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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan E-faktur Pada Rumah Sakit Mitra
Medika Insani. Metode penelitian yang digunakan dengan pengumpulan data
melalui observasi/pengamatan, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian
Rumah Sakit Mitra Medika telah memenuhi tugas dan kewajiban dalam perpajakansesuai
dengan Peraturan Pemerinntah yang berlaku, sebagai badan hukum Rumah Sakit Mitra
Medika Insani mempunyai NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena
Pajak). Dalam perhitungan PPN, Rumah Sakit Mitra Medika telah sesuai dengan
peraturan pajak yaitu Pajak Keluaran hanya dari Pasien rawat jalan yang melakukan
transaksi pembelian obat dan alkers melalui apotek di Rumah Sakit. Dalam penyetoran
SPT Masa PPN, Rumah Sakit Mitra Medika telah melakukan penerapan E-Faktur pada
SPT Masa PPN telah sesuai dengan peraturanperpajakan.
Kata kunci : e-faktur, pajak keluaran, pajak masukan
PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber utama dana
untuk
pembangunan
pengelolaan
Pendapatan
anggaran
Negara.
Sebagaimana tercantum dalam UUD
1945 pasal 23 ayat 1, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagai
Wujud dari pengelola keuangan negara
ditetapkan setiap tahun dengan
Undang-undang
dan
dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar- besarnya kemakmuran
rakyat. Berdasarkan Suryarini (2012:3)
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) adalah suatu daftar yang
memuat secara rinci tentang sumbersumber penerimaan dan alokasi
pengeluarannya dalam jangka waktu
tertentu, dalam rangka mencapai
sasaran pembangunan dalam kurun
waktu satu tahun. APBN merupakan
instrumen yang digunakan pemerintah
untuk melakukan kebijakan besar
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sumber penerimaan negara tersusun
dalam bentuk anggaran pendapatan
dan belanja negara (APBN) berasal dari
pajak.
Aplikasi E-faktur diluncurkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada
tanggal
1
juli
2014,
melalui
diterbitkannya
Peraturan Direktur
Jenderal pajak Nomor 16 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pembuatan dan
Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk
Elektronik.
Aplikasi
E-faktur
ini
ditujukan untuk Pengusaha Kena Pajak
dalam memenuhi kewajibannya dalam
melaporkan SPT PPN. Pada dasarnya,
aplikasi E-faktur ini diluncurkan untuk
menidaklanjuti
diterbitkannya
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11
November 2013 tentang Tata Cara
Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan
atau Penggantian Faktur Pajak.
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E-Faktur merupakan faktur pajak yang
dijadikan sebagai bukti pungutan PPN
yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak
(PKP) secara elektronik yang diatur
dalam peraturan Direktur Jendral Pajak.
Sistem aplikasi E-Faktur tersebut
dilengkapi
dengan
petunjuk
penggunaan (manual user) yang
merupakan satu kesatuan dengan
aplikasi tersebut.
Direktorat Jendral Pajak mencatat,
jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP)
yang sudah menggunakan E-Faktur
masih berkisar 67,71% per 1 Juli 2015
dari 15.452 Pengusaha Kena Pajak (PKP)
yang terdaftar sebagai pengguna EFaktur hanya sebanyak 7,832 PKP,
dengan begitu sekitar 40% lebih PKP
yang diperkirakan menggunakan faktur
pajak yang tidak sah. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa saaat ini belum
semua PKP menggunakan E- Faktur
karena masih banyak Wajib Pajak yang
menggunakan faktur pajak yang tidak
sah. Pada saat ini E- Faktur ini telah
diwajibkan kepada seluruh PKP sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, apabila
PKP tidak melakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku akan dikenakan
sanksi administrasi berupa 2% dari
dasar.
RSU Mitra Medika Insani adalah
perusahaan yang bergerak dalam
bidang pelayanan rumah sakit swasta
yang ada di kota Medan. Penerapan Efaktur di Rsu. Mitra Medika Insani telah
digunakan sejak berdirinya Rsu. Mitra
Medika Insani.
Pengertian PPN (Pajak Pertambahan
Nilai)
Pajak
Pertambahan
Nilai (PPN)
merupakan pajak tidak langsung, yang
dikenakan atas transaksi Barang Kena
Pajak (BKP) maupun Pemanfaatan Jasa
Kena Pajak (JKP). Pada dasarnya
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pengenaan PPN akan dibebankan
kepada konsumen akhir. PPN adalah
salah satu dari jenis pajak yangdipungut
oleh pemerintah Republik Indonesia.
Dasar Hukum dalam pelaksanaan
pemungutan atas PPN ini adalah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, yang telah mengalami
perubahan pertama menjadi UndangUndang Nomor 11 Tahun 1994,
perubahan
kedua
menghasilkan
Undang-undang Nomor 18 tahun 2008,
dan perubahan ketiga menjadi UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 yang
berlaku mulai 1 April 2010. Selanjutnya
atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun
1983 beserta perubahannya tersebut
akan disebut sebagai UU PPN.
Menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitro,
dalam Mardiasmo (2011:1) pajak adalah
iuran rakyat kepada kas negara
(peralihan kekayaan dari sektor
partikelir ke sektor pemerintah)
berdasarkan undang- undang (dapat di
paksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal balik yang langsung dapat
ditunjuk
yang digunakan
untuk
membiayaipengeluarana umum.
Menurut peraturan UU No. 42 Tahun
2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah
pajak atas konsumsi barang dan jasa di
Daerah Pabean yang dikenakan secara
bertingkat disetiap jalur produksi dan
distribusi.
Karakteristik yang dimilki oleh Pajak
Pertambahan Nilai menurut Siti Resmi
(2015:2) yaitu :
1. Pajak Tidak Langsung
Secara Ekonomis beban PPN dapat
diahlikan
kepada
pihak
lain.
Tanggung jawab pembayaran pajak
yang terutang kepada pihak yang
menyerahkan
barang
atau
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

