
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



30 

BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG  

 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi  

Pelaksanaan kerja magang dilakukan di PT Sarana Meditama International 

(OMNI Hospitals Alam Sutera) dengan alamat di Jalan Alam Sutera Boulevard, 

Kav. 25, Serpong - Tangerang dengan penempatan kedudukan tempat magang 

sebagai staff cost and pricing yang berada dalam divisi Accounting and  Finance. 

Selama proses pelaksanaan kerja magang dibimbing dan diawasi oleh Ibu Dessy 

selaku asisten manajer cost and  pricing dari PT Sarana Meditama International 

(OMNI Hospitals Alam Sutera) 

 

3.2.  Tugas yang Dilakukan  

Selama pelaksanaan kerja magang, tugas yang dilaksanakan terkait dengan bidang 

akuntansi  cost and pricing adalah: 

3.2.1. Melakukan Verifikasi Jurnal Transaksi Penjualan Obat Bebas 

Farmasi  

Jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang 

dicatat  secara  kronologis. Dokumen yang digunakan dalam membuat jurnal yaitu 

laporan transaksi kasir harian. Laporan transaksi kasir harian adalah laporan yang 

berisikan semua berkas pendapatan yang telah dilakukan oleh OMNI Hospitals 

Alam Sutera selama satu hari mulai dari penjualan obat bebas farmasi sampai 

pendapatan yang berasal dari rawat inap baik yang pribadi maupun yang 
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menggunakan asuransi. Tujuan dari membuat jurnal yaitu untuk pendataan 

perusahaan dimana dalam setiap jurnal yang dibuat mencakup:  

1. Jumlah atau nominal dari transaksi;  

2. Nama-nama akun yang terkait baik yang mempengaruhi maupun yang 

dipengaruhi  

3. Waktu terjadinya transaksi. 

Prosedur dalam membuat jurnal adalah:  

1. Mengambil dokumen Laporan Transaksi Kasir Harian dari bagian kasir 

2. Dilakukan verifikasi pada dokumen. Jika selama verifikasi dokumen 

dinyatakan dokumen benar maka akan dilakukan penjurnalan,  jika selama 

verifikasi terdapat transaksi yang tidak memenuhi syarat maka dokumen 

yang tidak memenuhi syarat dikembalikan pada bagian kasir. 

3. Membuka program QPRO yang terdapat di desktop home  masukkan 

user name dan password  klik Accounting & Fixed Assets. 

4. Setelah terbuka pada  Acounting & Fixed Assets  klik Transaksi  klik 

Jurnal Entry  klik tanda panah pada Type Jurnal  klik Jurnal [FM] 

Penjualan Obat Bebas  klik Kode Jurnal  klik PJFMBB1408  klik 

No Voucher  pilih tanggal  

5. Jika terjadi perbedaan pada jumlah yang diinput dengan laporan kasir 

maka dilakukan pembuatan jurnal untuk mencatat perbedaan tersebut. 
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3.2.2 Mengelompokkan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Faktur  Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Fungsi faktur pajak bagi PKP adalah: 

1. Bukti pungutan pajak bagi PKP yang menyerahkan BKP atau JKP  

2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang dilakukan oleh pembeli BKP atau 

JKP kepada PKP  

3. Sebagai sarana mengkreditkan pajak masukan bagi PKP yang membeli 

BKP  

Tujuan dari pengelompokan faktur pajak adalah untuk mengetahui total PPN yang 

dikenakan pada pembelian BKP/JKP dalam setiap bulan-nya. Kegiatan yang 

dilakukan dengan memisahkan atau pengelompokan faktur pajak setiap bulan 

antara obat-obatan  dan  alat  kesehatan. Dokumen yang diperlukan yaitu faktur 

pajak. Prosedur dalam mengelompokan faktur pajak PPN: 

1. Faktur Pajak diberikan oleh staff account payable. 

2. Kemudian mengelompokkan faktur pajak berdasarkan bulan penerbitan 

faktur pajak, jenis pembelian dan tarif PPN yang diatas maupun dibawah 

Rp 100.000,00 

 

3.2.3 Memasukkan Tarif Pelayanan Gigi dan Mulut Kelas II  pada 

Program QPRO 

Meng-input tarif pelayanan adalah memasukan data berupa tarif pelayanan yang 

akan dikenakan pada pasien yang mengunakan jasa yang disediakan oleh OMNI 
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Hospitals. Dokumen yang digunakan berupa dokumen perhitungan tarif dalam 

bentuk format excel. QPRO adalah sebuah program yang digunakan oleh OMNI 

Hospitals. Tujuan  memasukan tarif  pelayanan yaitu: 

1. Untuk mempermudah kasir saat menginput penjualan pelayanan pada 

program QPRO 

2. Untuk mengupdate tarif pelayanan pada OMNI Hospitals Alam Sutera. 

Prosedur dalam memasukan data tarif pelayanan pada program: 

1. Data perhitungan tarif berupa format excel diberikan oleh pembimbing 

lapangan.  

2. Membuka program QPRO yang terdapat di desktop home  masukkan 

user name dan password  klik Master data  klik Tarif   Tarif 

Pelayanan  klik kode 46 (Tarif Gigi dan Mulut)  klik kode 4610009 

(Scaling dan Cleaning Stain), 

3. Setelah itu klik Add New Row  klik kode kelas  klik kode 04 (kelas II) 

 masukan tarif   klik save. 

