengisi 

kembali KwH meter prabayar.  

 

Keuntungan.  

Harahap S.S (2007:297) menjelaskan ada beberapa konsep laba, yaitu: 

1. Konsep laba ekonomi (economic income). Sifat-sifat laba ekonomi mencakup 

tiga tahap yaitu: 

a. Physical income yaitu konsumen barang dan jasa pribadi yang 

sebenarnya memberikan kesenangan fisik kepuasan dan pemenuhan 

kebutuhan individu, laba jenis ini tidak dapat diukur.  

b. Real income adalah ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan 

terhadap kesenangan fisik. Ukuran yang digunakan untuk real income ini 

biaya hidup (cost of living). Dengan perkataan lain, kepuasan timbul 

karena kesenangan fisik yang timbul dari keuntungan yang diukur dengan 
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pembayaran uang yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa 

sebelum dan sesudah dikosumsi. 

c. Money income, merupakan hasil uang yang diterima untuk dikosumsi 

dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hasil uang yang diterima dan 

dimaksudkan untuk kosumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

2. Konsep Capital Maintenance 

Menurut konsep ini laba baru disebut ada setelah modal yang dikeluarkan Tetap 

masih ada atau biaya telah tertutupi (cost recovery) atau pengambilan modal 

return of capital. Konsep ini dinyatakan baik dalam ukuran uang (units of money) 

yang disebut financial capital atau dalam ukuran tenaga beli (general purchasing 

power) yang disebut physical capital. 

3. Konsep laba akuntansi (accounting income). Menurut konsep ini yang 

dimaksud dengan laba akuntansi itu adalah Perbedaan antara revenue yang 

direalisasikan yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan 

dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut.  

Dari pernyataan di atas laba atau keuntungan dari sudut pandang konsep 

ekonomi berkaitan dengan pelanggan listrik pra bayar, dimana dalam listrik 

tersebut menawarkan beberapa keuntungan yang bisa diukur maupun tidak bisa 

diukur dengan uang. Yang bisa diukur dengan uang misalnya gratis pasang baru 

listrik prabayar, gratis menaikan daya listriknya selama promosi dalam jangka 

waktu tertentu, penghematan pemakaian karena pemkaian di kendalikan 

pelanggan, pembelian voucher disesuaikan dengan kemampuan. Yang tidak bisa 

di ukur dengan uang, tempat pembelian voucher mudah di temui dan tidak antre, 

privasi pelanggan tidak terganggu dengan petugas pencatatan meter, tidak ada 

pemutusan listrik dan lain-lain.    

 

3. Metode Penelitian. 

Jenis dan Metode Pengumpulan Data. 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Dimana data primer bersumber dari kuesioner pelanggan pra bayar 

yang semula pasca bayar. Jumlah penyebaran kuesioner sebanyak 30 pelanggan 
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listrik yang berlokasi di daerah Salatiga. Data primer secara khusus dikumpulkan 

oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian Indriantoro dan Supomo 

(1999; 146-147). Sedangkan data sekunder berupa dokumentasi PLN, website, 

token, meter pra bayar, meter pasca bayar, sosialisasi promosi. Data tersebut 

sebagai pendukung dan acuan dalam melakukan penelitian.    

 

Metode Pengumpulan Data.   

  Kuesioner yang penulis buat bertujuan untuk mengumpulkan data yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan rumusan masalah, yang akan 

diajukan kepada responden yang bersangkutan dan diisi, selanjutnya akan diolah. 