jasa,sedangkan
pihak
yang
pajak dikenakan di tempat barang
menanggung beban pajak berada
atau jasa dikonsumsi.
pada penanggung pajak (pihak yang
8. Consumption Type Value Added Tax
memikul beban pajak).
(VAT)
Pajak Objektif
Dalam Pajak Pertambahan Nilai di
Timbulnya kewajiban membayar
indonesia, Pajak Masukan atas
pajak sangat ditentukan oleh adanya
pembelian dan pemeliharaan barang
objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak
modal
tidak
dapat
dipertimbangkan.
dikreditkan dengan
Pajak Keluaran yang dipungut atas
Multistage Tax
penyerahan Barang Kena Pajak
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan
dan/atau Jasa Kena Pajak.
secara bertahap pada setiap mata
rantai jalur produksi dan distribusi
Subjek PPN
(daripabrikan sampai ke peritel).
Mengacu pada pengertian PPN, maka
Nonkumulatif
yang menjadi subjek dari PPN adalah
Pajak Pertambahan Nilai tidak
semua orang atau badan yang
bersifat kumulatif meskipun memilki
melakukan penyerahan atas BKP atau
Multistage
tax
karena Pajak
JKP di dalam Daerah Pabean. Ketentuan
Pertambahan Nilai mengenal adanya
yang mengatur bahwa subjek PPN
mekanisme pengkreditan Pajak
adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Masukan. Oleh karena itu, Pajak
diatur dalam pasal 1 angka 15 UU PPN
Pertambahan Nilai yang dibayar
No.42 Tahun 2009.
bukan unsur dari harga pokok
barang atau jasa.
Badan menurut UU PPN Pasal 1 ayat 13
Tarif Tunggal
adalah sekumpulan orang dan atau
Pajak Pertambahan Nilai di indonesia
modal yang merupakan kesatuan baik
hanya mengenal satu jenis (single
yang melakukan usaha maupun yang
tarif) yaitu 10% untuk penyerahan
tidak melakukan usaha yang meliputi:
dalam negeri dan 0% (nol persen)
Perseroan
Terbatas,
Perseroan
untuk ekspor Barang Kena Pajak.
Komanditer,
Perseroan
lainnya.
Badan
Credit
Method/invoice
Usaha Milik Negara atau Daerah
Method/Indirect
Substruction
dengan nama dan dalam bentuk
Method
apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun,
Metode ini mengandung pengertian
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
bahwa
pajak
yang
terutang
Organisasi Massa, Organisasi Sosial
diperoleh dari hasil pengurangan
Politik, atau Organisasi yang sejenisnya,
pajak yang dipungut atau dikenakan
Lembaga, Bentuk usaha Tetap, dan
pada saat penyerahan barang atau
Bentuk Badan Lainnya.
jasa yang disebut Pajak Keluaran
dengan pajak yang dibayar pada saat
Pengusaha menurut UU PPN pasal 1
pembelian barang atau penerimaan
ayat 14 UU PPN No.42 Tahun 2009
jasa yang disebut Pajak Masukan.
adalah orang pribadi atau badan yang
Pajak atas Konsumsi DalamNegeri
dalam
kegiatan
usaha
atau
Atas impor Barang Kena Pajak
pekerjaannya
meliputi:
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
a. Menghasilkan barang
sedangkan atas ekspor Barang Kena
b. Mengimpor barang
Pajak
tidak
dikenakan
Pajak
c. Melakukan usahaperdagangan
Pertambahan Nilai. Prinsip tempat
d. Memanfaatkan
barang
tidak
tujuan (destination principle), yaitu
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e.