 

3.2.4 Menghitung Jumlah PPN pada Faktur Pajak  

Faktur  Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Fungsi faktur pajak bagi PKP adalah: 

1. Bukti pungutan pajak bagi PKP yang menyerahkan BKP atau JKP  

2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang dilakukan oleh pembeli BKP atau 

JKP kepada PKP  
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3. Sebagai sarana mengkreditkan pajak masukan bagi PKP yang membeli 

BKP  

Dokumen yang digunakan berupa faktur pajak. Menghitung PPN adalah kegiatan 

menjumlahkan nilai atas pajak yang  dikenakan tarif pajak pertambahan nilai atas 

pembelian obat-obatan dan alat kesehatan sedangkan tujuan menghitung pajak 

pertambahan nilai yaitu mengetahui  total  beban  pajak  yang  dikenakan tarif 

pajak atas pembelian obat-obatan dan alat kesehatan pada setiap bulan. Prosedur 

dalam menghitung pajak pertambahan nilai: 

1. Mengambil faktur yang telah dikelompokkan berdasarkan bulan 

penerbitan faktur pajak, nama BKP/JKP dan tarif PPN yang diatas maupun 

dibawah Rp 100.000,00 

2. Melakukan penjumlahan total PPN secara manual  

 

3.2.5 Verifikasi Perhitungan Tarif PT Inhealth dengan Data yang Diupload 

pada Program QPRO   

Setelah data perhitungan tarif dalam format excel diproses dan dikelola, maka 

akan dilakukan verifikasi atas data tersebut. Verifikasi perhitungan tarif adalah 

tindakan pengecekan akan data perhitungan tarif dalam format excel secara detail 

dengan data tarif  yang  sudah  di-upload  pada program  QPRO. Dokumen yang 

digunakan dalam verifikasi ini yaitu dokumen dari perhitungan tarif PT Inhealth 

yang  berupa format microsoft excel. Tujuan verifikasi  perhitungan  tarif  untuk  

mengetahui  kecocokan data tarif yang berupa perhitungan dengan data tarif yang 

sudah di-upload pada program QPRO.  Prosedur verifikasi data perhitungan tarif: 
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1. Data perhitungan tarif berupa format excel diberikan  

2. Kemudian buka program QPRO pada desktop  masukan user name dan 

password  klik Master data  klik Tarif   klik Tarif Pelayanan  

klik 04 (Tarif ICU)  klik kode 0410002 (Pasang Arteri Line)  klik 

anak panah pada Jenis Tarif  pilih Tarif Inhealth  muncul tarif.  

3. Dilakukan verifikasi atas data format excel dengan tarif yang terinput pada 

program QPRO jika sama maka abaikan, jika berbeda maka dilakukan 

pengeditan tarif.  

4. Cara pengeditan tarif klik tombol edit  ubah tarif   save. 

 

3.2.6 Input Biaya Paket Melahirkan Normal dan Sectio Caesar pada 

Program Excel  

Meng-input biaya paket melahirkan adalah memasukkan biaya yang digunakan 

selama proses melahirkan normal maupun sectio caesar sebelum dibuatkan tarif  

paket melahirkan normal dan sectio caesar yang akan dipasarkan ke konsumen. 

Dokumen yang digunakan merupakan data paket melahirkan normal dan sectio 

caesar dalam bentuk berkas paket melahirkan normal dan sectio caesar. Tujuan 

memasukkan tarif paket melahirkan adalah: 

1. Untuk mempermudah pengerjaan perhitungan seberapa besar keuntungan 

yang akan didapatkan oleh perusahaan dengan berdasarkan biaya yang 

dikeluarkan 

2. Untuk mempermudah pengerjaan dalam mengupload tarif yang akan 

dikenakan pada pasien dalam program QPRO 
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Prosedur dalam memasukan data tarif paket melahirkan: 

1. Dokumen yang berisi biaya paket melahirkan normal dan sectio caesar 

diberikan oleh staff divisi marketing. 

2. Klik windows  klik all program klik  microsoft office excel 2007. 

3. Kemudian dilakukan pengetikan dokumen biaya paket melahirkan normal 

dan sectio caesar menjadi dokumen biaya paket melahirkan dalam format 

excel 

 

3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan kerja magang di lakukan dari 02 Febuari 2015 sampai dengan 

30 April 2015 terkait dengan cost dan pricing. Rincian tugas-tugas yang dilakukan 

selama magang sebagai berikut:  

3.3.1.1 Melakukan Verifikasi Jurnal Transaksi Penjualan Obat Bebas     

Farmasi 

Membuat jurnal transaksi penjualan obat bebas farmasi dilakukan setiap hari. 

Dalam membuat jurnal transaksi penjualan obat bebas farmasi diawali dengan 

mengambil “Laporan Harian Kasir” sesuai tanggal yang akan dilakukan 

pembuatan jurnal transaksi penjualan obat bebas farmasi. Laporan harian kasir 

adalah  laporan yang berisi semua berkas pendapatan yang telah dilakukan oleh 

OMNI Hospitals Alam Sutera selama satu hari penuh mulai dari penjualan  obat 

bebas farmasi sampai dengan pendapatan yang berasal dari rawat inap baik yang 

pribadi maupun yang menggunakan asuransi. Dokumen yang diperlukan yaitu 
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berkas laporan harian kasir yang terdapat tulisan “Pribadi”. Berkas tersebut 

meliputi kertas struk penjualan, struk dari bank apabila pembayaran menggunakan 

kartu debit atau kredit, dan slip kertas keterangan jika mendapat diskon dengan 

dilampiri oleh fotokopi kartu diskon tersebut. Sebagai contoh yaitu untuk jurnal 

penjualan obat bebas farmasi. Struk untuk membedakan penjualan obat bebas 

farmasi dengan yang lainnya terlihat pada kop dari struk penjualan terdapat 

tulisan “Kwitansi Apotek” (lampiran 6) sedangkan untuk pendapatan rawat jalan 

pada struk tertulis “Kwitansi Rawat Jalan” dan seterusnya.  

Pada tampilan jurnal entry dalam jurnal penjualan obat bebas seperti pada 

Gambar 3.1 

Gambar 3.1    

Tampilan Jurnal Entry untuk Obat Bebas Farmasi 

 

Pada jurnal entry untuk obat bebas farmasi terdapat 6 kolom yang pertama 

menunjukkan “Kode Akun” yang bisa terdiri dari 4 angka atau 8 angka. Kolom 

kedua menunjukkan “Nama Akun”, kolom ketiga menunjukkan “Keterangan” 
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dari nama akun, kolom keempat menunjukkan nilai di posisi “Debit”, kolom 

kelima menunjukkan nilai di posisi “Kredit”, dan di kolom terakhir menunjukkan 

“Nomor Dokumen”. 