Kuncoro (2003;155) menegaskan, langkah awal dalam menyusun desain 

instrument adalah membuat kuesioner, yaitu daftar pertanyaan-pertanyaan yang 

disusun tertulis. Kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data berupa jawaban-

jawaban para responden. Dalam kuesioner pelanggan listrik pra bayar yang 

semula pasca bayar berisi tentang perbandingan pemakaian istrik yang di pakai 

sekarang (pra bayar) dan sebelumnya (pasca bayar), yang nantinya berkaitan 

dengan pengakuan dan perubahan hutang menjadi piutang sekaligus keuntungan 

dalam pemakaian listrik tersebut. Jumlah penyebaran kuesioner sebanyak 30 

pelanggan dikarenakan keterbatasan waktu, dana dan sumber daya lain yang 

terbatas jumlahnya. Penggunaan sampel akan menghemat sumber daya untuk 

menghasilkan penelitian yang dapat lebih dipercaya dari pada sensus. Melalui 

pemilihan desain sampel yang baik, peneliti akan memperoleh data yang akurat, 

dengan tingkat kesalahan yang rendah Kuncoro (2003;104). 

 

Teknik Analisis. 

Berdasarkan hasil kuesioner pelanggan listrik pra bayar di lakukan 

analisis deskriptif berdasarkan fenomena yang ada, terkait dengan perbandingan, 

perubahan pengakuan hutang menjadi piutang dan keuntungan bagi pelanggan 

pra bayar baik yang bisa diukur dengan uang maupun yang tidak bisa diukur 

dengan uang. Data tersebut akan dikumpulkan, disusun, dan dianalisa sehingga 

bisa memberikan informasi yang lengkap sesuai dengan tujuan penelitian.  
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4. Hasil penelitian dan pembahasan.    

Dari inovasi layanan listrik prabayar yang dilakukan PLN, berdampak 

perubahan hutang dan piutang dari sudut pandang pelanggan. Berbagai upaya 

dilakukan PLN untuk menarik pelanggan untuk pindah ke listrik pra bayar, salah 

satunya dengan  melakukan sosialisasi promosi yang didalamnya ada beberapa 

keuntungan yang ditawarkan  kepada pelanggan baik yang bisa diukur maupun 

tidak bisa diukur dengan uang. Keuntungan yang bisa diukur, pelanggan yang 

ingin pindah dan pasang baru tidak dikenai biaya (gratis). Selain pindah dan 

pasang baru, pelanggan juga mendapat kesempatan untuk menaikan daya listrik 

dengan tidak dikenai biaya (gratis) selama jangka waktu promo yang 

berlangsung. Misalnya, daya yang dimiliki pelanggan 450 VA bisa dinaikkan 

menjadi 1.300 VA atau 2.200 VA, daya 900 VA bisa dinaikkan menjadi 1.300 

VA atau 2.200 VA. Sumber: Suara Merdeka 09 juli 2011.  

Keuntungan yang tidak bisa diukur dengan uang: 

 Mudah dalam pembelian token karena token dapat dibeli dikantor Pos, outlet 

mobil PLN, ATM dan otlet-otlet PPOB lainnya.  

 Tidak antre ketika membeli token/pulsa.  

 Tidak ada pemutusan dari PLN karena telat membayar. 

 Privasi pelanggan tidak terganggu.  

 Memudahkan pelanggan dalam mengatur, memantau pemakaian listrik sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing pelanggan.  

 Kecil kemungkinan terjadi kesalahan membaca meteran listrik. 

 Sumber: http://www.pln.co.id/aceh/?p=108. 

Dalam penelitian yang berlangsung, kuesioner disebarkan kepada 30 responden 

pelanggan listrik pra bayar yang semula memakai listrik pasca bayar, dengan 

tujuan untuk mendapatkan data atau informasi dari pelanggan seputar listrik yang 

dikonsumsinya. Berikut data dan penjelasan jawaban yang diisi oleh pelanggan 

listrik di Salatiga.  
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Tabel 2 Perbandigan dan perubahan hutang menjadi piutang. 

Pelanggan.  
Pasca bayar 

(Rp/bulan). 

Pra bayar 

(Rp/bulan). 
Selisih. 