berwujud dari Luar Daerah Pabean
Melakukan usaha jasa termasuk
mengekspor
jasa,
atau
memanfaatkan jasa dari luar
Daerah Pabean. Pengusaha Kena
Pajak (PKP) menurut UU PPN Pasal
1 Ayat 15 adalah Pengusaha yang
melakukan penyerahan BKP/JKP
yang dikenakan
PPN
(tidak
termasuk Pengusaha Kecil yang
biasanya
ditetapkan
dengan
Keputusan Menteri Keuangan), Jika
Pengusaha Kecil yang memilih
dikukuhkan
sebagai
PKP.
Berdasarkan
ketentuan
yang
terdapat dalam Pasal 1 angka 15UU
PPN No.42 Tahun 2009 dan Pasal 2
PP
No.
143/2000,
dapat
disimpulkan bahwa PKP adalah:
a. Pengusaha (tidak termasuk
pengusaha kecil)
b. Pengusaha kecil yang memilih
menjadi PKP dan melakukan
penyerahan BKPdan atau JKP.
c. Pengusaha yang baru berniat
akan melakukan BKP/JKP
d. Bentuk kerjasama operasi (Joint
Operating/Join Venture) yang
melakukan penyerahan BKP/JKP
atas nama JO.

Objek PPN
Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atau selanjutnya disebut
UU PPN 1984 (Untung Sukardji,
2010:189). Objek PPN dikenakan atas:
a. Penyerahan BKP di dalam daerah
pabean yang dilakukan oleh
pengusaha, yang dimaksud daerah
pabean adalah wilayah Republik
Indonesia yang meliputi wilayah
darat, perairan, dan ruang udara di
atasnya, serta tempat-tempat
tertentu di Zona ekonomi ekslusif
dan landas kontinen yang ada di
dalamnya berlaku undang- undang
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b.

c.

d.
e.
f.

g.

