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ACCOUNT RECEIVABLE 
 

Account Receivable dirancang link dengan Reservation, Night Audit maupun 

General Ledger. Setiap customer memiliki informasi statement of account yang 

dikelompokan pada kategori sumber bisnis, seperti travel agent, company, 

individual, government, dan sebagainya. Setiap akhir bulan dapat dicetak 

laporan Aged Trial Balance yang akan menampilkan kondisi piutang sesuai 

dengan usianya.  
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1. Set Up Customer 

Langkah awal pada menu Receivables adalah mengatur data customer yang mempunyai 

hubungan dengan hotel. Data customer akan dapat diaccess oleh para cashier pada saat 

setlementnya menggunakan  City Ledger. Seluruh customer dikelompokan dalam beberapa 

group, yang mana group-group ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan hotel. Set up 

customer dapat diakses melalui menu MASTER TABLE. 

1.1 Group Customer 

Contoh pengelompokan grup customer adalah  Tour & Travel, Company, Bank, Government, 

dan sebagainya. Pengelompokan ini akan terkait pada saat reporting.  Grup Customer dapat 

diakses melalui menu Master Table, kemudian Group Customer. Berikut ini tampilan daftar 

Group Customer: 

 

Langkah menambah grup customer: 

a. Klik tombol     

 

b. Masukkan kode grup pada kolom Group#. 

c. Masukkan deskripsi grup pada kolom Description. 

d. Klik Update untuk menyimpan, atau Cancel untuk membatalkan. 
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Langkah mencari data: 

a. Isi data yang ingin ditampilkan pada kolom Search. 

  

b. Klik ikon Refresh. 

 

Langkah mengedit data: 

a. Klik ikon      pada list yang akan diedit. 

b. Ubah data. 

c. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses. 

 

Langkah menghapus list: 

a. Klik Ikon      pada list yang akan dihapus. 

b. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 

 

c. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 

 

1.2 Customer List 

Program ini dipergunakan untuk membuat atau mengupdate data customer baru atau lama.  

Untuk menjalankan program ini: pilih menu Master Table, kemudian Customer List. Berikut 

ini tampilan daftar customer: 
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Langkah untuk menambah customer baru: 

a. Untuk menambahkan customer klik ikon   . 

 

 
 

b. Masukkan kode customer baru atau enter untuk nomor otomatis pada kolom Customer#. 

c. Masukkan status customer pada kolom Status. Diisi dengan A (aktif).  

d. Masukkan nama customer pada kolom Cust Name. 

e. Masukkan nama contact person di customer pada kolom Contact. 

f. Pilih group dari customer pada kolom Group #. 

g. Pilih Chart of Account dari customer pada kolom Account #. 

h. Untuk customer Credit Card masukkan presentase biaya bank Bank Fee %. 

i. Masukkan chart of account dari bank fee pada kolom Fee Acct #. 

j. Masukkan nomor telpon dan fax yang dapat dihubungi pada kolom Phone & Fax.  

k. Masukkan alamat dari customer pada kolom Address. 

l. Setelah itu klik Update untuk menambah grup atau klik Cancel untuk membatalkan 

proses. 

Langkah mencari data: 

a. Isi data yang ingin ditampilkan pada kolom Search. 

  

b. Klik ikon Refresh. 
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Langkah mengedit data: 

a. Klik ikon      pada list yang akan diedit. 

b. Ubah data. 

c. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses. 

 

Langkah menghapus list: 

a. Klik Ikon      pada list yang akan dihapus. 

b. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 

 

c. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 

 

Ikon       digunakan untuk mencetak customer list. 

 

2. Edit & Load Updated City Ledger  

Program ini dipergunakan untuk mengedit data City Ledger dan Credit Card hasil transfer dari 

FO. Kadangkala untuk mempercepat proses settlement untuk transaksi City Ledger atau 

Credit Card, kode customer yang diminta program seringkali dikosongkan oleh para cashier. 

Hal ini mengakibatkan petugas Credit Department harus mengupdate transaksi tersebut 

untuk dimasukkan dalam customer yang benar. Edit City Ledger dan Load Updated City 

Ledger dapat diakses melalui menu Interface.  

2.1 Edit City Ledger 

Pada menu ini akan terlihat semua transaksi non-tunai dari FO. Edit City Ledger dapat diakses 

melalui menu Interface, lalu pilih submenu Edit City Ledger. Berikut ini tampilan City Ledger: 
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Langkah mencari data: 

a. Isi data yang ingin ditampilkan pada kolom Search. 

  

b. Klik ikon Refresh. 

 

Ikon  digunakan untuk mengubah kode customer pada kolom Cust#. Langkah 

mengedit data: 

a. Klik ikon      pada list yang akan diedit. 

b. Ubah data. 

c. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses. 

Semua transaksi yang terdapat pada submenu Edit Cityledger akan hilang apabila sudah 

dibuatkan invoice. 

 

 

2.2 Load Updated City Ledger  

Sub menu Load Updated City Ledger digunakan apabila  semua  transaksi City Ledger tidak 

ingin dikelompokkan ke dalam suatu invoice. Jadi setiap transaksi City Ledger akan 

membentuk invoice masing-masing transaksi.  Load Updated City Ledger dapat diakses 

melalui menu Interface, lalu pilih submenu Load Updated City.  
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Langkah untuk update city ledger : 

a. Isi  kolom   dan  sesuai dengan 

periode transaksi yang diinginkan.  

b. Klik ikon    .  

c. Cek submenu Edit Cityledger untuk melihat hasil update transaksi. 

 

 

3. Membuat Invoice 

Membuat invoice untuk transaksi Account Receivable yang sudah lewat dapat dilakukan pada 

menu  Receivable Invoice.  Membuat invoice dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui 

submenu Receivables Import From FO dan Receivable Invoice. 

3.1 Receivables Import From FO  

Untuk membuat invoice berdasarkan transaksi dari FO, pilih submenu Receivables Import 

From FO. Berikut ini merupakan tampilan submenu Receivables Import From FO. Akan terlihat 

daftar invoice dari transaksi-transaksi yang sebelumnya terdapat di List Cityledger. Berikut ini 

tampilan submenu Receivables Import From FO: 

 

 

Langkah menampilkan invoice transaksi tertentu:  

a. Ketik nomor Invoice# / Cust# pada kolom search yang disediakan. 
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b. Sesuaikan dengan periode transaksi. Tentukan bulan dan tahun yang diinginkan. 

 
 

c. Lalu tekan Refresh. 

Langkah membuat invoice baru: 

a. Klik ikon    . 

b. Setelah itu akan terlihat tampilan sebagai berikut. 

