
Script Wawancara 

A : Narida 

B :Responden PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara 

Wawancara pada tanggal 12 Januari 2015 hari Senin di PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara. 
Pada jam 11.00 WIB 

A  : Selamat siang pak, maaf saya menganggu jam kerja bapak 

B : Iya nggak papa kok 

A : Saya kesini ada maksud untuk wawancara ke bapak mengenai pengakuan          
pendapatan yang ada di PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara apakah sudah sesuai 
dengan PSAK No.23 ? 

B : Oh iya, jadi di PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara ini menggunakan peraturan yang 
terdapat di dalam PSAK No. 23. Karena PT. PLN ini adalah perusahan besar, perusahaan 
milik Negara jadi dalam pengaturannya pasti mengikuti peraturan yang berlaku. 

A : Nah kalau dengan sistem pembayaran yang menggunakan pascabayar dan prabayar itu 
bagaimana pengakuannya pak ? dan menggunakan metode apa pak ? 

B : Kalau pascabayar itu kan pelanggan pakai dulu baru bayar. PT. PLN itu mengakui 
sebagai piutang pelanggan dan metode yang digunakan dalam pascabayar adalah accrual 
basis, sedangkan prabayar kan bayar dulu baru PT.PLN memberikan listrik (jasa) itu 
diakui sebagai pendapatan diterima dimuka karena PT.PLN menerima uang dari 
pelanggan sebelum mendapatkan listrik (jasa) dan prabayar ini menggunakan metode 
cash basis . 

A : Jurnal untuk pengakuannya bagaimana pak ? 

B : Jadi begini yaa, kalau accrual basis itu seperti ini : 

   Piutang Pelanggan   XXX 

    Pendapatan Tenaga Listrik  XXX 

  

 Kalau yang Cash basis itu seperti : 

      Kas     XXX 

    Piutang    XXX 



     

A : Oh jadi begitu ya pak, sekarang saya jadi paham bagaimana pengakuan pendapatan dari 
sistem pembayaran itu dapat diakui. Terima kasih pak atas waktu yang telah diberikan 
oleh bapak, sekali lagi saya minta maaf sudah menganggu jam kerja dan jam istirahat 
bapak 

B : Oh tidak papa, saya tidak merasa terganggu kok ,malah saya senang bisa membantu 
kamu. Iya sama-sama 
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