Dalam memilih kode jurnal seperti pada Gambar 3.2 dibawah ini  

Gambar 3.2 

Tampilan Kode Jurnal  

 

Kode PJFMBB1408 mempunyai arti yaitu semua huruf-huruf awal merupakan 

sebuah kode dari Penjualan Obat Bebas Farmasi, dua angka yang pertama yaitu 

14 menunjukkan tahun transaksi dari penjualan obat bebas farmasi, dan dua angka 

terakhir yaitu 08 menunjukkan angka bulan terjadinya transaksi penjualan obat 

bebas farmasi. Jadi dapat diartikan bahwa PJFMBB1408 adalah kode penjualan 
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obat bebas farmasi yang telah dilakukan oleh OMNI Hospitals Alam Sutera 

selama bulan Agustus 2014.  

Nomor Voucher seperti pada Gambar 3.3 akan menampilkan semua 

tanggal untuk satu jenis jurnal yang telah dibuat/ditarik dengan menggunakan 

jurnal otomatis. Berikut adalah tampilan no voucher: 

Gambar 3.3 

Tampilan No Voucher  

 

Pada tampilan no voucher di sebelah kanan terdapat tulisan “Status” artinya 

adalah bahwa pada tanggal tersebut, jurnal untuk penjualan obat bebas farmasi 

telah di posting jika tertulis posted apabila sebelumnya baru melakukan jurnal 

otomatis misalnya pada tanggal 31 Agustus 2014 maka pada tampilan “status” di 

No. Voucher ini akan kosong atau tidak ada tulisan posted. Dengan status belum 

di posted/baru ditarik dengan menggunakan jurnal otomatis maka akan dilakukan 

penjurnalan yang jumlah total transaksinya berbeda. Status pada No Voucher akan 

dapat di posted apabila nominal pada total debit dan kredit pada jurnal transaksi 
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penjualan obat bebas farmasi tidak memiliki selisih atau yang biasa disebut 

dengan balance.  

Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan No. Bayar yang tertera di 

kwitansi apotek seperti pada Gambar 3.4 dengan Nomor Dokumen yang terdapat 

di QPRO jurnal entry seperti  Gambar 3.5 

Gambar 3.4 

Tampilan Kwitansi Apotek 
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Gambar 3.5 

Tampilan Kwitansi Apotek 

 

Selanjutnya lihat angka penerimaan di QPRO sebelah Debit apakah sesuai dengan 

yang ada di kertas kwitansi apotek pada Gambar 3.4. Jika pembayaran 

menggunakan kartu debit/kredit, pastikan apakah nominal yang tertera pada struk 

bank telah sama dengan nominal debit pada QPRO seperti pada Gambar 3.5 

kemudian perhatikan juga apakah jenis kartu bank yang digunakan telah sesuai. 

Menggunakan kartu debit/kredit dan menggunakan jenis bank apa. Jika terdapat 

perbedaan, maka harus diganti pada program QPRO agar sesuai dengan kwitansi. 

Pada transaksi Penjualan Obat Bebas pada Gambar 3.6 jika tidak terdapat 

diskon yang artinya nominal total transaksi dengan jumlah yang dibayar sama. 

Jurnal yang akan tercatat yaitu:   
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Gambar 3.6 

Tampilan Penjualan Obat Bebas Farmasi  

 

Kas Besar/Mandiri Card/BCA Card/Niaga Card     271,646.00 

Apotik – Rawat Jalan                     271,646.00 

Jika terdapat perbedaan antara pendapatan yang diterima (baik secara tunai 

maupun menggunakan kartu debit/kredit) dengan nilai transaksi maka selisih 

tersebut merupakan akibat adanya diskon. Sehingga jika terdapat diskon. Jurnal 

Penjualan Obat Bebas jika terdapat “Diskon” seperti pada Gambar 3.7   

Gambar 3.7 

Tampilan Penjualan Obat Bebas Farmasi  

 

Kas Besar/Mandiri Card/BCA Card/Niaga Card      11,541.60 

Diskon – Rawat Jalan                                                 1,300.40 

                     Apotik – Rawat Jalan                                                 12,842.00 

OMNI Hospitals Alam Sutera memiliki beberapa diskon yang ditawarkan 

bagi konsumennya yaitu: 

1. Diskon karyawan, diskon ini sebesar 10% dari total transaksi yang diberikan 

kepada konsumen yang berasal dari karyawan OMNI Hospitals Alam Sutera 

sendiri dengan melampirkan Nomor Induk Karyawan (NIK) pada selembar 

kertas yang akan di steples pada struk penjualan 
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2. Diskon komunitas, diskon ini sebesar 10% dari total transaksi yang diberikan 

kepada konsumen yang memiliki kartu komunitas OMNI Hospitals dengan 

melampirkan fotokopi dari kartu  komunitas tersebut yang akan di steples pada 

struk penjualan. 

3. Diskon member, diskon ini sebesar 10% dari total transaksi yang diberikan 

kepada konsumen yang memiliki kartu member OMNI Hospitals dengan 

melampirkan fotokopi dari kartu member tersebut yang akan di steples pada 

struk penjualan.  

4. Diskon BCA prioritas, diskon ini sebesar 5% dari total transaksi yang diberikan 

kepada konsumen yang memiliki kartu BCA Prioritas dengan melampirkan 

fotokopi dari kartu BCA Prioritas tersebut yang akan di steples pada struk 

penjualan. 