yang
mengatur
mengenai
kepabean.
Syarat-syaratnya
adalah:
1. Barang
berwujud
yang
diserahkan merupakanBKP
2. Barang tidak berwujud yang
diserahkan merupakan BKP
tidak Berwujud
3. Penyerahan dilakukan di dalam
daerah pabean dan
4. Penyerahan dilakukan dalam
rangka kegiatan usaha atau
pekerjaannya
Impor Barang Kena Pajak, pajak
juga dipungut pada saat impor
Barang Kena Pajak, Pemungutan
dilakukan
melalui
Direktorat
JenderalBea dan Cukai.
Penyerahan jasa Kena Pajak di
dalam daerah pabean yang
dilakukan oleh pengusaha. Syaratsyaratnya adalah :
1. Jasa
yang
diserahkan
merupakan JKP
2. Penyerahan dilakukan didalam
daerah pabean dan
3. Penyerahan dilakukan dalam
rangka kegiatan usaha atau
pekerjaannya.
Pemanfaatan BKP tidak Berwujud
dari luar daerah pabean dan di
dalam daerah pabean.
Ekspor BKP Berwujud oleh
Pengusaha Kena Pajak
Kegiatan membangun sendiri yang
dilakukan tidak dalam kegiatan
usaha atau pekerjaan oleh orang
pribadi atau badan yang hasilnya
digunakan sendiri atau digunakan
pihak lain.
Penyerahan BKP berupa aktiva
menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan oleh PKP, kecuali
atas penyerahan aktiva yang pajak
masukannya
tidak
dapat
dikreditkan
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Pembayaran yang tidak dipungut PPN
BKP
Jenis barang yang tidak dikenakan PPN
ditetapkan
dengan
Peraturan
Pemerintah didasarkan atas Kelompokkelompok barang sebagai berikut :
a. Barang hasil pertambangan hasil
pengeboran yang diambil langsung
dari sumbernya
b. Barang-barang kebutuhan pokok
yang sangat dibutuhkan oleh rakyat
banyak
c. Makanan dan minuman yang
disajikan di hotel, restoran, rumah
makan, warung, dan sejenisnya,
meliputi makanan dan minuman baik
yang dikonsumsi di tempat maupun
tidak, termasuk makanan dan
minuman yang diserahkan oleh
usaha jasa boga.
d. Uang, emas batangan, dan surat
berharga (saham, obligasi, dan
lainnya).
Pembayaran yang tidak dipungut PPN
JKP
Pada dasarnya semua jenis dikenakan
pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh
undang-undang Pajak Pertambahan
Nilai. Jenis Jasa yang tidak dikenakan
PPN ditetapkan dengan peraturan
pemerintah didasarkan atas kelompok
kelompok jasa-jasa sebagai berikut:
a. Jasa Pelayanan KesehatanMedis
b. Jasa dibidang pelayanansosial
c. Jasa di bidang pengiriman surat
dengan perangko
d. Jasa keuangan
e. Jasa asuransi
f. Jasa di bidang keagamaan
g. Jasa pendidikan
h. Jasa kesenian dan hiburan meliputi
semua jenis jasa yang pekerja seni
dan hiburan
i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat
iklan meliputi jasa penyiaran radio
atau televisi yang dilakukan oleh
instansi pemerintah atau swasta
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yang tidak bersifat iklan dan tidak
dibiayai oleh sponsor yang bertujuan
komersial
j. Jasa angkutan umum
k. Jasa tenaga kerja
l. Jasa perhotelan
m. Jasa
yang
disediakan
oleh
pemerintah
dalam
rangka
menjalankan pemerintah secara
umum meliputi jenis- jenis jasa yang
dilaksanakan
oleh
instansi
pemerintahan.
n. Jasa penyediaan tempatparkir.
o. Jasa telepon umum
p. Jasa pengiriman umum
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Berdasarkan pasal 1 angka 17 UU PPN
1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2012, Dasar Pengenaan Pajak
yang dipakai sebagai dasar untuk
menghitung
PPN
atau
Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah yang terutang
meliputi
jumlah
(Chairil
Anwar,2016:234):
a. Harga jual
b. Penggantian
c. Nilai Impor
d. Nilai Ekspor
Menurut (Gustian Djuanda,2011: 68)
Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai
berupa uang termasuk semua biaya
yang diminta atau seharusnya diminta
oleh penjual karena penyerahan Barang
Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut
mmenurut undang-undang ini dan
potongan harga yang dicantumkan
dalam Faktur Pajak.Tarif PPN adalah
tarif tunggal yaitu :
a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai
adalah 10 % (sepuluhpersen)
b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai
sebesar 0 % (nol persen)
diterapkan atas:
1. Ekspor Barang Kena Pajak
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berwujud

