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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan kesehatan sungguh sangat banyak diperlukan karena manusia tidak 

akan pernah luput dari masalah kesehatan. keperluan mengenai obat-obatan dan 

alat-alat kesehatan di Indonesia dari waktu kewaktu jumlahnya beranjak  meningkat. 

Melihat dari sisi usaha farmasi di Indonesia, bukan tidak mungkin perusahaan 

farmasi tersebut mampu menyabet banyak profit dari segi materi. Semakin majunya 

ilmu pengetahuan di bidang farmasi dan alat kesehatan yang semakin canggih, 

membuat para pasien mengakui bahwa hal tersebut menjadi salah  satu cara 

penyembuhan bagi mereka yang mengonsumsi dan memanfaatkan obat- obatan dan 

alat kesehatan. 

Pemerintah memang perlu menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

terhadap produsen obat-obatan dan alat kesehatan tersebut agar pendapatan negara 

semakin bertambah. PPN merupakan pajak yang menerapkan masing-masing  

pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam perputaran dari produsen ke 

konsumen (Kementerian Keuangan Indonesia, 2021). 

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.52/2000 tentang 

Pajak Pertambahan Nilai atas pengalihan Obat di Rumah Sakit, dijelaskan bahwa 

pengalihan obat pada unit instalasi harus dibedakan antara farmasi dengan apotek. 

Instalasi farmasi merupakan tempat yang tidak dapat dipecahkan dari organisasi 

bagian rumah sakit yang merupakan tempat untuk   mengedarkan, menjual dan 

menimbun obat-obatan, alat-alat kesehatan serta bahan kimia.   
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Instalasi farmasi pada prakteknya memberikan obat-obatan pada pasien rawat 

inap, pasien rawat jalan, dan pasien gawat darurat. Pada tata tertib aturan PPN 

yang menerangkan bahwa jasa pelayanan kesehatan tidak diberikan PPN, sehingga 

obat-obatan yang kita konsumsi selama menjalani rawat inap atau gawat darurat 

tidak dikenakan PPN karena menjadi bagian dari pelayanan kesehatan medis. 

Namun jika instalasi farmasi rumah  sakit menyuplai obat-obatan bagi pasien rawat 

jalan, maka penyerahan obat- obatan tersebut tersebut patut dipungut PPN dan 

rumah sakit tersebut juga harus diajukan sebagai PKP. Hal tersebut berlaku juga 

bagi apotek di rumah sakit yang memberikan obat-obatan berkenaan langsung 

kepada pasien rawat jalan wajib memungut PPN (Direktur Jenderal Pajak, 2004). 

PPN pada obat-obatan dan alat kesehatan dapat menaikkan penghasilan negara 

yang dialokasikan untuk memenuhi kepeluan serta belanja pemerintah dalam 

mewujudkan infrastruktur, tunjangan bagi rakyat Indonesia dan lain sebagainya. 

Jika prosedur pembayaran pajak obat-obatan dan alat kesehatan dapat tercipta 

dengan prosedur yang baik maka efek dari penerimaan pajak tersebut akan 

berjumlah banyak, baik yang sesuai tujuan maupun melebihi tujuan. Untuk 

memenuhi target tersebut, pemerintah harus menggolongkan jenis obat- obatan apa 

saja yang harus di kenakan PPN baik obat-obatan kimia maupun obat-obatan yang 

herbal, dengan incaran objek PPN farmasi dan alat kesehatan yang sesuai dan tepat. 

Salah satunya dengan cara mensosialisasikan mengenai prosedur pelaporan PPN 

obat-obatan dan alat kesehatan 

Dengan memberikan penjelasan bagaimana cara menggunakan web e-Faktur 

dan melalui KPP di berbagai kota di indonesia. Web e-Faktur pajak merupakan 
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sistem pajak yang dirancang melalui website maupun sistem elektronik sehingga 

menyederhanakan wajib pajak membuat laporan SPT bulanan dan tahunan dari 

berbagai jenis pajak yang dikenakan. Terkait dalam pembuatan e-Faktur, 

pengusaha kena pajak mesti mengirim surat permohonan kepada DJP. Dengan 

mengantongi sertifikat  elektronik, kode aktivasi dan permintaan aktivasi. Rumah 

sakit assyiffa sudah memegang persyaratan tersebut. Sehingga pelaporan SPT bisa 

dijalankan secara online tanpa harus pergi jauh ke kantor KPP. 