Tabel 3.1  

Tambah Data Jurnal Entry 

Jenis Kwitansi  Kode Akun untuk Diskon dan 

Presentase  

Penjualan Obat Bebas Farmasi (FM) 

Pendapatan Rawat Darurat (RD) 

4902 

4903 

Pendapatan Penunjang Medis (MD) 

 

Pendapatan Labolatorium (LAB)  

4902 (80%) 

2103.01 (15%) 

2107.01 (5%) 

 

4902 (94%) 

2103.01 (6%) 

 

Tabel 3.1 menjelaskan mengenai kode akun untuk diskon dan persentase 

alokasinya. Untuk kwitansi atas Penjualan Obat Bebas jika terdapat diskon maka 

selisih diskon tersebut (5% atau 10% dari total transaksi tergantung pada jenis 

diskon yang diberikan) dialokasikan ke dalam satu kode akun yaitu 4902. Untuk 
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kwitansi atas Pendapatan Rawat Darurat, jika terdapat diskon maka selisihnya 

sepenuhnya dialokasikan ke dalam kode akun 4903 sedangkan untuk jenis 

kwitansi Pendapatan Penunjang Medis, jika terdapat diskon maka atas selisih 

diskon tersebut dialokasikan ke dalam tiga jenis kode akun, dimana 80% dari total 

diskon dimasukkan ke dalam kode akun 4902, 15% dimasukkan ke dalam kode 

akun 2103.01, dan sisanya sebesar 5% dimasukkan ke dalam kode akun 2107.01. 

Dan yang terakhir untuk jenis kwitansi Pendapatan Laboratorium, atas diskon 

tersebut dialokasikan sebesar 94% dimasukkan dalam kode akun 4902, dan 

sisanya sebesar 6% dimasukkan dalam kode akun 2103.01.  

Selama proses magang transaksi penjualan obat bebas farmasi dilakukan 

pembuatan jurnal transaksi penjualan obat bebas farmasi pada tanggal 4, 12, 20, 

21, 24, 25, 27, dan 28 April 2015. Berikut pembuatan jurnal transaksi penjualan 

obat bebas farmasi dengan menggunakan data bulan Agustus 2014. Buka program 

QPRO yang ada pada desktop seperti pada Gambar 3.8 

 

Gambar 3.8 

Program QPRO  
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Masukan user name dan  password pada kotak yang telah disediakan. Kemudian 

klik tombol Login seperti pada Gambar 3.9 sebagai berikut:  

Gambar 3.9 

Log-in Program 

 

Setelah klik login maka akan muncul tampilan seperti Gambar 3.10, 

Gambar 3.10 

Login berhasil  
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Klik Accounting & Fixed Assets seperti pada Gambar 3.11 

Gambar 3.11 

Klik Accounting & Fixed Asset

 

Dengan diklik Accounting & Fixed Assets kemudian pilih transaksi  klik Jurnal 

Entry seperti pada Gambar 3.12 

Gambar 3.12 

Klik Accounting & Fixed Asset  

 

 

Setelah meng-klik jurnal entry maka akan muncul tampilan jurnal entry seperti 

pada Gambar 3.13 
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Gambar 3.13 

Tampilan Jurnal Entry 

 

 

Kemudian pada Type Jurnal klik pada anak panah kebawah disebelah kotak biru 

pada Gambar 3.14. Type Jurnal ini menunjukkan jenis jurnal apa yang akan 

dikerjakan, pilih Jurnal (FM) Penjualan Obat Bebas:  
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Gambar 3.14 

Tampilan Memilih Type Jurnal  

 

Klik Kode Jurnal seperti pada Gambar 3.15 

Gambar 3.15 

Tampilan Memilih Kode Jurnal 
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Klik Kode Jurnal PJFMBB1408 seperti pada Gambar 3.16 

Gambar 3.16 

Tampilan Memilih Kode Jurnal  

 

Pilih No Voucher seperti pada Gambar 3.17 
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Gambar 3.17 

Tampilan Memilih No Voucher  

 

 

Cocokkan No. Bayar yang tertera di kwitansi apotek pada “Nomor Dokumen” 

yang terdapat di QPRO jurnal entry. Selanjutnya lihat angka penerimaan di QPRO 

sebelah “Debit” apakah sesuai dengan yang ada di kertas kwitansi apotek. Jika 

pembayaran menggunakan kartu debit/kredit, pastikan apakah “Nominal” yang 

tertera pada struk bank telah sama dengan yang ada di debit pada QPRO dan juga 

perhatikan apakah “Jenis Kartu Bank” yang digunakan telah sesuai apakah 

menggunakan kartu debit/kredit dan menggunakan jenis Bank apa. Jika tidak 

terdapat perbedaan pada Gambar 3.18 maka diabaikan. 

Gambar 3.18 

Obat Bebas Farmasi  
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 Jika terdapat perbedaan maka dilakukan edit dokumen dengan mengklik edit 

pada Gambar 3.19 

Gambar 3.19 

       Edit Dokumen 

 

 

Pada tampilan edit/tambah data jurnal seperti pada Gambar 3.20 lalu masukkan 

Nomer Perkiraan 4902, isi pada kolom Keterangan bahwa pasien tersebut 

pendapat diskon komunitas, kemudian isi juga selisih antara nominal debet dan 

nominal kredit sebesar 4439 pada kolom debet, save  

Gambar 3.20 

Tampilan Edit/Tambah Data Jurnal Entry  
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Setelah di save maka jurnal akan muncul seperti pada Gambar 3.21 

 

Gambar 3.21 

Tampilan Edit/Tambah Data Jurnal Entry  

 

Setelah dilakukan verifikasi QPRO dengan kwitansi Laporan Harian Kasir maka 

perhatikan kolom Total Debet dan Total Kredit pada Gambar 3.22 

 

Gambar 3.22 

Kolom Total Debet dan Kredit 

 

Jika pada Total Debet dan Total Kredit terdapat selisih maka harus dilakukan 

verifikasi ulang kwitansi apotek dengan jurnal yang ada pada program QPRO 

supaya dapat dilakukan posting, dan jika Total Debet dan Total Kredit telah 

memiliki nominal yang sama atau yang biasanya disebut dengan balance maka 

klik posting pada Gambar 3.23 

Gambar 3.23 

Posting Jurnal Entry 
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Hasil verifikasi dan pembuatan jurnal diskon penjualan obat bebas farmasi 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6. 