2. Ekspor Barang Kena Pajak tidak

berwujud
3. Ekspor Jasa Kena Pajak
c. Tarif
pajak
sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dapat
diubah menjadi paling rendah 5 %
(lima persen) dan paling tinggi 15 %
(lima belas persen) yang perubahan
tarifnya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Menurut Siti Resmi (2011:23) Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) merupakan
jumlah tertentu sebagian untuk
menghitung PPN. Dasar Pengenaan
Pajak terdiri atas harga jual, nilai
penggantian, nilai ekspor, nilai impor,
dan nilai lain sabagai Dasar Pengenaan
Pajak.
Cara Perhitungan PPN atau PPnBM
yang Dipungut
Menurut (Gustian Djuanda dan
Irwansyah
lubis,2011:39-40)
cara
perhitungan PPN dan PPnbm yaitu :
a. Dalam hal penyerahan BKP hanya
terutang PPN, maka jumlah PPN yang
dipungut adalah 10/110 bagian dari
jumlah pembayaran.
Faktur Pajak
Menurut Dr. Gusatian Djuanda dan
Irwansyah (2011:73), faktur pajak
adalah bukti pungutanpajak yang dibuat
oleh Pengusaha Kena Pajak yag
melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
Fungsi Faktur Pajak dalam pelaksanan
UU PPN 1984, memegang posisi sentral
dalam mekanisme pengkreditan Pajak
Keluaran dan Pajak posisi sentral dalam
mekanisme pengkreditan Pajak Keluaran
dan Pajak Masukan untuk menentukan
apakah Pengusaha Kena Pajak dalam
suatu Masa Pajak masih harus
membayar PPN yang kurang dibayar
atau
mempunyai
kelebihan
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pembayaran PPN. Faktur Pajak harus
memenuhi persyaratan formal dan
material.
Efaktur adalah aplikasi untuk membuat
Faktur Pajak Elektronik atau bukti
pungutan PPN secara elektronik.
Efaktur bukan faktur pajak fisik karena
pengisiannya
dilakukan
secara
elektronik melalui aplikasi atau website.
Aplikasi e-Faktur ditentukan dan/atau
disediakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) dan/atau penyedia jasa
aplikasi pajak resmi yang ditunjuk oleh
DJP.
Efaktur Client Desktop dan e- Faktur
pajak.go.id adalah contoh aplikasi resmi
untuk membuat, menerbitkan dan
melaporkan Faktur Pajak. Berikut ulasan
mengenai E-faktur Client Desktop.
Pajak Masukan
Pengertian Pajak Masukan menurut
Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis
(2011:101) adalah Pajak Pertambahan
Nilai yang seharusnya sudah dibayar
oleh Pengusaha Kena Pajak karena
perolehan Barang Kena Pajak dan/atau
perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean dan/atau impor Barang
Kena Pajak. Menurut Waluyo (2011,99)
mekanisme
pengkreditan
pajak
masukan, yaitu :
a. Pajak Masukan yang telah dibayar
oleh Pengusaha Kena Pajak pada
waktu perolehan atau impor Barang
Kena Pajak dapat dikreditkan dengan
Pajak Keluaran yang dipungut
Pengusaha Kena Pajak pada waktu
menyerahkan Barang Kena Pajak.
b. Pengkreditan
Pajak
Masukan
terhadap Pajak Keluaran tersebut
harus dilakukan dalam Masa Pajak
yang sama.Perhitungan
Pajak
Pertambahan Nilai yang harus
dibayar dan disetor oleh Pengusaha
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Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih
dahulu WajibPajak harus mengurangi
Pajak Keluaran dengan Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan.
c. Apabila dalam suatu Masa Pajak,
Pajak Pertambahan Nilai yang harus
Masukan,
maka
selisihnya
merupakan Pajak Pertambahan Nilai
yang harus dibayar dan disetor oleh
Pengusaha Kena Pajak ke KasNegara.
d. Pajak
Masukan
yang
dapat
dikreditkan, tetapi ternyata belum
dikreditkan dengan Pajak Keluaran
pada Masa Pajak yang sama, dapat
dikreditkan pada Masa Pajak
berikutnya selambat- lambatnya 3
(tiga) bulan setelah berakhirnya
Masa Pajak yang bersangkutan
sepanjang
belum
dibebankan
sebagai biaya dan belum dilakukan
pemeriksaan.
Pajak masukan yang wajib dibayar
tersebut oleh Pengusaha Kena pajak
dapat dikreditkan dengan pajakkeluaran
yang dipungutnya dalam masa pajak
yang sama. Pajak Masukan yang
dikreditkan, tetapi belum dikreditkan
dengan pajak keluaran pada masa pajak
yang sama,dapat dikreditkan pada masa
pajak berikutnya paling lama 3 (tiga)
bulan setelah berakhirnya biaya dan
belum dilakukan pemeriksaan. Apabila
dalam suatu masa pajak, pajak keluaran
lebih besar daripada pajak masukan
yang dapat dikreditkan, maka selisihnya
merupakan PPN yang harus disetorkan
oleh PKP ke Kas Negara paling lama
akhir bulan berikutnya setelah masa
pajak berakhir dan sebelum Surat
Pemberitahuan
Masa
PPN
disampaiakan.
Sedangkan
apabila
dalam suatu masa pajak, pajak masukan
yang dapat dikreditkan lebih besar
daripada pajak keluarannya, maka
selisihnya merupakan kelebihan pajak
yang dapat dimintakan kembali
(restitusi) atau dikompensasikan pada
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masa
pajak
(Mardiasmo,2011:291).