 
 

c. Isi nomor invovice yang telah disepakati pada kolom invoice#.  

d. Klik ikon      untuk memilih customer yang akan dibuatkan invoice. Setelah itu akan 

terlihat daftar nama customer. 

 

  
 

e. Pilih transaksi yang akan dibuat invoice dengan menekan tombol   . 

f. Untuk mempermudah mencari transaksi, anda dapat mengisi kolom Search dengan 

nomor customer yang dapat dilihat pada List Cityledger .  Lalu Klik Refresh. 
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g. Klik ikon      untuk melanjutkan proses  , atau klik ikon     

untuk membatalkan proses. 

h. Selanjutnya klik ikon   .  Akan terlihat tampilan sebagai berikut. 

 

 
 

i. Pilih transaksi yang akan dibuatkan invoice dengan cara memberikan check list pada 

transaksi. Selanjutnya klik ikon  untuk melanjutkan proses  atau klik ikon 

 untuk membatalkan proses. 

j. Klik Update untuk melanjutkan proses atau klik Cancel untuk membatalkan proses. 

k. Klik ikon      untuk menyimpan invoice yang telah dibuat. 

Pastikan Invoice telah dibuat dan Transaksi di Cityledger telah HILANG ! 

Langkah mengedit data: 

a. Pilih invoice yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol   . 

b. Klik ikon     . 

c. Ubah data. 

d. Klik Back untuk menyimpan data. 

Langkah menghapus invoice: (tidak disarankan untuk menghapus invoice, karena nomor 

invoice akan terlongkap) 

a. Pilih invoice yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol   . 

b. Klik ikon   . 

c. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 

 

d. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 
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Langkah mencetak data: 

a. Pilih data dengan cara menekan ikon  pada data yang ingin dicetak. 

b. Ikon       untuk mencetak invoice. 

3.2 Receivables Invoice 

Submenu Receivables Invoice digunakan untuk membuat invoice transaksi sebelum sistem 

berjalan.  Berikut ini langkah untuk membuat invoice: 

a. Klik ikon   .  

b. Setelah itu akan terlihat tampilan sebagai berikut. 

 

 
 

c. Nomor invoice pada invoice# akan otomatis terisi. 

d. Klik ikon      untuk memilih customer yang akan dibuatkan invoice. Setelah itu 

akan terlihat nama-nama customer.  

 

  
 

e. Pilih customer yang akan dibuat invoice dengan menekan tombol   . 
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f. Untuk mempermudah mencari transaksi, anda dapat mengisi kolom Search 

dengan nomor customer yang dapat dilihat pada List Cityledger.  Lalu Klik Refresh. 

 

 

g. Klik ikon     untuk melanjutkan proses, atau klik ikon   

untuk membatalkan proses. 

 

h. Klik ikon   .   

 

 
 

i. Klik tombol Account# untuk memilih account. 

j. Masukkan nominal uang pada kolom Amount. 

k. Berikan Keterangan pada kolom Remark. 

l. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan. 

m. Klik Save untuk menyimpan invoice, atau Back untuk membatalkan invoice. 

Langkah mengedit data: 

a. Pilih invoice yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol   . 

b. Klik ikon     . 

c. Ubah data. 

d. Klik Save untuk menyimpan invoice, atau Back untuk membatalkan invoice. 

Langkah menghapus invoice: (tidak disarankan untuk menghapus invoice, karena nomor 

invoice akan terlongkap) 

a. Pilih invoice yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol   . 

b. Klik ikon   . 

c. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 
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d. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 

Ikon      untuk melihat rangkuman account secara keseluruhan. 

Langkah mencetak data: 

a. Pilih data dengan cara menekan ikon  pada data yang ingin dicetak. 

b. Ikon       untuk mencetak invoice. 

 

 

4. Payment Invoice 

Program ini dipergunakan untuk memposting data pembayaran dari customer. Setiap 

pembayaran dasarnya adalah invoice, dan dapat dilakukan untuk pembayaran multi invoice. 

Untuk menjalankan program ini, pilih menu Receivables, lalu Receivables Settlement. Berikut 

ini tampilan Payment Invoice: 
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Langkah membuat transaksi pembayaran receivable: 

a. Klik ikon . 

 

 

b. Nomor voucher pada voucher# akan otomatis terisi.  

c. Tentukan tanggal voucher. 

d. Klik ikon      untuk memilih customer yang telah melakukan settlement. Setelah itu 

akan terlihat nama-nama customer.  

e. Pilih customer yang akan dibuat invoice pembayaran dengan menekan tombol   

. 

f. Untuk mempermudah mencari transaksi, anda dapat mengisi kolom Search.  Lalu klik 

Refresh. 

 
 

g. Klik ikon     untuk melanjutkan proses, atau klik ikon   

untuk membatalkan proses. 

h. Tentukan bank/cash penerima pada  kolom Bank/Cash #  

i. Masukkan nomor Cheque atau BG yang diterima pada kolom Cheque# 

j. Klik ikon   . 
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k. Klik ikon AR Invoice# untuk menampilkan daftar invoice. 

l. Pilih transaksi yang akan dibuat settlement dengan menekan tombol   . 

m. Untuk mempermudah mencari transaksi, anda dapat mengisi kolom Search  Lalu klik 

Refresh. 

 
 

n. Klik ikon      untuk melanjutkan proses, atau klik ikon   

untuk membatalkan proses. 

o. Masukkan nominal uang pada kolom Amount To Pay. 

p. Masukkan nominal biaya bank pada kolom Bank Fee. 

q. Klik Save untuk menyimpan proses, atau Back untuk cancel. 

 

Langkah mengedit data: 

a. Pilih settlement yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol   . 

b. Klik ikon     . 

c. Ubah data. 

d. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses. 

e. Klik Save untuk menyimpan proses, atau Back untuk cancel. 

Langkah mencari settlement: 

a. Ketik nomor voucher atau customer pada kolom Search yang disediakan.  

 
 

b. Sesuai dengan periode transaksi. Tentukan bulan dan tahun yang diinginkan. 

 
 

c. Klik ikon Refresh. 

 

Langkah menghapus data: 

a. Pilih transaksi yang ingin dihapus dengan cara menekan tombol .  

b. Klik ikon . 

c. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 
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d. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 

 

Langkah mencetak settlement: 

a. Pilih settlement dengan cara menekan ikon  pada settlement yang ingin dicetak. 

b. Ikon       untuk mencetak settlement. 

 

5. Adjustment Invoice 

Program ini dipergunakan untuk melakukan koreksi dari invoice atau settlement tertentu, 

biasanya dilakukan apabila terdapat nilai yang dibulatkan. Setiap voucher yang dibuat dapat 

untuk koreksi multi invoice. Untuk menjalankan menu ini, pilih Receivables, lalu pilih 

Adjustment Receivables. 
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Langkah membuat Adjustment: 

a. Klik ikon  . 