 

3.3.1.2 Mengelompokkan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Setiap hari Rabu dari pukul 08.30 sampai selesai, salah satu pegawai dari Account 

Payable bagian supplier secara khusus bertugas untuk membuat tanda terima 

faktur yang akan diberikan kepada supplier atas setiap pembelian yang telah 

dilakukan oleh pihak OMNI Hospitals Alam Sutera.  

Pada hari tersebut, supplier-supplier OMNI Hospitals Alam Sutera akan 

mengirimkan pegawainya ke OMNI Hospitals Alam Sutera untuk meminta tanda 

terima faktur. Tanda terima faktur ini sebagai bukti bahwa OMNI Hospitals telah 

menerima barang yang sudah dipesan dari supplier seperti pada lampiran 7. Untuk 

mendapatkan tanda terima faktur ini, setiap supplier harus membawa kertas 

invoice yang telah di cap oleh bagian logistik, faktur pajak asli (jika ada), serta 

salinan purchase order. Setelah faktur pajak dikumpulkan, faktur pajak tersebut 

diberikan untuk dilakukan pengelompokan faktur. Pengelompokan faktur dibagi 

dalam 2 kelompok yaitu kelompok faktur atas pembelian alat kesehatan dan 

kelompok ke 2 yaitu kelompok faktur atas pembelian obat-obatan. Upaya yang 

dilakukan untuk membedakan alat kesehatan dan obat-obatan yaitu: 

1. Browsing gambar menggunakan google dengan mengetik nama barang 

yang dibeli apakah termasuk kelompok alat kesehatan atau obat-obatan 

2. Melihat Nama Item yang tercantum seperti pada Gambar 3.24 
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Gambar 3.24 

Obat-obatan 

 

 

jika dalam Nama Item terdapat tulisan TAB yang artinya tablet atau SYR yang 

artinya syrup, INJ yang artinya injeksi, MG/ML yang artinya mili gram/mili liter 

maka nama-nama tersebut masuk dalam kategori obat-obatan, sedangkan pada 

Nama Item dalam faktur pajak tidak ada tulisan TAB, SYR, INJ, MG/ML maka 

nama-nama tersebut masuk dalam kategori alat kesehatan seperti Gambar 3.25 

 

Gambar 3.25 

Alat Kesehatan 

 

 

Dalam pengelompokan faktur pajak terdapat 2 kriteria, yang pertama 

pengelompokan berdasarkan bulan penerbitan faktur pajak dan pengelompokan 

berdasarkan jenis pembelian (alat kesehatan dan obat-obatan) seperti pada 

Gambar 3.26 
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Gambar 3.26 

Pengelompokan Faktur Pajak Berdasarkan Bulan Terbit dan Nama BKP/JKP 

 

Cara melihat  penerbitan faktur pajak yaitu dengan  melihat sisi bagian kanan 

bawah  faktur akan terdapat tanggal, bulan, dan tahun yang tercantum sebagai 

bukti bahwa pada tanggal  tersebut  faktur  pajak  telah diterbitkan diatas tanda 

tangan pihak supplier yang  berwenang menandatangani faktur tersebut. Jika 

dalam faktur pajak alat kesehatan dan obat-obatan terdapat periode penerbitan 

yang berbeda, maka harus dikelompokkan berdasarkan periode penerbitan yang 

sama. Pengelompokan tidak hanya didasarkan bulan penerbitan faktur pajak dan 

jenis pembelian obat-obatan dan alat kesehatan  namun pada pengenaan tarif PPN 

yang diatas  maupun dibawah Rp 100.000,00 seperti pada Gambar 3.27 
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Gambar 3.27 

Pengenaan Tarif PPN  

 

 

Selama proses magang pengelompokan faktur pajak dilakukan pada bulan 

Maret dan April. Pada pengelompokan faktur pajak PPN diawali dengan melihat 

bulan penerbitan faktur pajak seperti pada Gambar 3.28 

Gambar 3.28 

Bulan Penerbitan Faktur Pajak  

 

Faktur pajak pada Gambar 3.28 merupakan penerbitan bulan April. Kemudian 

perhatikan pada Nama Item BKP/JKP seperti pada Gambar 3.29 
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Gambar 3.29 

Nama BKP/JKP 

 

 

Pada Gambar 3.29 pada Nama BKP/JKP dalam faktur pajak tidak ada tulisan 

TAB, SYR, INJ, MG/ML maka nama-nama tersebut masuk dalam kategori alat 

kesehatan. Perhatikan pula pada kolom PPN seperti pada Gambar 3.30 

Gambar 3.30 

Pengenaan Tarif PPN 

 

 

Pengenaan tarif pada Gambar 3.30 merupakan pengenaan tarif PPN diatas 

Rp100.00,00 maka pada faktur pajak ini termasuk kategori faktur pajak alat 

kesehatan dengan penerbitan bulan April dan pengenaan tarif PPN diatas 

Rp100.000,00. Kemudian lihat faktur pajak selanjutnya seperti pada Gambar 3.31 
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Gambar 3.31 

Faktur Pajak  

 

 

 Faktur pajak Gambar 3.31 merupakan penerbitan bulan Maret. Kemudian 

perhatikan Nama Item BKP/JKP pada Gambar 3.32 

Gambar 3.32 

Nama BKP/ JKP 

 

Pada Gambar 3.32 pada Nama BKP/JKP dalam faktur pajak terdapat tulisan TAB, 

SYR, INJ, MG/ML maka nama-nama tersebut masuk dalam kategori obat-obatan. 