berikutnya

Pajak Keluaran
Menurut Gustian Djuanda danIrwansyah
Lubis (2011:102) Pajak Keluaran adalah
Pajak Pertambahan Nilai terutang yang
wajib dipungut oleh Pengusaha Kena
Pajak yang melakukan Penyerahan
Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa
Kena Pajak,ekpor Barang Knea Pajak
berwujud, ekpor Barang Kena Pajak
tidak berwujud, dan/atau ekspor Jasa
Kena Pajak. Contoh Pengushaa Kena
pajak yang melakukan dua macam
penyerahan yaitu :
a. Penyerahan terutang pajak Rp
35.000.000,00
Pajak Keluaran : 10% x Rp
35.000.000 = Rp 3.500.000
b. Penyerahan tidak terutang pajak Rp
15.000.000 Pajak Keluaran sama
dengan nihil.
METODE PENELITIAN
Metode pengumpulan data yang
digunakam dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Observasi/pengamatan
2. Wawancara
3. Studi Kepustakaan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Pada bagian ini akan ditampilkan tata
cara menggunakan E-faktur dalam
menginput faktur pajak, membayar
Pajak
Pertambahan
Nilai
dan
melaporkan PajakPertambahan Nilai.
Pajak Keluaran
Di dalam menu faktur pajak terdapat 3
option yaitu :
1. Administrasi Faktur, ini digunakan
pada
saat
penginputan
terjadinyatransaksi.
2. Export, tombol ini berfungsi untuk
mengirimkan data dari E-faktur ke
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data Excel.

3. Import, tombol ini berfungsi untuk
memasukkan data dari bentuk Excel
ke dalam E- faktur.

Dibawah ini cara bagaimana menginput
Pajak Keluaran adalah :
Gambar Adminitrasi Faktur

Gambar Menu Faktur Keluaran

SPT
Dalam menu ini, akan menampilkan
faktur pajak yang akan di lapor ke kantor
pajak. Maka dari itu sebelum melapor,
kita harus memilih posting akan yang
dilapor.

Setelah data di input maka akan muncul
faktur Pajak Keluaran seperti gambar
dibawah ini.

Tampilan Posting

Gambar Tampilan Faktur Pajak
Pajak Masukan
Di dalam menu faktur pajak terdapat 3
option yaitu :
1. Administrasi Faktur, ini digunakan
pada saat penginputan terjadinya
transaksi
2. Export, tombol ini berfungsi untuk
mengirimkan data dari E- faktur ke
data Excel.
3. Import, tombol ini berfungsi untuk
memasukkan data dari bentuk Excel
ke dalam E- faktur.
Dibawah ini cara bagaimana
menginput Pajak Masukan adalah : Pilih
menu Faktur Masukan lalu klik Tombol
Administrasi Faktur

Isi masa pajak yang akan diposting, isi
tahun pajak, dan pembetulan ke nol
atau 1, lalu posting sesuaikan jumlah
dokumen PK(Pajak Keluaran) dan
PM(Pajak Masukan) dengan faktur
Pajak yang akan di upload laludiposting.

Gambar Data Faktur
Lapor PPN Terutang
Jika sudah buat CSV, maka PPN terutang
harus lapor dengan menggunakan DJP
online PKP melalui website
https://djponline.pajak.go.id/account/
login Sebelum masuk harus mengisi
NPWP dan kata sandi Perusahaan.
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Gambar Tampilan Login DJP online
Setelah di isi NPWP dan kata sandi
Perusahaan, maka akan muncul
tampilan DJP Perusahaan seperti
dibawah ini.

Gambar Buat SPT
Setelah diisi lengkap, maka DJP online
akan mengirimkan tanda bukti lapor
melalui email PKP . dibawah ini adalah
bentuk Gambaryang sudah di lapor oleh
PKP.

Gambar Tampilan Infomasi DJPOnline
Pilih menu Lapor yang ada di DJP lalu
klik E-filling.

Gambar E-filling
Pilih buat SPT, di dalam file SPT pilih file
CSV yang telah disimpan lalu kliklapor.