1 120.000 100.000 -20.000 

2 50.000 40.000 -10.000 

3 65.000 50.000 -15.000 

4 158.000 120.000 -38.000 

5 80.000 50.000 -30.000 

6 100.000 70.000 -30.000 

7 60.000 50.000 -10.000 

8 55.000 50.000 -5.000 

9 75.000 50.000 -25.000 

10 100.000 90.000 -10.000 

11 150.000 200.000 50.000 

12 65.000 50.000 -15.000 

13 200.000 250.000 50.000 

14 150.000 100.000 -50.000 

15 165.000 153.000 -12.000 

16 75.000 50.000 -25.000 

17 250.000 160.000 -90.000 

18 130.000 100.000 -30.000 

19 95.000 90.000 -5.000 

20 70.000 75.000 5.000 

21 105.000 100.000 -5.000 

22 290.000 330.000 40.000 

23 115.000 100.000 -15.000 

24 135.000 120.000 -15.000 

25 95.000 75.000 -20.000 

26 90.000 70.000 -20.000 

27 150.000 125.000 -25.000 

28 85.000 60.000 -25.000 

29 125.000 100.000 -25.000 

30 250.000 200.000 -50.000 

Total.             3.653.000                3.178.000          -475.000 

Rata-rata.           121.766,66         105.933,33       -15.833,33 

Sumber: kuesioner pelanggan. 

Data di atas merupakan pelanggan pra bayar yang semula pasca bayar. 

Pemakaian listrik oleh pelanggan pasca bayar bisa dikatakan hutang, pelanggan 

listrik pra bayar bisa disebut piutang dari sudut pandang pelanggan. Secara 

umum, listrik pasca bayar menimbulkan hutang, karena pelanggan mengkosumsi 

listrik terlebih dahulu dan membayar ketika tagihan keluar sesuai dengan jadwal 
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yang ditetapkan. Berbeda dengan listrik prabayar, dimana pelanggan membeli 

dahulu token/voucher dan diinput ke MPB (meter pra bayar) baru bisa menikmati 

aliran listrik sehingga menimbulkan piutang dari sisi pelanggan. Proses 

perubahan hutang menjadi piutang terjadi ketika pelanggan pindah dari listrik 

pasca bayar ke listrik pra bayar. Selain itu, data di atas menunjukan perbandingan 

rata-rata pengeluaran untuk kosumsi listrik yang lama (pasca bayar) dan listrik 

yang dipakai sekarang (pra bayar).  

Dari data di atas, tanda (-) pada kolom selisih berarti pengeluaran uang 

dari pelanggan mengalami penurunan dari pada pemakaian sebelumnya. Ada 4 

pelanggan yang tidak mengalami penurunan pengeluaran uang untuk 

mengkosumsi energi listrik, sehingga tidak ada tanda (-) pada kolom selisih. 

Penurunan dan menikatnya pengeluaran uang disebabkan beberapa faktor, salah 

satu faktor misalnya pelanggan 11. Waktu memakai listrik pasca bayar, 

pelanggan tersebut belum memakai AC atau menambah peralatan yang 

dioprasikan dengan energi listrik, sehingga pemaikaian listrik per bulan 

menghabiskan Rp 150.000, setelah migrasi ke listrik pra bayar, rata-rata per 

bulan menghabiskan Rp 200.000 ternyata pelanggan tersebut membeli AC 

setelah pindah ke prabayar, sehingga pengeluaran untuk mengkosumsi listrik 

membengkak. Sedangkan faktor penurunan pengeluaran uang dikarenakan 

pelanggan mengatur atau mengkontrol pemakaian listrik yang dikusumsi. 

 

Total pembayaran listrik pasca bayar (Rp/bulan). = Rata-rata pembayaran listrik  

  Jumlah pelanggan.              pasca bayar (Rp/bulan). 

Rp 3.653.000 = Rp 121.766,66   

        30 

Total pembelian voucher listrik pra bayar (Rp/bulan). = Rata-rata pembelian  

       Jumlah pelanggan.          voucher listrik pra  

            bayar (Rp/bulan). 

Rp 3.178.000 = Rp 105.933,33     

        30 

pembelian voucher listrik pra bayar − pembayaran listrik pasca bayar = Selisih 

(tanda (-) berarti lebih hemat dari pemakaian sebelumnya.) 