Perhatikan pula pada kolom PPN pada Gambar 3.33 
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Gambar 3.33 

Pengenaan Tarif PPN 

 

 

Pada Gambar 3.33 merupakan pengenaan tarif PPN diatas Rp 100.000,00 maka 

pada faktur pajak ini termasuk kategori faktur pajak obat-obatan dengan 

penerbitan bulan Maret dan pengenaan tarif PPN diatas Rp 100.000,00. Faktur 

pajak ini dipisahkan dengan faktur pajak yang sebelumnya dikarenakan pada 

bulan penerbitan faktur pajak dan kategori nama BKP/JKP yang berbeda. 

Pengelompokkan faktur pajak ini terus dilakukan sampai faktur pajak yang 

diambil telah habis. Hasil pengelompokkan faktur pajak bulan Maret dan April 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7. 
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3.3.1.3 Memasukan Tarif Pelayanan Gigi dan Mulut Kelas II pada Program 

QPRO 

Ketika terjadinya kenaikan harga atau perubahan harga pada harga pokok yang 

harus dilakukan yaitu melakukan perhitungan tarif pelayanan untuk mengetahui 

seberapa besar laba yang akan didapat oleh OMNI Hospitals Alam Sutera dengan 

terjadinya perubahan harga. Setelah dilakukan perhitungan tarif seperti pada 

Gambar 3.34  

Gambar 3.34 

Tampilan Perhitungan Tarif Gigi dan Mulut 

 

Keterangan: angka yang digunakan bukan angka sebenarnya  

Selama proses magang pemasukan data tarif kelas II pada poli gigi dan 

mulut pada kode layan 4610009 (Scaling+cleaning stain), 4630002 (Polishing 

desensitisasi/devitalis), 4640016 (Onlay Direct Composite), 4650002 (Curettage 

Thooth), 4650003 (Curettage+Ties+Periodontal), 4680002 (extraction), 4680003 

(extraction with complication) pada tanggal 20 April pada program QPRO. 

Kemudian membuka program QPRO yang ada pada desktop seperti pada Gambar 

3.35 
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Gambar 3.35 

Tampilan desktop  

 

Masukkan user name dan password, klik login seperti pada Gambar 3.36 

Gambar 3.36 

Tampilan Login 
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Login berhasil maka akan muncul tampilan Gambar 3.37 

Gambar 3.37 

Tampilan login berhasil 

 
   

Klik Administration Management and Tools pada Gambar 3.38 

Gambar 3.38 

Administration Management and Tools 
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Klik Master data lalu klik Keuangan seperti pada Gambar 3.39 

Gambar 3.39 

Langkah-langkah Tarif Pelayanan 

 

Kemudian klik Tarif lalu klik Tarif Pelayanan seperti pada Gambar 3.40 

 

Gambar 3.40 

Langkah-langkah Tarif Pelayanan 

 
Pada tampilan Kelompok Tarif klik 46 Tarif Gigi dan Mulut seperti pada Gambar 

3.41 

Gambar 3.41 

Tampilan Kelompok Tarif 
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Setelah klik kelompok tarif seperti pada Gambar 3.41 maka akan muncul seperti 

Gambar 3.42 kemudian klik kode 4610009 scaling + cleaning stain 

 

Gambar 3.42 

Tampilan Tarif Pelayanan Gigi dan Mulut 

 

 

Maka tampilan yang akan muncul seperti Gambar 3.43 Kemudian klik Add New 

Row seperti Gambar 3.43 

Gambar 3.43 

Tampilan Tambah Tarif  

 

 

Setelah klik add new row maka akan muncul tampilan tarif per kelas seperti pada 

Gambar 3.43 kemudian klik kode kelas seperti pada Gambar 3.44 
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Gambar 3.44 

Tarif Per-Kelas 

 

 

Dengan klik Kode Kelas maka akan muncul berbagai kelas untuk pasien seperti 

pada Gambar 3.45 lalu pilih kode kelas 04 Kelas II 

 

Gambar 3.45 

Tampilan Kode Kelas 

 

 

Masukkan tarif yang akan  dikenakan pada pasien, setelah memasukan tarif maka 

klik save seperti Gambar 3.46 
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Gambar 3.46 

Tampilan Tarif Per-Kelas 

 
 

Dengan meng-klik save maka tarif yang dimasukan akan muncul seperti Gambar 

3.47 

Gambar 3.47 

Tampilan Tarif yang tersave 

 

Hasil memasukan tarif pelayanan gigi dan mulut kelas II pada program QPRO 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8. 

 

3.3.1.4 Menghitung Jumlah PPN pada Faktur Pajak 

Melakukan perhitungan total PPN yang dikenakan atas penyerahan BKP (Barang 

Kena Pajak) kepada pihak OMNI Hospitals dilakukan setelah pengelompokan 

faktur pajak. Menghitung PPN masukan berdasarkan setiap faktur pajak atas 

kelompok alat kesehatan dan obat-obatan secara masing-masing dan berdasarkan 

bulan penerbitan faktur pajak yang sama serta PPN-nya berada di atas maupun di 

bawah Rp100.000,00.  
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Selama proses magang menghitung jumlah PPN faktur pajak dilakukan 

pada bulan Maret dan April 2015 dengan mengambil faktur pajak yang telah 

dikelompokkan sebelumnya. Pisahkan faktur pajak yang PPN-nya berada di atas 

maupun di bawah Rp 100.000,00 baik dari kelompok alat kesehatan maupun dari 

kelompok obat-obatan berdasarkan bulan penerbitan faktur pajak. Gabungkan 

berkas faktur pajak atas kelompok alat kesehatan dan obat-obatan sesuai bulan 

penerbitan faktur pajak yang sama, dengan PPN berada di atas Rp100.000,00. 