Gambar Tampilan PPN yang sudah
Dibayar
Pembahasan
Berdasarkan metodologi serta landasan
teori yang telah dijabarkan pada bab
sebelumnya, dapat diargumentasikan
bahwa menggunakan sistem Efaktur
dapat
membantu
dan
mempermudah wajib pajak untuk
membuat Faktur Pajak Pertambahan
Nilai dalam melakukan transaksi yang
terjadi di dalam perusahaan.
Data Pembelian
Pembelian
yang
dilakukan oleh Rumah Sakit
Mitra Medika ini adalah kepada
pengusaha
yang
telah menjadi
Pengusaha
Kena Pajak
(PKP) dan pengusaha bukan PKP. Untuk
pembelian Obat dan Alat Kesehatan
(Alkes) yang habis pakai, Rumah Sakit
Mitra Medika Insani bertransaksi
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dengan Pengusaha Kena Pajak, yaitu
Pedagang Besar Farmasi dan distribusi
alat kesehatan sehingga selain nota
pembelian diterbitkan juga Faktur Pajak
sebagai bukti
pembeliannya. Alkes
habis pakai adalah alat-alat penunjang
pelaksanaan jasa
rumah
sakit
(contohnya : jarum, suntik, kain kassa,
plester, infus, kapas steril, perban, dll).

pendapatan sebagai
berikut :
penunjang medis, pemakaian obat &
alkes di Apotik dan klinik (Outside
Clinic), jasa dokter (tindakan dan visit),
jasa administrasi dan pendapatan lainlain. Pendapatan Rawat jalan ini terdiri
dari pendapatan umum, perusahaan,
BPJS, dan dari penjualan obat rawat
jalan.

Transaksi-transaksi dengan pengusaha
yang tidak PKP adalah transaksi
pembelian untuk keperluan penunjang
di Rumah Sakit Mitra Medika Insani,
pembelian untuk keperluan kebersihan
(laundry), pembelian bahan makanan
kering (kopi, teh, gula, dll), pembelian
alat rumah tangga lainnya. Atas segala
pembelian keperluan penunjang ini,
Rumah Sakit Mitra Medika Insani
mendapatkan bukti berupa nota
pembelian.

KESIMPULAN
Berdasarkan
penelitian
mengenai
penerapan SPT Masa PPN terhadap
Rumah Sakit Mitra Medika Insani, dapat
disimpulkan :
1. Rumah Sakit Mitra Medika telah
memenuhi tugas dan kewajiban
dalam perpajakan sesuai dengan
Peraturan
Pemerinntah
yang
berlaku, sebagai badan hukum
Rumah Sakit Mitra Medika Insani
mempunyai NPWP dan telah
dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha
Kena Pajak).
2. Dalam perhitungan PPN, Rumah
Sakit Mitra Medika telah sesuai
dengan peraturan pajak yaitu Pajak
Keluaran hanya dari Pasien rawat
jalan yang melakukan transaksi
pembelian obat dan alkers melalui
apotek di Rumah Sakit.
3. Dalam penyetoran SPT Masa PPN,
Rumah Sakit Mitra Medika telah
melakukan penerapan E-Faktur pada
SPT Masa PPN telah sesuai dengan
peraturan perpajakan.

Data Pendapatan
Pendapatan utama Rumah Sakit Mitra
Medika Insani adalah pendapatan dari
jasa rumah sakit ini dibagi menjadi 4
kelompok, yaitu pendapatan Rawat
Inap (RWI), pendapatan Rawat Jalan
(RWJ), unit Gawat Darurat (UGD) dan
Medical Check Up (MCU).
Rawat Inap adalah perawatan yang
dlakukan oleh Rumah Sakit kepada
pasien yang mewajibkan
pasien
menginap di rumah sakit. Rawat Inap
terdiri dari pendapatan sebagai berikut :
kamar perawatan, pemakaian obat &
alkes, penunjang medis (PM), kamar
perawatan khusus ( ruang bersalin dan
ruang operasi), jasa dokter (tindakan
dan visit), jasa administrasi dan
pendapatan lain seperti memakai
fasilitas rumah sakit. Rawat
jalan
adalah yang dilakukan oleh rumah sakit
kepada pasien tanpa mengharuskan
pasien untuk menginap dirumah sakit.
Rawat jalan
terdiri dari komponen
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