     Total selisih.      = Rata-rata selisih.              

Jumlah pelanggan. 
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Rp -475.000  = Rp -15.833,33 

         30 

Rata-rata pembelian voucher listrik pra bayar (Rp/bulan) − Rata-rata pembayaran 

listrik pasca bayar (Rp/bulan)  = Rata-rata selisih.              

Rp 105.933,33 − Rp 121.766,66 =  Rp -15.833,33 

                        Rata-rata selisih x 100                          = Persentase. 

Rata-rata pembayaran listrik pasca bayar (Rp/bulan) 

 

Rp -15.833,33 x 100  =  -13.00301122 atau -13,00% 

     Rp 121.766,66 

 

Tabel 3 Alasan pelanggan pindah ke listrik pra bayar. 

Alasan. 
Jumlah 

responden. 

Persentase 

(%). 

Lebih hemat.               6            20 

Lebih sederhana/tidak repot.               8       26.66 

Bebas pemutusan listrik karena tunggakan.               7        23.33 

Bebas mengendalikan pemakaian listrik sendiri.               5        16.66 

Bebas kesalahan pencatatan meter.               4        13.33 

Total.              30     100          

Sumber: kuesioner pelanggan.  

Dari tabel di atas menunjukan berbagai alasan pelanggan pindah ke listrik 

pra bayar. 26.66% pelanggan pindah ke listrik pra bayar karena lebih 

sederhana/tidak repot, selanjutnya diikuti dengan posisi ke dua 23.33% 

pelanggan memilih bebas pemutusan listrik karena tunggakan, posisi ke tiga 20% 

pelanggan memilih lebih hemat, sedangkan posisi ke empat, 16.66% pelanggan 

memilih bebas mengendalikan pemakaian listrik sendiri dan posisi yang terakhir 

13.33% pelanggan memilih bebas kesalahan pencatatan meter.   
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Table 4 Keperluan Pembelian voucher listrik pra bayar. 

Kebutuhan. 
Jumlah 

responden. 
Persentase 

(%). 

Rumah Tangga     21     70 

Usaha.       5 16.66 

Rumah tangga & 

Usaha. 
      4 13.33 

Total.      30                  100                                            

Sumber: kuesioner pelanggan.   

Pembelian token (pengisian ulang listrik) yang dilakukan oleh pelanggan 

sebagian besar untuk keperluan listrik rumah tangga, yaitu 70% pelanggan yang 

memilih, untuk keperluan usaha 16.66% pelanggan dan 13.33% pelanggan 

menggunakan listrik prabayar untuk keperluan rumah tanggan dan usaha.       

  

Tabel 5 Tempat pembelian voucher pelanggan listrik pra bayar. 

Tempat 

pembelian.College 
Jumlah responden.ents 

Persentase 

(%).Graduating tuden 

Mobil PLN. 9        30 
Kantor pos.                        1 3.33 
Indomart. 10 33.33 

Bank. 2 6.66 

Konter. 6        20 
Outlet online. 2 6.66 

Total. 30      100 

Sumber: kuesioner pelanggan.   

Dalam membeli token, pelanggan bisa memilih tempat yang mereka pilih, 

karena token (pulsa isi ulang energi listrik) dapat dijumpai di tempat-tempat 

umum antara lain indomart, yang di pilih 33.33% pelanggan, mobil PLN 30% 

pelanggan yang memilih, konter dipilih 20% pelanggan, bank dan outlet online 

masing-masing dipilih 6.66% pelanggan untuk mendapatkan token. Yang terakhir 

kantor pos, 3.33% pelanggan memilih tempat tersebut. Pelanggan membeli token 

di tempat tersebut tidak terlepas dari berbagai alasan. 
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Tabel 6 Alasan pemilihan tempat pembelian voucher. 

Alasan. 
Jumlah 

responden.n 
persentase 

(%). 