Faktur pajak yang tidak memenuhi kriteria yaitu PPN-nya dibawah Rp100.000,00 

atau faktur sisanya digabungkan juga berdasarkan bulan yang sama baik untuk 

kelompok alat kesehatan dan obat-obatan menjadi satu berkas sesuai bulan serta 

dilampirkan dengan kertas  kecil  yang  telah dibuat sebelumnya disesuaikan 

berdasarkan bulan. Kemudian membuat di selembar kertas kecil dan catat Bulan 

Penerbitan Faktur, Total nominal  PPN masukan  atas pembelian Alat Kesehatan, 

total nominal PPN masukan atas pembelian Obat-obatan, dan total dari kedua 

kelompok tersebut. Format penulisan sebagai berikut: 

Gambar 3.48 

Perhitungan PPN Dibawah Rp 100.000,00 

Alat kesehatan dan obat-obatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil perhitungan PPN pada bulan Maret dan April dapat dilihat pada lampiran 9 

April 2015 

Alat Kesehatan         :  44,000 + 70,650 + 15,050 = 129,700 

          Obat-obatan          :  44,010 + 13,000 + 97,466 = 154,476  

          Total Faktur                 :                 284,176 
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3.3.1.5 Verifikasi Perhitungan Tarif ICU PT Inhealth dengan Data yang   

Diupload pada Program QPRO  

Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan data yang 

dimasukkan ke dalam program atau data yang dihitung, dikelola dengan angka 

yang benar. Kegiatan ini dilakukan pada saat terjadinya kenaikan harga pada tiap 

bulan atau tahun sehingga harus dilakukan perhitungan kembali atas tarif yang 

sudah berlaku sebelumnya pada program QPRO. Sebelum data diupload ke 

program QPRO maka akan dilakukan perhitungan pada microsoft office excel 

seperti pada Gambar 3.49. Berikut ini adalah contoh perhitungan tarif:  

Gambar 3.49 

Contoh Perhitungan Tarif  

 

 

Direct Material  : Rp7,500,000.00 

Fee Dokter   : Rp2,600,000.00 

Direct Labor  : Rp6,000,000.00 

Depresiasi alat  : Rp3,500,000.00 

 Total              : Rp19,600,000,00 

Keterangan : angka yang digunakan bukan angka sebenarnya 

Setelah dilakukan perhitungan tarif yang terbaru maka data yang berupa format 

excel seperti pada Gambar 3.50 tarif PT Inhealth 2015 diberikan kepada divisi 

teknologi informasi untuk dilakukan upload data tarif namun sebelum diberikan 

kepada divisi teknologi informasi maka akan ditetapkan harga yang akan 

dikenakan konsumen. Berikut adalah Gambar 3.50 
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Gambar 3.50 

Tarif PT Inhealth 2015 

 

Pada Gambar 3.50 merupakan tarif PT Inhealth yang berkerjasama dengan pihak 

OMNI Hospitals dalam pelayanan jasa, tarif ini merupakan tarif khusus bagi 

konsumen atau peserta dari PT Inhealth yang menggunakan pelayanan di OMNI 

Hospitals. Kemudian tarif PT Inhealth 2015 diberikan kepada divisi teknologi 

informasi untuk dilakukan upload seperti pada Gambar 3.51 

Gambar 3.51 

Tarif Pasang Arteri Line PT Inhealth 2015 pada QPRO 

 

Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan dokumen tarif yang berupa format 

excel dengan tarif yang ada pada QPRO yang telah diupload oleh divisi teknologi 

informasi. Dalam verifikasi ditemukan 2 tarif yang berbeda maka akan dilakukan 

pengeditan tarif pada program QPRO agar sesuai dengan dokumen tarif yang 
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berupa format excel. Pada Gambar 3.51 terdapat 7 kolom. Kolom pertama yaitu 

Kode Kelas yang terdiri 2 angka seperti pada Gambar 3.52 kode kelas beserta 

nama kelas sebagai berikut: 

Gambar 3.52 

Kode Kelas 

 

Kolom kedua Nama Kelas yang otomatis terisi ketika pada kolom Kode Kelas 

terisi, kolom ketiga yaitu Tanggal Mulai Berlaku pada kolom tersebut 

memberikan informasi bahwa tarif yang terupload pada program QPRO mulai 

berlaku pada tanggal, bulan, dan tahun yang tertera pada kolom tersebut. Kolom 

ke-empat sampai dengan kolom ke-tujuh yaitu Komponen I, Komponen II, 

Komponen III, dan Komponen IV yang merupakan kolom yang merupakan tarif 

yang akan dikenakan pada konsumen akan muncul pada kolom tersebut. Tarif 

akan muncul hanya pada kolom Komponen I, Komponen II, Komponen III, dan 

Komponen IV tergantung pada saat dilakukan input tarif. Saat input tarif 

dimasukan pada kolom Komponen I maka tarif akan muncul pada kolom 

Komponen I sama halnya dengan yang terjadi jika saat input tarif dimasukan pada 

kolom Komponen II maka tarif akan muncul pada kolom Komponen II, begitu 
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seterusnya berlaku sampai kolom Komponen IV. Diantara ke-empat kolom 

Komponen tersebut yang paling sering digunakan yaitu kolom Komponen I  

Dokumen diberikan adalah data Tarif PT Inhealth Renewal 2015 merupakan 

dokumen yang dalam format excel. Pihak PT Inhealth yang berkerjasama dengan 

pihak OMNI Hospitals dalam pelayanan jasa, tarif ini merupakan tarif khusus 

bagi konsumen atau peserta dari PT Inhealth yang menggunakan pelayanan di 

OMNI Hospitals. Berikut adalah Tarif ICU PT Inhealth 2015  

Gambar 3.53 

Tarif ICU PT Inhealth 2015 

 
 

Selama proses magang verifikasi tarif ICU PT Inhealth dengan data yang 

diupload pada program QPRO dilakukan pada tanggal 27 April 2015 dan 

verifikasi dilakukan pada semua data tarif ICU. Selanjutnya buka program QPRO 

pada desktop seperti pada Gambar 3.54 
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Gambar 3.54 

QPRO pada Desktop  

 