 

 

b. Masukkan nomor adjustment pada kolom adjustment#. 

c. Tentukan tanggal voucher adjustment. 

d. Klik ikon      untuk memilih customer yang akan diperbaiki. Setelah itu akan terlihat 

nama-nama customer.  

e. Pilih customer yang akan dibuat invoice dengan menekan tombol   . 

f. Untuk mempermudah mencari customer, anda dapat mengisi kolom Search.  Lalu Klik 

Refresh. 

 
 

g. Klik ikon      untuk melanjutkan proses, atau klik ikon   

untuk membatalkan proses. 

h. Tentukan bank/cash penerima pada  kolom Bank/Cash #. 

i. Masukkan nomor Cheque atau BG yang diterima pada kolom Cheque#. 

j. Klik ikon  . 

 

 
 

k. Klik ikon AR Invoice# untuk menampilkan daftar invoice. 

l. Pilih invoice yang akan diperbaiki dengan menekan tombol   . 
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m. Untuk mempermudah mencari invoice, anda dapat mengisi kolom Search.  Lalu Klik 

Refresh. 

 
 

n. Klik ikon      untuk melanjutkan proses, atau klik ikon   

untuk membatalkan proses. 

o. Masukkan nominal koreksi pada kolom Amount. 

p. Kilik ikon Account# untuk menampilkan account pada kolom Opposite Account. 

q. Pilih account yang akan diperbaiki dengan menekan tombol   . 

r. Untuk mempermudah mencari account, anda dapat mengisi kolom Search.  Lalu Klik 

Refresh. 

 
 

s. Klik ikon      untuk melanjutkan proses, atau klik ikon   

untuk membatalkan proses. 

t. Isi keterangan pada kolom Remark. 

u. Klik Save untuk menyimpan adjusment, atau Back untuk cancel. 

 

Langkah mengedit data: 

a. Pilih adjustment yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol   . 

b. Klik ikon     . 

c. Ubah data. 

d. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses. 

 

Langkah mencari adjustment: 

a. Ketik nomor adjustment pada kolom search yang disediakan.  

 
 

b. Sesuai dengan periode transaksi. Tentukan bulan dan tahun yang diinginkan. 

 
 

c. Klik ikon Refresh. 

 

Langkah menghapus adjustment: 
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a. Pilih adjustment yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol  . 

b. Klik ikon   . 

c. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 

 

d. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 

 

Langkah mencetak adjustment: 

a. Pilih adjustment dengan cara menekan ikon  pada adjustment yang ingin 

dicetak. 

b. Ikon       untuk mencetak adjustment. 

6. Proses Posting 

Setelah malakukan transaksi receivables dan settlement receivable maka proses selanjutnya 

adalah mengupdate data customer dari semua transaksi receivables yang masuk untuk 

periode tersebut dengan memposting data. Proses ini juga sekaligus dipergunakan untuk 

memposting semua transaksi data accounting. Langkah posting: 

a. Pilih menu Proses. 

b. Pilih sub menu Posting Except General Ledger. 

c. Pilih Posting Except GL. 

d. Tekan ikon  untuk menjalankan proses. 

 

7. Report 

Berikuti ini merupakan report terkait dengan Account Receivable, yaitu Subsidiary Ledger 

Receivable Report, Ending Balance Receivable Report, Outstanding Invoice Receivable Report, 

Statement of Account Report, dan City Ledger Outstanding Report.   

Pada setiap laporan akan muncul Tab bantuan yang dapat digunakan untuk memudahkan 

dalam membaca laporan. 
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Ikon  untuk export laporan menjadi format PDF atau Ms Excel. 

Ikon   untuk mencetak dokumen. 

Ikon  untuk menampilkan atau menutup Group Tree. 

Ikon    untuk berpindah halaman. 

Ikon  untuk menampilkan informasi laporan. 

Ikon  untuk mencari transaksi. 

Ikon  untuk memperbesar  atau memperkecil tampilan. 

 

7.1 Subsidiary Ledger Receivable Report 

Subsidiary Ledger Receivable Report adalah laporan dari transaksi harian yang telah lunas 

dan belum lunas dari setiap account. Berikut ini merupakan tampilan laporan Subsidiary 

Ledger Receivable: 

 
 

Langkah menampilkan Subsidiary Ledger Receivable Report: 

a. Tentukan periode tanggal pada kolom Trx Date. 
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b. Bila hanya ingin menampilkan laporan untuk customer tertentu, dapat memilih 

customer tertentu pada kolom Filter Cust # dengan menekan tombol . Bila ingin 

menampilkan seluruh customer, kolom dapat dikosongkan. 

 
 

c. Pilih account dengan menekan tombol   . 

d. Untuk mempermudah mencari account, anda dapat mengisi kolom Search.  Lalu Klik 

Refresh. 

 
 

e. Klik ikon      untuk melanjutkan proses, atau klik ikon   

untuk membatalkan proses. 

f. Klik ikon Refresh. 

 

7.2 Receivables Ending Balance Report 

Receivables Ending Balance Report merupakan laporan piutang setiap bulan.  Pada laporan 

ini dapat dilihat detail proses akutansi setiap account, total piutang setiap account, dan total 

piutang seluruh account. Berikut ini merupakan tampilan dari laporan 

Receivables Ending Balance: 

 

 

Langkah menampilkan Receivables Ending Balance Report: 

a. Tentukan periode tanggal pada kolom Trx Date. 
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b. Bila hanya ingin menampilkan laporan untuk customer tertentu, dapat memilih 

customer tertentu pada kolom Filter Cust # dengan menekan tombol . Bila ingin 

menampilkan seluruh cutomer, kolom dapat dikosongkan. 

 
 

c. Pilih account dengan menekan tombol   . 

d. Untuk mempermudah mencari account, anda dapat mengisi kolom Search.  Lalu Klik 

Refresh. 

 
 

e. Klik ikon      untuk melanjutkan proses, atau klik ikon   

untuk membatalkan proses. 

f. Klik ikon Refresh. 

 

7.3 Outstanding Invoice Receivable Report 

Laporan Outstanding Invoice Receivable merupakan laporan piutang yang belum dibayar, baik 

dengan menggunakan Debit Card, Credit Card, maupun City Ledger.  Berikut ini merupakan 

tampilan laporan Outstanding Invoice Receivable: 

 

 

Langkah menampilkan Outstanding Invoice Receivable Report: 

a. Tentukan periode tanggal pada kolom Trx Date. 
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b. Bila hanya ingin menampilkan laporan untuk customer tertentu, dapat memilih 

customer tertentu pada kolom Filter Cust # dengan menekan tombol . Bila ingin 

menampilkan seluruh customer, kolom dapat dikosongkan. 