Pelayanannya ramah. 0    0 
Jarak tempat pembelian pulsa dekat 

dengan rumah. 
13   43.33 

Tidak antri. 7 23.33 
Lebih praktis dan prosesnya cepat. 10   33.33 

Total. 30      100   

Sumber: kuesioner pelanggan. 

Berdasarkan tabel di atas alasan pelanggan memilih tempat tersebut 

karena, jarak tempat pembelian dekat dengan rumah 43.33%, lebih praktis dan 

prosesnya cepat 33.33%, tidak antri 23.33%. Dalam membeli pulsa pun 

nominalnya berfariatif, sesuai kebutuhan masing-masing pelanggan, karena 

kebutuhan masing-masing pelanggan berbeda-beda. 

 

Tabel 7 Pilihan nominal voucher yang dibeli pelanggan listrik pra bayar. 

Nominal (Rp). 
Jumlah 

responden. eets 
persentase 

(%).tudents 

20.000 3      10 

50.000 13 43.33 

100.000 12      40 

250.000 2   6.66 

Total. 30    100 

Sumber: kuesioner pelanggan. 

Pulsa (voucher) yang ditawarkan mulai dari Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 

100.000 sampai Rp 1.000.000. Dari data yang didapat, ada tiga atau  10% 

pelanggan yang sering membeli voucher Rp 20.000, 43.33% pelanggan yang 

membeli voucher Rp 50.000, 40% pelanggan memilih voucher Rp 100.000 dan 

yang terakhir 6.66% pelanggan yang sering membeli voucher senilai Rp 250.000. 

Pemakaian listrik pra bayar tidak selalu mulus, namun ada juga kesulitan dan 

hambatan yang dihadapi pelanggan.  
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Tabel 8 Kesulitan dan hambatan penggunaan listrik pra bayar. 

Kesulitan dan 

hambatan. Co 
Jumlah 

responden.w stud 
persentase 

(%).students 

Ada. 7 23.33 

Tidak ada. 23 76.66 

Total. 30      100 

Sumber: kuesioner pelanggan. 

Data di atas menyebutkan 76.66% pelanggan dari tiga puluh pelanggan 

sementara ini tidak ada kesulitan, namun 23.33% pelanggan mengalami 

kesulitan. Kesulitan tersebut antara lain: Memasukan nomor token, listrik akan 

padam ketika pulsa habis pada waktu malam hari dan tidak punya cadangan 

vocher isi ulang. 

 

Pembahasan.  

Perubahan hutang menjadi piutang.   

Jika di lihat dari tabel 2, dari total keseluruhan 30 pelanggan pasca bayar 

(sebelum pindah), menghabiskan Rp 3.653.000 per bulan dengan rata-rata Rp 

121.766,66 perbulan. Jadi pelanggan mempunyai hutang rata-rata Rp 121.766,66 

setiap bulan yang harus di bayar kepada PLN, karena pelanggan sudah menikmati 

energi listrik terlebih dahulu dan membayar dalam periode waktu tertentu sesuai 

berapa KwH yang telah dihabiskan pelanggan dan dihitung oleh PLN 

berdasarkan tarif yang berlaku. Selanjutnya tagihan akan keluar dan pelanggan 

harus membayar. Rata-rata pembayaran yang dilakukan pelanggan bisa lebih 

besar atau lebih kecil, tergantung pemakaian pelanggan. Sesudah pindah ke listrik 

pra bayar, pelanggan menghabiskan Rp 3.178.000 per bulan dengan rata-rata  Rp 

105.933,33 untuk membeli voucher isi ulang energi listrik. Karena untuk 

mendapatkan energi listrik, pelanggan harus membeli terlebih dahulu voucher 

sesuai nominal yang di inginkan kemudian baru mendapat energi listrik sesuai 

dengan nominal yang di beli. Dari pembelian tersebut menimbulkan piutang dari 

sisi pelanggan kepada PLN karena PLN harus memberikan energi sebesar 

nominal yang di beli oleh pelanggan. Misalnya pelanggan membeli voucher Rp 

50.000 maka PLN akan memberikan aliran listrik sebesar Rp 50.000 yang dibeli 
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oleh pelanggan, sehingga menimbulkan piutang dari sisi pelanggan, karena 