Setelah program QPRO diklik maka akan muncul seperti Gambar 3.55 

Gambar 3.55 

Program QPRO 

 

Lalu masukan user name dan password, kemudian klik pula login. Seperti pada 

Gambar 3.56 
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Gambar 3.56 

Tampilan Login 

 

Setelah login maka akan muncul tampilan seperti pada Gambar 3.57 

Gambar 3.57 

Login berhasil 

 

Klik Administrations Management and Tools seperti pada Gambar 3.58 
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Gambar 3.58 

Administrations Management and Tools 

 

Setelah mengklik Administrations Management and Tools Maka akan muncul 

tampilan seperti pada Gambar 3.59 

Gambar 3.59 

Administrations Management and Tools 

 

 

 

lalu klik master data  Keuangan  Tarif seperti pada Gambar 3.60 
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Gambar 3.60 

Langkah-langkah Tarif Pelayanan 

 

 

Setelah klik Tarif  klik Tarif Pelayanan seperti pada Gambar 3.61 

 

Gambar 3.61 

Langkah-langkah Tarif Pelayanan 

 

 
Setelah klik Tarif  Pelayanan akan muncul seperti pada Gambar 3.62 , klik kode 

04 Tarif ICU   

Gambar 3.62 

Tampilan Kelompok Tarif  

 
 

 

Setelah memilih kelompok tarif ICU, klik kode 04100002 Pasang Arteri Line 

seperti pada Gambar 3.63 
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Gambar 3.63 

Tampilan Tarif ICU  

  

Setelah pilih 04100002 Pasang Arteri Line pada Gambar 3.63 maka akan muncul 

tampilan pada Gambar 3.64 lalu klik tanda anak panah kebawah pada kolom Jenis 

Tarif , kemudian pilih Tarif Inhealth  

Gambar 3.64 

Tampilan Per Kelas 

 

Dengan mengklik Jenis Tarif Inhealth maka akan muncul tarif telah di-input oleh 

divisi teknologi informasi OMNI Hospitals Alam Sutera seperti pada Gambar 

3.65 
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Gambar 3.65 

Tampilan Tarif Pasang Arteri Line Inhealth 

 
 

 

Setelah muncul tampilan pada Gambar 3.65 maka dilakukan verifikasi atau yang 

biasa disebut dengan pencocokan data yang ada pada program excel pada jumlah 

tarif pada program QPRO pada kolom Komponen I, jika data yang dimasukan 

pada program QPRO telah sesuai maka diabaikan namun berbeda jika data yang 

ada pada program excel dan  QPRO berbeda maka dilakukan peng-editan pada 

tarif ICU. Dalam melakukan verifikasi ditemukan 2 tarif yang berbeda maka akan 

dilakukan pengeditan tarif pada program QPRO agar sesuai dengan dokumen tarif 

yang berupa format excel seperti pada Gambar 3.66  
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Gambar 3.66 

Tampilan Edit/Tambah Tarif 

 

Kemudian masukkan tarif yang seharusnya yaitu tarif yang ada pada dokumen 

perhitungan tarif ICU PT Inhealth berupa format excel seperti pada Gambar 3.67 

kemudian save.  

Gambar 3.67 

Tampilan Edit/Tambah Tarif 

 

 

Hasil verifikasi perhitungan tarif ICU PT Inhealth dengan data yang   diupload 

pada program QPRO dapat dilihat pada lampiran 10. 

 

3.3.1.6 Input Biaya Paket Melahirkan Normal dan Sectio Caesar Pada 

Program Excel 

Dalam melakukan peng-inputan data biaya paket melahirkan Normal dan Sectio 

Caesar untuk mengetahui seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan oleh OMNI 
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Hospitals berdasarkan pada pelayanan dan pada kelas tersedia. Seperti pada 

Gambar 3.68 

Gambar 3.68 

Dokumen Biaya Paket Melahirkan Normal  

 
Keterangan : angka yang digunakan bukan angka yang sebenarnya 

 

 

Berdasarkan data inilah kemudian dilakukan penetapan harga yang nantinya akan 

dikenakan pada konsumen  yang menggunakan pelayanan tersebut.  

Input biaya paket melahirkan normal dan sectio caesar diawali dengan 

diberikan dokumen fisik yang diberikan oleh divisi marketing kemudian akan 

dilakukan peng-inputan seperti pada lampiran 11. Lalu Klik Start pada desktop 

seperti pada Gambar 3.69 
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Gambar 3.69 

Tampilan Desktop 

 

Kemudian Klik Microsoft Office Excel 2007 seperti pada Gambar 3.70 

 

Gambar 3.70 

Tampilan Windows 
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Setelah klik Microsoft Excel maka akan muncul tampilan pada Gambar 3.71 

Gambar 3.71 

Tampilan Microsoft Excel 

 

  

Dengan dokumen yang dimiliki data biaya paket melahirkan normal dan sectio 

caesar kembali dimasukkan ke dalam program excel seperti pada Gambar 3.72 

 

Gambar 3.72 

Tampilan Input Cost Paket Melahirkan Normal  
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dengan tujuan untuk mempermudah dalam perhitungan tarif yang akan dikenakan 

pada pasien yang menggunakan tarif melahirkan tersebut. Hasil input data biaya 

paket melahirkan normal dan sectio caesar selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 11. 

 

3.3.2 Kendala yang ditemukan 

Dalam pelaksanaan kerja magang terdapat kendala yang ditemukan yaitu saat 

dilakukan verifikasi data tarif inhealth terdapat perbedaan tarif, atau tarif yang 

belum ter-update antara QPRO dan dokumen yang berformat excel. 

 

3.3.3 Solusi atas kendala yang ditemukan  

Solusi atas kendala selama pelaksanaan kerja magang yaitu bertanya kepada 

pembimbing lapangan  kemudian dilakukan pengeditan pada tarif yang ada pada 

QPRO agar sesuai dengan dokumen yang berformat excel. 
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