 
 

c. Pilih account dengan menekan tombol   . 

d. Untuk mempermudah mencari account, anda dapat mengisi kolom Search.  Lalu Klik 

Refresh. 

 
 

e. Klik ikon      untuk melanjutkan proses, atau klik ikon   

untuk membatalkan proses. 

f. Klik ikon Refresh. 

 

7.4 Receivable Statement of Account Report 

Laporan Receivable Statement of Account merupakan laporan untuk memperlihatkan saldo 

masing-masing account. Berikut ini merupakan tampilan laporan Receivable Statement of 

Account: 

 

 

Langkah menampilkan Receivable Statement of Account Report: 

a. Pilih customer tertentu pada kolom Filter Cust # dengan menekan tombol .  

 
 

b. Pilih account dengan menekan tombol   . 

c. Untuk mempermudah mencari account, anda dapat mengisi kolom Search.  Lalu Klik 

Refresh. 
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d. Klik ikon      untuk melanjutkan proses, atau klik ikon   

untuk membatalkan proses. 

e. Klik ikon Refresh. 

 

7.5 City Ledger Outstanding Report 

City Ledger Outstanding Report merupakan laporan untuk transaksi yang telah dibuatkan 

invoice, namun belum dibayarkan. Berikut ini tampilan laporan City Ledger Outstanding: 

 

 

Langkah menampilkan City Ledger Outstanding Report: 

a. Tentukan periode tanggal pada kolom Trx Date. 

 
 

b. Klik ikon Refresh. 
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ACCOUNT PAYABLE 
Account Payable merupakan menu program untuk mengatur 

pengelompokan hutang. Program ini dirancang link dengan Receiving dan 

General Ledger. Setiap hari dapat diketahui hutang yang sudah jatuh tempo. 

Menu ini dapat menampilkan transaksi vendor dalam setiap bulannya yang 

berisi informasi data hutang dan pembayarannya. 

 

Setup 
Vendor dan 
Departemen

Payables 
Invoice

Payment 
Invoice

Adjustment 
Invoice

Payables 
Cheque 

Requisition

Proses 
Posting

Report
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1. Setup Vendor dan Departemen 

Program ini untuk mesetup data vendor/supplier yang mempunyai hubungan dengan 

hotel. Sementara itu, Setup departemen berfungsi untuk menambah atau mengedit 

departemen yang terdapat di hotel. Setup vendor dan departemen dapat diakses melalui 

menu Master Table.   

1.1 Group Vendor 

Setiap vendor dikelompokan dalam beberapa katagori bedasarkan barang yang disupply 

oleh vendor tersebut, seperti Room Supplies, F&B, Material Supplies, dsb. Berikut ini 

tampilan Grup Vendor: 

 

Langkah membuat grup: 

a. Klik ikon   . 

 
 

b. Masukkan kode group yang akan dibuat pada kolom Group #.     : 

c. Masukkan penjelasan dari kode pada kolom Description. 

d. Klik Update untuk menyimpan grup vendor baru. 

e. Klik Cancel untuk membatalkan proses. 

 

Langkah mencari data: 

a. Isi data yang ingin ditampilkan pada kolom Search. 

  
b. Klik ikon Refresh. 
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Langkah mengedit data: 

a. Klik ikon      pada list yang akan diedit. 

b. Ubah data. 

c. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses. 

 

Langkah menghapus list: 

a. Klik Ikon      pada list yang akan dihapus. 

b. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 

 

c. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 

 

 

 

1.2 Vendor List 

Program ini dipergunakan untuk  menambah atau mengupdate data vendor. Berikut ini 

tampilan Vendor List: 

 

Langkah menambah vendor baru 

a. Klik ikon   . 
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b. Masukkan kode vendor yang akan dibuat pada kolom Vendor #.     : 

c. Masukkan penjelasan dari kode pada kolom Vendor Name. 

d. Tentukan Grup vendor pada kolom Vendor. 

e. Klik ikon        unuk menambahkan account. 

f. Masukkan informasi mengenai vendor pada kolom Contact dan Address. 

g. Klik Update untuk menyimpan grup vendor baru. 

h. Klik Cancel untuk membatalkan proses. 

Klik ikon       untuk mencetak daftar vendor. 

 

Langkah mencari data: 

a. Isi data yang ingin ditampilkan pada kolom Search. 

  

b. Klik ikon Refresh. 

 

Langkah mengedit data: 

a. Klik ikon      pada list yang akan diedit. 

b. Ubah data. 

c. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses. 

 

Langkah menghapus list: 

a. Klik Ikon      pada list yang akan dihapus. 

b. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 

 

c. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 
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1.3 List of Department 

Program ini dipergunakan untuk menambah atau update data departemen yang terdapat 

di hotel. Berikut ini tampilan daftar departemen: 

 

 

Langkah menambah departemen: 

a. Klik ikon    

 

 
 

b. Masukkan kode departemen yang akan dibuat pada kolom Expense #.     : 

c. Masukkan penjelasan dari kode pada kolom Description. 

d. Klik Update untuk menyimpan departemen baru, atau klik Cancel untuk 

membatalkan proses. 

 

Langkah mencari data: 

a. Isi data yang ingin ditampilkan pada kolom Search. 

  

b. Klik ikon Refresh. 

 

 

Langkah mengedit data: 

a. Klik ikon      pada list yang akan diedit. 

b. Ubah data. 

c. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses. 
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Langkah menghapus list: 

a. Klik Ikon      pada list yang akan dihapus. 

b. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 

 

c. Pilih Ok jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 

 

2. Payables Invoice 

Program ini dipergunakan untuk pembuatan invoice hutang.  Program ini terkait pula 

dengan program Material Management untuk menu Receiving. Setiap menginput 

penerimaan dari program Material Management, program ini dengan otomatis membuat 

invoice hutang. Payables Invoice dapat diakses melalui menu Payable, lalu pilih Payable 

Invoice. Berikut ini tampilan Payable Invoice: 

 

 

Langkah menampilkan invoice transaksi tertentu:  

a. Ketik nomor Invoice# pada kolom search yang disediakan.  
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b. Sesuaikan dengan periode transaksi. Tentukan bulan dan tahun yang diinginkan. 

 
 

c. Lalu tekan Refresh. 

Langkah membuat invoice payable baru: 

a. Klik ikon   . 

b. Setelah itu akan terlihat tampilan sebagai berikut. 