energi yang dipakai tidak langsung habis melainkan perlahan-lahan berdasarkan 

pemakaian dan tarif per KwH sesuai perhitungan yang sudah ditentukan sampai 

voucher Rp 50.000 tersebut habis. Dari perubahan pemakaian listrik oleh 

pelanggan, terjadi perubahan hutang menjadi piutang dari  listrik sebelumnya 

dilihat dari prosedur pembayaran dan pembelian yang ada pada kedua listrik 

tersebut.  

 

Keuntungkan pelanggan listrik pra bayar  

Tabel 2 menjelaskan secara komulatif dari semua data pelanggan yang 

ada, jika dilakukan perbandingan dari rata-rata Rp 121.766,66 untuk kosumsi 

lisrik pasca bayar (sebelum pindah) per bulan dan rata-rata Rp 105.933,33 per 

bulan untuk kosumsi listrik pra bayar yang dipakai sekarang, maka pelanggan 

lebih hemat 13,00% dari listrik sbelumnya. Pemakaian listrik pra bayar bisa lebih 

mahal dan bisa lebih murah dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan pemakaiaan 

yang dilakukan pelanggan ketika memakai listrik pasca bayar, pelanggan belum 

menambah penggunaan alat elektronik atau pemakaian yang lain, setelah pindah 

ke pra bayar menambah pemakaian alat elektronik. Dalam kasus seperti ini bukan 

berarti listrik prabayar lebih mahal dari pada pasca bayar, semua tergantung 

pemakaian masing-masing. Boros atau tidak itu relatif, jadi pelanggan harus 

pintar-pintar dalam mengkonsumsi listrik tersebut sesuai kebutuhan yang ada 

karna semua kosumsi listrik pelanggan yang mengatur. Listrik pasca bayar juga 

bisa lebih mahal dari pada listrik pra bayar kalau pemakaiannya tidak 

dikendalikan.  

Dari keuntungan-keuntungan yang ditawarkan berdampak pada 

perpindahan pelanggan dengan berbagai pendapat, terbukti dari tabel 3 sebanyak 

26.66% pelanggan pidah ke listrik pra bayar yang semula pasca bayar. faktor 

utama yang membuat pelanggan pindah karena lebih sederhana/tidak repot. Ini 

menunjukan bahwa pelanggan semakin sadar dan tidak tergantung dengan PLN, 

baik jadwal pembayaran listrik dan petugas pencatatan meter. Karena pelanggan 

juga bisa mengatur sendiri pemakaian listriknya. Pemakaian listrik pra bayar rata-
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rata didominasi dari kalangan rumah tangga, berdasarkan tabel 4 ada 70% 

pelanggan yang memilih kosumsi listrik untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk 

tempat pembelian voucher (token) sudah banyak di temui di tempat-tempat 

umum dengan tujuan dapat di jangkau masyarakat, terutama mobil PLN dan 

indomaret, dilihat dari tabel 5 sebanyak 30% pelanggan memilih mobil PLN dan 

33.33%, memilih indomart diantara tempat-tempat lain. Pelanggan yang memilih 

tempat tersebut karena jarak tempat pembelian dekat dengan rumah, yaitu 

sebanyak 43.33% pelanggan yang memilih (pada tabel 6). Dengan kata lain 

mudah di jumpai ketika berbelanja kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, atau 

