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ABSTRAK 

EDWARD DANIEL. 2012. 8323088169. Analisis Kenaikan Biaya Tenaga 
Listrik Tahun 2010 Pada PT.PLN (PERSERO). Program Studi DIII Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang kemampuan daya 
beli masyarakat Pondok kopi terhadap kenaikan biaya tenaga listrik yang 
ditetapkan oleh PT.PLN (PERSERO) terhitung 1 Juli 2010 dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi terjadinya kenaikan tersebut. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. 

       Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kenaikan biaya tenaga listrik 
tahun 2010 masih dalam koridor batas kemampuan daya beli masyarakat 
Pondok kopi yaitu kenaikan harga jual tenaga listrik yang ditetapkan oleh 
PT.PLN (PERSERO) masih berada dibawah kemampuan daya beli 
masyarakat Pondok kopi khususnya untuk sektor rumah tangga dengan daya 
1300 VA. 

Kata kunci: Biaya tenaga listrik, Daya beli 
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ABSTRACT 

EDWARD DANIEL. 2012. 8323088169. Analisis Kenaikan Biaya Tenaga 
Listrik Tahun 2010 Pada PT.PLN (PERSERO). Program Studi DIII Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

       This paper has a purpose to know about the people Pondok kopi’s 
purchasing power of the electrical energy to the electrical energy cost 
increases set by PT.PLN (PERSERO) in 2010 and factors driving its cost 
increases. Research method that used is quantitative descriptive analysis 
with searching data through library, observation and interview. 

       From writing result can concluded that the increase of electrical energy 
cost in 2010 still within the line of the people Pondok kopi’s purchasing power 
that the increased of electrical price set by PT.PLN (PERSERO) is still under 
the people’s purchasing power, specially for household sector with 1300 VA 
power connection. 

Key Word: Cost of electrical energy, Purchasing power 
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penulis dalam penyediaan data yang diperlukan sehingga penulis dapat 
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