 
 

c. Nomor invoice pada invoice# akan otomatis terisi setelah invoice disimpan.  

d. Klik ikon      untuk memilih vendor yang akan dibuatkan invoice. Setelah itu akan 

terlihat nama-nama vendor.  

 
 

  

e. Pilih vendor yang akan dibuat invoice dengan menekan tombol   . 

f. Untuk mempermudah mencari vendor, anda dapat mengisi kolom Search dengan 

nomor vendor.  Lalu Klik Refresh. 
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g. Klik ikon      untuk melanjutkan proses  atau klik ikon      

untuk membatalkan proses. 

h. Klik ikon   .   

 

 
 

i. Klik tombol Account# untuk memilih account. 

j. Pilih account yang akan dibuat invoice dengan menekan tombol   . 

k. Untuk mempermudah mencari account, anda dapat mengisi kolom Search dengan 

nomor account.  Lalu Klik Refresh. 

 

 
 

l. Klik ikon      ntuk melanjutkan proses  atau klik ikon      

untuk membatalkan proses. 

m. Masukkan nominal uang pada kolom Amount. 

n. Berikan Keterangan pada Kolom Remark. 

o. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan. 

p. Klik Save untuk menyimpan invoice, atau Back untuk membatalkan invoice. 

 

Langkah mengedit data: 

a. Pilih invoice yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol   . 

b. Klik ikon     . 

c. Ubah data. 

d. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan. 

e. Klik Save untuk menyimpan invoice, atau Back untuk membatalkan invoice. 
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Langkah menghapus invoice: (tidak disarankan untuk menghapus invoice, karena nomor 

invoice akan terlongkap) 

a. Pilih invoice yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol   . 

b. Klik ikon   . 

c. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 

 

d. Pilih Ok jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 

 

Ikon    untuk melihat rangkuman account secara keseluruhan. 

Langkah mencetak invoice: 

a. Pilih invoice dengan cara menekan ikon  pada invoice yang ingin dicetak. 

b. Ikon       untuk mencetak invoice. 

 

Langkah mencari data: 

a. Isi data yang ingin ditampilkan pada kolom Search. 

  

b. Klik ikon Refresh. 

 

3. Payable Material 

Program ini ditujukan untuk mengelompokan hutang. Payable material dapat diakses 

melalui menu Payable, lalu pilih submenu submenu Payable Material. 
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Langkah untuk membuat Payable Material baru: 

a. Klik ikon   . 

b. Nomor invoice pada Invoice # akan otomatis terisi. 

c. Tentukan tanggal invoice. 

d. Pilih vendor dengan cara menekan ikon  .  Setelah itu akan terlihat nama-nama 

vendor.  

e. Pilih vendor dengan menekan tombol   . 

f. Untuk mempermudah mencari vendor, anda dapat mengisi kolom Search dengan 

nomor vendor.  Lalu Klik Refresh. 

 
 

g. Klik ikon      untuk melanjutkan proses   atau klik ikon       

untuk membatalkan proses. 

h. Pilih Departemen yang terkait. 

i. Klik ikon    untuk memilih voucher material. 

j. Pilih voucher dengan cara menekan tombol   .  

k. Klik ikon      untuk melanjutkan proses atau klik ikon       

untuk membatalkan proses. 

l. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan. 

m. Klik Edit untuk mengedit voucher yang dipilih. 

n. Klik Save untuk menyimpan, atau Back untuk membatalkan. 

 

Langkah mengedit data: 

a. Pilih invoice yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol   . 
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b. Klik ikon     . 

c. Ubah data. 

d. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan. 

e. Klik Save untuk menyimpan invoice, atau Back untuk membatalkan invoice. 

 

Langkah menghapus invoice: (tidak disarankan untuk menghapus invoice, karena nomor 

invoice akan terlongkap) 

a. Pilih invoice  yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol   . 

b. Klik ikon   . 

c. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut: 

 

d. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 

 

Ikon    untuk melihat rangkuman account secara keseluruhan. 

 

Langkah mencetak invoice: 

a. Pilih invoice dengan cara menekan ikon  pada invoice yang ingin dicetak. 

b. Ikon       untuk mencetak invoice. 

 

4. Payment Invoice 

Program ini dipergunakan untuk memposting data pembayaran customer. Setiap 

pembayaran dasarnya adalah invoice, dan dapat dilakukan untuk pembayaran multi 

invoice. Payment Invoice dapat diakses melalui menu Payable, lalu pilih submenu Payable 

Settlement. Berikut ini tampilan Submenu Payable Settlement: 
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Langkah membuat transaksi pembayaran hutang baru: 

a. Klik ikon   . 

 

b. Nomor invoice pada Invoice # akan otomatis terisi. 

c. Tentukan tanggal invoice. 

d. Pilih cash/bank tujuan pada kolom Cash/Bank#. 

e. Klik ikon      untuk memilih vendor yang akan dibuatkan settlement. Setelah itu 

akan terlihat nama-nama vendor.  

f. Pilih vendor yang akan dibuat settlement dengan menekan tombol   . 

g. Untuk mempermudah mencari vendor, anda dapat mengisi kolom Search dengan 

nomor vendor.  Lalu Klik Refresh. 

 

 
 

h. Klik ikon      untuk melanjutkan prose   atau klik ikon       

untuk membatalkan proses. 

i. Masukkan nomor Cheque atau BG yang diterima pada kolom Cheque# 

j. Klik ikon  . 
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k. Klik ikon AP Voucher# untuk menampilkan daftar invoice. 

l. Pilih invoice yang akan dilunasi dengan cara menekan tombol   .  

m. Klik ikon      untuk melanjutkan proses  atau klik ikon       

untuk membatalkan proses. 

n. Ulangi langkah bila ingin menambah invoice. 

o. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan. 

p. Klik Save untuk menyimpan settlement, atau Back untuk membatalkan settlement. 

Langkah mengedit data: 

a. Pilih settlement yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol  . 

b. Klik ikon     . 

c. Ubah data. 

d. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan. 

e. Klik Save untuk menyimpan settlement, atau Back untuk membatalkan settlement. 

 

Langkah menghapus settlement: 

a. Pilih settlement yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol   

. 

b. Klik ikon   . 

c. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut: 

 

d. Pilih Ok jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 
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Langkah mencetak settlement: 

a. Pilih settlement dengan cara menekan ikon  pada settlement yang ingin 

dicetak. 

b. Ikon       untuk mencetak settlement. 

 

 

5. Adjustment Invoice 

Program ini dipergunakan untuk melakukan koreksi dari invoice tertentu. Setiap voucher 

yang dibuat dapat untuk koreksi multi invoice. Adjustment Invoice dapat diakses melalui 

menu Payable, lalu pilih submenu Adjustment Invoice. 