ketika berangkat dari rumah ke tempat kerja. Voucher Rp 50.000 diminati dan 

sering di beli oleh pelanggan. Tabel 7 menyebutkan, 43.33% pelanggan membeli 

voucher Rp 50.000 karena nominal tersebut tidak terlalu banyak dan tidak terlalu 

sedikit. Pembelian voucher juga ditentukan dengan kebutuhan dan kemampuan 

masing-masing, sehingga pelanggan bebas menambah nominal pulsa sesuai 

keinginan dan kebutuhan. Penggunaan listrik prabayar tidak terlepas dari 

permasalahan meskipun banyak kelebihan yang di tawarkan, karena layanan 

tersebut tergolong baru untuk masyarakat. Salah satu permasalahan tersebut 

misalnya dalam penggunaannya. Pada tabel 8, ada 23.33% pelanggan yang 

mengalami kesulitan penggunaan mengenai cara dan prosedur yang ada karena 

prosedur dan penggunaannya berbeda dengan listrik sebelumnya (listrik pasca 

bayar).  

Di dalam MPB (meter pra bayar) terdapat beberapa informasi, seperti: 

Informasi jumlah energi listrik (KwH) yang dimasukkan (diinput), jumlah energi 

listrik (KwH) yang terpakai selama ini, jumlah energi listrik yang sedang terpakai 

saat ini (real time), jumlah energi listrik yang masih tersisa. MPB (meter pra 

bayar) juga akan memberi tanda ketika saldo listrik yang di gunakan akan habis 

sehingga pelanggan bisa melakukan pengisian untuk dapat menggunakan energi 

listrik. 

Sumber: http://www.pln.co.id/ p=501. 
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5. kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan. 

Setelah melakukan analisis, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain 

sebagai berikut: (1) terjadi perubahan pengakuan yang semula hutang, ketika 

pelanggan memakai listrik pasca bayar menjadi piutang ketika pelanggan pindah 

ke prabayar berdasarkan perubahan prosedur pembayaran listrik dan pembelian 

voucher. (2) Pelanggan pra bayar diuntungkan, terutama dari kalangan rumah 

tangga baik keuntungan yang bisa diukur maupun tidak bisa diukur dengan uang. 

Keuntungan yang bisa diukur dengan uang: Pemakaian listrik diatur oleh 

pelanggan sendiri sehingga lebih hemat 13,00% dari perbandingan pemakaian 

listrik sebelumnya, gratis pindah dan tambah daya sesuai promo yang berlaku, 

jumlah voucher yang di beli sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.  

Keuntungan yang tidak bisa diukur dengan uang: Lebih sederhana dan tidak 

repot, pembelian token (voucher) banyak dijumpai ditempat umum, dekat dengan 

rumah dan tidak antre, sehingga bisa menghemat waktu sekaligus belanja 

kebutuhan yang lain. 

  

Saran.  

Saran yang dapat diberikan kepada pelanggan pra bayar yang semula 

pasca bayar berdasarkan hasil penelitian. Untuk kendala yang di hadapi 

pelanggan pra bayar tidak terlalu rumit, kalau pelanggan mempelajari dan 

mengantisipasi listrik yang di pakai, terutama kehabisan pulsa pada malam hari, 

memasukan token ke MPB (meter listrik prabayar). Pelanggan bisa mengkontrol 

dan mengetahui pemakaian listriknya sendiri melalui MPB (meter pra bayar) 

yang terletak di sekitar rumah. 
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Keterbatasan Penelitian. 

Penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari keterbatasan. Adapun 

keterbatasan terasebut adalah sebagai berikut: (1) Tidak menghitung tarif 

berdasarkan golongan listrik, (2) tidak membahas lebih dalam mengenai kendala 

yang dighadapi pelanggan. (3) Penelitian ini hanya dari sisi pelanggan listrik 

rumah tangga saja. (4) Jawaban responden berdasarkan pengetahuan mengenai 

listrik yang dikosumsi. 

 

Rekomendasi Penelitian Mendatang. 

Dengan adanya keterbatasa tersebut maka direkomendasi untuk penelitian 

mendatang sebagai berikut: (1) Menghitung harga/tarif energi listrik berdasarkan 

golongan listrik sehingga hasil penelitian lebih lengkap dan detail. (2) 

Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi pelanggan, sehingga dapat 

mengetahui lebih dalam lagi mengenai kendala-kendala yang dihadapi 

pelanggan. (3) Memperluas cakupan penelitian, bukan hanya sisi pelanggan  

listrik rumah tangga saja tetapi juga dari sisi pelanggan non rumah tangga.  