Rumah sakit Assyifa merupakan badan yang berjalan di bidang kesehatan 

dengan tujuan melayani pertolongan pertama serta mengobati pasien yang 

mengidap gangguan kesehatan luar maupun dalam, penyakit ringan maupun 

penyakit berat dan rawat jalan. Sebab, baik transaksi maupun distribusi obat- obatan 

ke pasien. sebab, sudah menjadi hal yang pokok bagi rumah sakit Assyiffa untuk 

melayani pasien. Rumah sakit Assyifa pun dapat menjadi tempat penelitian bagi 

para pemagang berbagai universitas maupun berbagai prodi bahkan menjadi 

tempat untuk mencari penghasilan bagi para karyawan yang bekerja di instansi 

rumah sakit tersebut. 

Pembuatan SPT pelaporan PPN pada obat-obatan dan alat kesehatan Rumah 

Sakit Islam Assyifa di aplikasi e-faktur pun tidaklah mudah, butuh waktu yang 

cukup lama untuk membuat SPT pelaporan di aplikasi ini. Biasanya 7-10 menit 

dikarenakan server tersebut penuh dengan para pengguna aplikasi ini. Pelaporan 

ini hanya dilakukan setiap akhir bulan.

Sebab, pelaporan tersebut wajib dilakukan karena akhir bulan merupakan 

waktu yang tepat karena akhir bulan sebelum pergantian bulan dari pelaporan 
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PPN obat-obatan dan alat kesehatan Rumah Sakit Assyifa. Untuk itu, Rumah Sakit 

Assyifa selalu tepat waktu untuk melaporkan SPT tersebut dengan mengikuti 

aturan yang dianjurkan pemerintah dan selalu menekankan pentingnya 

melakukan pelaporan SPT bulanan mengenai PPN obat-obatan dan alat kesehatan 

Rumah Sakit Islam Assyifa. 

Prosedur pelaporan PPN obat-obatan dan alat kesehatan harus mempunyai 

fungsi utama dan filosofi dalam penerapan maupun pengawasan yang 

berkelanjutan. Tentunya prosedur pelaporan ini memang berguna untuk melihat 

pelaksanaan pembuatan SPT pelaporan ppn obat-obatan dan alat kesehatan di 

rumah sakit Assyifa. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul 

penelitian yang menjadikan peneilitian “Prosedur Pelaporan PPN Pada Obat-

obatan dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Assyifa Sukabumi.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana aturan proses sebelum memasuki web e-Faktur 

2. Bagaimana tata cara dalam menginput SPT pelaporan PPN 

Obat-obatan                  dan alat kesehatan Rumah Sakit Islam Assyifa 

pada web e-Faktur? 

3. Apa saja keunggulan dan kekurangan pada web e-Faktur 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui cara tata cara proses sebelum masuk web e-Faktur 

2. Bagaimana tata cara dalam menginput pelaporan PPN Obat-obatan dan 

alat kesehatan Rumah Sakit Islam Assyiffa pada aplikasi E-Faktur? 

3. Untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan web e-Faktur. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Bagi penulis 

 Menambah anggapan mengenai prosedur pelaporan pada PPN obat- 

obatan dan alat kesehatan rumah sakit assyiffa dan perpajakan obat-obatan 

di Indonesia serta menambah disiplin ilmu dan kajian telaah mengenai 

prosedur pelaporan ppn tersebut. 

2. Bagi instansi 

 Manfaatnya untuk selalu menerapkan prosedur pelaporan ppn pada 

obat-obatan dan alat kesehatan yang sesuai dengan tata cara aturan yang 

berlaku di Indonesia beserta dengan ketaatan instansi ini untuk membuat 

pelaporan spt dengan tepat waktu dan tidak membuat kesalahan dalam 

SPT bulanan maupun tahunan. 

3. Bagi Akademik 

 Membangun pengetahuan yang relevan mengenai tata cara pelaporan 

PPN Obat-obatan dan alat kesehatan dengan membentuk kerjasama 

penelitian antara instansi rumah sakit dengan program Studi Diploma III 

secara objek. 
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4. Bagi masyarakat 

Membantu masyarakat agar dapat telaten pada tata cara pemungutan 

PPN obat-obatan di instansi Rumah Sakit Islam Assyifa. 