Langkah membuat Adjustment baru: 

a. Klik ikon   . 

 

b. Masukkan nomor invoice pada kolom adjustment#. 

c. Tentukan tanggal saat adjustment. 

d. Klik ikon      untuk memilih vendor yang akan disesuaikan. Setelah itu akan 

terlihat nama-nama vendor.  

e. Pilih vendor yang akan dibuat adjustment dengan menekan tombol   . 

f. Untuk mempermudah mencari vendor, anda dapat mengisi kolom Search dengan 

nomor vendor.  Lalu Klik Refresh. 
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g. Klik ikon      untuk melanjutkan proses  atau klik ikon      

untuk membatalkan proses. 

h. Klik ikon   . 

 

 
 

i. Klik ikon AP Voucher untuk menampilkan daftar voucher koreksi yang akan dibuat.  

j. Pilih voucher yang akan dibuat adjustment dengan menekan tombol  . 

k. Untuk mempermudah mencari voucher, anda dapat mengisi kolom Search.  Lalu 

Klik Refresh. 

 

 
 

l. Klik ikon      untuk melanjutkan proses  atau klik ikon      

untuk membatalkan proses. 

m. Ulangi langi langkah tersebut untuk mencari invoice berikutnya. 

n. Masukkan account koreksi pada kolom Opposite Account# dengan menekan 

tombol Account #. 

o. Isi keterangan pada kolom Remark. 

p. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan. 

q. Klik Save untuk menyimpan invoice, atau Back untuk membatalkan invoice. 

 

Langkah mengedit data: 

a. Pilih adjustment yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol . 

b. Klik ikon     . 

c. Ubah data. 

d. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan. 

e. Klik Save untuk menyimpan proses, atau Back untuk membatalkan proses. 
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Langkah menghapus adjustment: 

a. Pilih settlement yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol   

. 

b. Klik ikon   . 

c. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 

 

d. Pilih Ok jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 

Langkah mencetak adjustment: 

a. Pilih adjustment dengan cara menekan ikon  pada adjustment yang ingin 

dicetak. 

b. Ikon       untuk mencetak adjustment. 

 

Langkah mencari data: 

a. Isi data yang ingin ditampilkan pada kolom Search. 

  

b. Klik ikon Refresh. 

 

6. Payables Cheque Requisition 

Payables Cheque Requisition akan memperlihatkan kumpulan tagihan dari setiap vendor.  

Melalui program ini anda dapat melihat seluruh transaksi dan total tagihan dari setiap 

vendor. Payables Cheque Requisition dapat diakses melalui menu Payable, lalu pilih 

Payables Cheque Requisition. 
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Langkah untuk menampilkan tagihan setiap vendor: 

a. Klik ikon       untuk menampilkan daftar vendor. 

b. Pilih vendor dengan menekan tombol   .  Atau tuliskan kode vendor 

pada kolom Search, lalu klik ikon Refresh.  

 

 
 

c. Klik ikon      untuk untuk melanjutkan proses , atau klik ikon   

    untuk membatalkan proses. 

 

 

Total tagihan dapat dilihat pada kolom Total Receipt dengan cara memberikan check list 

pada kolom Receipt. 

 

7. Proses Posting 

Proses ini dipergunakan untuk mengupdate data vendor dari semua transaksi yang masuk 

untuk periode tersebut. Proses ini juga dipergunakan untuk memposting semua transaksi 

data accounting. Berikut ini merupakan langkah posting: 

a. Pilih menu Proses. 

b. Pilih sub menu Posting Except General Ledger. 

c. Pilih Posting Except GL. 

d. Tekan ikon  untuk menjalankan proses. 
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8. Reporting 

Terdapat tiga  laporan terkait dengan Account Payable, yaitu Payable Subsidiary Ledger 

Report, Payable Ending Balance Report, dan Payable Outstanding Invoice Report.  Pada 

setiap laporan akan muncul Tab bantuan yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam 

membaca laporan. 

 

Ikon  untuk export laporan menjadi format PDF atau Ms Excel. 

Ikon   untuk mencetak dokumen. 

Ikon  untuk menampilkan atau menutup Group Tree. 

Ikon    untuk berpindah halaman. 

Ikon  untuk menampilkan informasi laporan. 

Ikon  untuk mencari transaksi. 

Ikon  untuk memperbesar  atau memperkecil tampilan. 

 

 

8.1 Payable Subsidiary Ledger Report 

Payable Subsidiary Ledger Report adalah laporan hutang harian yang telah lunas dan belum 

lunas dari setiap account.  Laporan  Berikut ini merupakan tampilan laporan Payable 

Subsidiary Ledger: 
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Langkah menampilkan Payable Subsidiary Ledger Report: 

a. Tentukan periode tanggal pada kolom Trx Date. 

 
 

b. Bila hanya ingin menampilkan laporan untuk customer tertentu, dapat memilih 

customer tertentu pada kolom Filter Cust # dengan menekan tombol . Bila ingin 

menampilkan seluruh customer, kolom dapat dikosongkan. 

 
 

c. Pilih account dengan menekan tombol   . 

d. Untuk mempermudah mencari account, anda dapat mengisi kolom Search.  Lalu 

Klik Refresh. 

 
 

e. Klik ikon      untuk melanjutkan proses, atau klik ikon   

untuk membatalkan proses. 

f. Klik ikon Refresh. 
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8.2 Payable Ending Balance Report 

Payable Ending Balance Report merupakan laporan hutang setiap bulan.  Pada laporan ini 

dapat dilihat detail proses akutansi setiap account, total hutang setiap account, dan total 

hutang seluruh account. Berikut ini merupakan tampilan dari laporan Payable Ending 

Balance: 

 

 

Langkah menampilkan Payable Ending Balance Report: 

a. Tentukan periode tanggal pada kolom Trx Date. 

 
 

b. Bila hanya ingin menampilkan laporan untuk customer tertentu, dapat memilih 

customer tertentu pada kolom Filter Cust # dengan menekan tombol . Bila ingin 

menampilkan seluruh cutomer, kolom dapat dikosongkan. 

 
 

c. Pilih account dengan menekan tombol   . 

d. Untuk mempermudah mencari account, anda dapat mengisi kolom Search.  Lalu 

Klik Refresh. 

 
 

e. Klik ikon      untuk melanjutkan proses, atau klik ikon   

untuk membatalkan proses. 

f. Klik ikon Refresh. 
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8.3 Payable Outstanding Invoice Report 

Laporan Payable Outstanding Invoice merupakan laporan hutang yang belum dibayar.  