Misalnya industri, UKM, PEMDA, dan lainnya. (4) Pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan lebih spesifik sehingga mendapat jawaban lebih maksimal dari listrik 

yang dikosumsi oleh pelanggan. 
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Gambar 1 Contoh token.   

                      

 

 

 

 

Sumber: http://pdj.pln-pusdiklat.co.id 

 

Gambar 2 Contoh KwH Meter Pra bayar. 

 

Sumber: http://pdj.pln-pusdiklat.co.id 

 

 

Gambar 3 Sosialisasi promosi PLN. 
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Gambar 4 KwH meter listrik pasca bayar.  
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Lampiran 1. Kuesioner penelitian. 

KUESIONER. 

PENELITIAN “PELANGGAN LISTRIK PRA BAYAR YANG SEMULA 

MEMAKAI LISTRIK PASCA BAYAR”. 

Tanggal/bulan/tahun. :  

Nama Responden.  :  

Alamat .  :  

Keterangan: Berilah tanda X pada jawaban yang anda pilih, isi lah titik-titik 

bila jawaban anda tidak ada pada obsen pilihan, dan sesuai dengan permintaan 

pertanyaan.  

1. Sejak kapan pindah ke listrik pra bayar: 

     2009               2010                  2011               2012                .…………. 

2. Pindah ke listrik pra bayar karena: 

a. Lebih hemat. 

b. Lebih sederhana/tidak repot. 

c. Bebas pemutusan listrik karena tunggakan. 

d. Bebas mengendalikan pemakaian listrik sendiri. 

e. Bebas kesalahan pencatatan meter.  

3. Pembelian voucher listrik per bulan untuk keperluan: 

a. Rumah Tangga. b. Usaha. c. Rumah 

tangga & Usaha. 

4. Jumlah penghuni: 

a. 1-2 orang. c. 5-6 orang. 

b. 3-4 orang. d. ………… 

5. Dimana Bapak/Ibu membeli voucher listrik: 

a. Mobil PLN.                       c.  Indomart.  e. … ……………………… 

b. Kantor pos.                       d. Bank. 
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6. Mengapa Bapak/Ibu membeli voucher listrik di tempat tersebut : 

a. Pelayanannya ramah. 

b. Jarak tempat pembelian pulsa dekat dengan rumah. 

c. Tidak antri. 

d. Lebih praktis dan prosesnya cepat. 

e. ……………………………………………...................................... 

7. Jumlah voucher yang sering di beli: 

a. Rp 20.000 c. Rp 100.000  e. Rp…………… 

b. Rp 50.000 d. Rp 250.000 

8. Perbandingan rata-rata uang yang anda keluarkan setiap bulan untuk 

konsumsi listrik pasca bayar (sebelum pindah pra bayar) dengan pra bayar 

(yang di pakai sekarang). 

Pasca bayar. Pra bayar. 

Rp…………………./bulan Rp…………………./bulan 

  

 

9. Listrik prabayar bagi Bapak/Ibu menguntungkan secara fungsional: 

a. Sangat setuju.  d. Tidak setuju.   

b. Setuju.   e.  Sangat tidak setuju. 

c. Ragu-rugu. 

10. Untuk penggunaan listrik pra bayar adakah kesulitan yang dihadapi: 

a. Ada.    b. Tidak ada. 

Alasan:…………………………………………………………………….. 

11. Setujukah Bapak/Ibu apa bila pasokan listrik di alihkan menjadi listrik pra 

bayar: 

a. Sangat setuju.  d. tidak setuju. 

b. Setuju.                      e. Sangat tidak setuju.  

c. Ragu-ragu.   

Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya dalam membantu pengisian 

kuesioner ini dengan baik. 