Berikut ini merupakan tampilan laporan Payable Outstanding Invoice: 

 

 

 

Langkah menampilkan Payable Outstanding Invoice Report: 

a. Pilih salah satu untuk menampilkan periode transaksi. 

 
b. Bila hanya ingin menampilkan laporan untuk customer tertentu, dapat memilih 

customer tertentu pada kolom Filter Cust # dengan menekan tombol . Bila ingin 

menampilkan seluruh customer, kolom dapat dikosongkan. 

 
 

c. Pilih account dengan menekan tombol   . 

d. Untuk mempermudah mencari account, anda dapat mengisi kolom Search.  Lalu 

Klik Refresh. 

 
 

e. Klik ikon      untuk melanjutkan proses, atau klik ikon   

untuk membatalkan proses. 

f. Klik ikon Refresh. 

 

. 
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GENERAL CASHIER 
General Cashier merupakan menu untuk transaksi secara cash atau 

transfer bank, baik berupa pendapatan, maupun pembayaran. Terdapat 

sepuluh langkah yang dapat dilakukan pada General Cashier, yaitu 

dimulai dengan Set Set Up Cash & Bank Table, Set Up Expenses Table, 

Penerimaan Cash/Bank, Cash/Bank Transfer, Cash Payment Invoice, Bank 

Payment Invoice, Cash & Bank Adjustment, Bank Reconciliation, Proses 

Posting, dan Report. 

 

Set Up Cash & 
Bank Table

Set Up 
Expenses Table

Penerimaan 
Cash/Bank

Cash/Bank 
Transfer

Cash Payment 
Invoice

Bank Payment 
Invoice

Cash & Bank 
Adjustment

Bank 
Reconciliation

Proses Posting Report
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1. Setup Cash & Bank Table 

Program ini dipergunakan untuk membuat daftar transaksi cash dari Bank dan Petty Cash 

yang ada di hotel.  Setup Cash & Bank dapat dilakukan melalui menu Master Table, lalu 

pilih Cash/Bank List.  

 

 

Langkah mencari data: 

a. Isi data yang ingin ditampilkan pada kolom Search. 

  

b. Klik ikon Refresh. 

 

Langkah membuat Cash/Bank List baru: 

a. Klik ikon    . 

 

 
 

b. Masukkan kode Bank / Cash pada kolom Bank/Cash #. 

c. Pilih ‘B’ untuk Bank, ‘C’ untuk Cash pada kolom Type. 

d. Masukkan keterangan dari kode pada kolom Description. 

e. Masukkan account dari Bank / Cash pada kolom Account #. 

f. Klik Update untuk menyimpan list Cash/Bank, atau klik Cancel untuk membatalkan 

proses. 
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Langkah mengedit data: 

a. Klik ikon      pada list yang akan diedit. 

b. Ubah data. 

c. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses. 

Langkah menghapus list: 

a. Klik Ikon      pada list yang akan dihapus. 

b. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 

 

c. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 

 

2. Setup Expenses Table 

Program ini untuk mendaftar jenis-jenis biaya yang sering dipergunakan saat pengeluaran 

dana /cash disbursement. Sehingga memudahkan cashier dalam entry pengeluaran uang. 

Setup Expenses Table dapat diakses melalui menu Master Table, lalu klik submenu List 

Expense. Berikut ini tampilan daftar Expense: 

 

Langkah mencari data: 

a. Isi data yang ingin ditampilkan pada kolom Search. 

  

b. Klik ikon Refresh. 
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Langkah membuat account biaya baru: 

a. Klik ikon    . 

 
 

b. Masukkan kode expense yang akan dibuat pada kolom Expense #. 

c. Masukkan keterangan dari kode pada kolom Description. 

d. Masukkan account dari kode expense pada kolom Account dengan cara menekan 

ikon . 

e. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan. 

 

Langkah mengedit data: 

a. Klik ikon      pada list yang akan diedit. 

b. Ubah data. 

c. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses. 

Langkah menghapus list: 

a. Klik Ikon      pada list yang akan dihapus. 

b. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 

 

c. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 
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3. Penerimaan Cash/Bank 

Membuat transaksi cash/bank baru dapat dilakukan melalui submenu Cash Receipt Invoice 

dan Bank Receipt Invoice. Penerimaan yang akan diinput di Cash Receipt atau Bank Receipt 

harus dicocokan terlebih dahulu dengan rekening koran dan transaksi dari FO. Cash Receipt 

dan Bank Receipt memperlihatkan daftar penerimaan per-transaksi.  

Langkah mencari data: 

a. Isi data yang ingin ditampilkan pada kolom Search. 

  

b. Tentukan Periode Receipt. 

c. Klik ikon Refresh. 

Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat transaksi Cash Receipt : 

a. Pilih menu Cashier. 

b. Pilih submenu Cash Receipt Invoice.  

 

 
 

c. Klik ikon   . 

d. Nomor invoice akan otomatis terisi ketika invoice sudah disimpan. 
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e. Pilih Bank/Cash yang akan digunakan untuk menerima uang pada kolom Bank/Cash #. 

f. Pilih ikon   . 

 
 

g. Tekan ikon Account# untuk menampilkan account pendapatan. 

h. Pilih account dengan menekan tombol   . 

i. Untuk mempermudah mencari account, anda dapat mengisi kolom Search dengan 

nomor account.  Lalu Klik Refresh. 

 

 
 

j. Klik ikon      untuk melanjutkan proses   atau klik ikon       

untuk membatalkan proses. 

k. Berikan keterangan pada kolom Remark. 

l. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan. 

m. Klik Save untuk menyimpan invoice, atau Back untuk membatalkan invoice. 
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Bank Receipt Transaction merupakan penerimaan uang melalui bank, biasanya berupa bunga 

bank dan transfer dari owner. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat 

transaksi bank: 

a. Pilih menu Cashier. 

b. Pilih submenu Bank Receipt Invoice.  

 

c. Klik ikon   . 

 

 
 

d. Nomor invoice akan otomatis terisi ketika invoice sudah disimpan. 

e. Pilih Bank/Cash yang akan digunakan untuk menerima uang pada kolom Bank/Cash #.

  

f. Pilih ikon   . 

 

 
 

g. Tekan ikon Account# untuk menampilkan account. 
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h. Pilih account dengan menekan tombol   . 

i. Untuk mempermudah mencari account, anda dapat mengisi kolom Search dengan 

nomor account.  Lalu Klik Refresh. 

 

 
 

j. Klik ikon      untuk melanjutkan proses atau klik ikon       

untuk membatalkan proses. 

k. Berikan Keterangan pada Kolom Remark. 

l. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan. 

m. Klik Save untuk menyimpan invoice, atau Back untuk membatalkan invoice. 

 

Langkah mengedit data: 

a. Pilih invoice yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol    . 

b. Klik ikon     . 

c. Ubah data. 

d. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan. 

e. Klik Save untuk menyimpan proses, atau Back untuk membatalkan proses. 

 

Langkah menghapus invoice: 

a. Pilih invoice yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol   . 

b. Klik ikon   . 

c. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 

 

d. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 
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Ikon    untuk melihat ringkasan setiap account. 

Langkah mencetak invoice: 

a. Pilih invoice dengan cara menekan ikon  pada invoice yang ingin dicetak. 

b. Ikon       untuk mencetak invoice. 

 

4. Cash/Bank Transfer 

Pada cash/bank transfer digunakan untuk membuat invoice transaksi yang berasal dari Cash 

Receipt dan Bank Receipt yang akan disetorkan ke bank inn atau kas besar yang ada di hotel. 

Berikut ini merupakan langkah membuat cash/bank transfer: 

a. Pilih menu Cashier. 

b. Pilih submenu Cash/Bank Transfer. 

c. Klik Klik ikon   . 

 

 
 

d. Isi nomor invoice pada kolom Invoice#. 

e. Tentukan tanggal pada kolom Date#. 

f. Tentukan account cash/bank sumber uang pada kolom From Bank/Cash #. 

g. Tentukan account cash/bank yang akan digunakan untuk menerima uang pada kolom 

To Bank/Cash #. 

h. Isi nominal uang yang diterima pada kolom Total Amount. 

i. Tulis keterangan pada kolom Remark. 

j. Klik Save untuk menyimpan invoice, atau Back untuk membatalkan invoice. 

Langkah mengedit data: 

a. Pilih transaksi yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol . 

b. Klik ikon   . 

c. Ubah data. 

d. Klik Save untuk menyimpan proses, atau Back untuk membatalkan proses. 
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Langkah mencetak transaksi: 

a. Pilih transaksi dengan cara menekan ikon  pada transaksi yang ingin dicetak. 

b. Ikon       untuk mencetak transaksi. 

Langkah menghapus transaksi transfer: 

a. Pilih transaksi yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol . 

b. Klik ikon . 

c. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 

 

d. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 

 

5. Cash Payment Invoice 

Program ini dipergunakan untuk menginput Cash Disbursement yaitu pengeluaran dana dari 

petty cash yang bukan pembayaran hutang, misalnya adalah pengeluaran yang langsung 

dibayar oleh BO. Cash Payment Invoice dapat diakses melalui menu Cashier. Berikut ini 

tampilan submenu Cash Payment: 
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Langkah mencari data: 

a. Isi data yang ingin ditampilkan pada kolom Search. 

  

b. Tentukan periode. 

c. Klik ikon Refresh. 

Langkah membuat cash payment invoice: 

a. Klik ikon . 

 

 
 

b. Nomor invoice akan otomatis terisi ketika invoice sudah disimpan. 

c. Pilih Bank/Cash yang akan digunakan untuk mengeluarkan uang pada kolom 

Cash/Bank #. 

d. Cantumkan nomor cek/ bilyet giro pada kolom Cheque/BG # bila pembayaran 

menggunakan cek atau bilyet giro.  

e. Pilih ikon . 

 

 
 

f. Pilih account yang ingin dibuatkan invoice pada kolom Account#. 

g. Pilih account dengan menekan tombol   . 

h. Untuk mempermudah mencari account, anda dapat mengisi kolom Search dengan 

nomor account.  Lalu Klik Refresh. 

 

 



58 | P a g e  
 

PT Expertindo Muliasistema  - BO Module 

 

i. Klik ikon      untuk melanjutkan proses   atau klik ikon       

untuk membatalkan proses. 

j. Tentukan nilai pembayaran pada kolom Amount. 

k. Berikan Keterangan pada Kolom Remark. 

l. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan. 

m. Klik Save untuk menyimpan invoice, atau Back untuk membatalkan invoice. 

 

Langkah mengedit data: 

a. Pilih transaksi yang ingin diubah datanya dengan cara menekan tombol . 

b. Klik ikon   . 

c. Ubah data. 

d. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses. 

e. Klik Save untuk menyimpan invoice, atau Back untuk membatalkan invoice. 

 

Langkah menghapus transaksi: 

a. Pilih transaksi yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol . 

b. Klik ikon . 

c. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 

 

d. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 

 

Ikon  untuk persetujuan General Manager. 

Ikon    untuk persetujuan Chief Accounting. 
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Ikon   untuk menampilkan ringkasan dari account. 

Langkah mencetak transaksi: 

a. Pilih transaksi dengan cara menekan ikon  pada transaksi yang ingin dicetak. 

b. Ikon       untuk mencetak transaksi. 

 

6. Bank Payment Invoice 

Program ini digunakan untuk melakukan pembayaran yang di keluarkan dari bank dan bukan 

hutang dari receiving. Bank Payment Invoice dapat diakses melalaui menu Cashier. Langkah 

membuat bank payment invoice baru: 

a. Klik ikon   . 

 

 
 

b. Nomor invoice akan otomatis terisi ketika invoice sudah disimpan. 

c. Tentukan tanggal invoice. 

d. Pilih Bank/Cash yang akan digunakan untuk mengeluarkan uang pada kolom 

Cash/Bank #. 

e. Cantumkan nomor cek/ bilyet giro pada kolom Cheque/BG # bila pembayaran 

menggunakan cek atau bilyet giro.  

f. Pilih ikon   . 
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g. Pilih account yang ingin dibuatkan invoice pada kolom Account#. 

h. Pilih account dengan menekan tombol   . 

i. Untuk mempermudah mencari account, anda dapat mengisi kolom Search dengan 

nomor account.  Lalu Klik Refresh. 

 

 
 

j. Klik ikon      untuk melanjutkan proses  atau klik ikon       

untuk membatalkan proses. 

k. Tentukan nilai pembayaran pada kolom Amount. 

l. Berikan keterangan pada Kolom Remark. 

m. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan. 

n. Klik Save untuk menyimpan invoice, atau Back untuk membatalkan invoice. 

 

Langkah mengedit data: 

a. Pilih transaksi yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol . 

b. Klik ikon   . 

c. Ubah data. 

d. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses. 

e. Klik Save untuk menyimpan invoice, atau Back untuk membatalkan invoice. 

 

Langkah menghapus transaksi transfer: 

a. Pilih transaksi yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol . 

b. Klik ikon . 

c. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 
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d. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 

 

Ikon  untuk persetujuan General Manager. 

Ikon    untuk persetujuan Chief Accounting. 

Ikon   untuk menampilkan ringkasan dari account. 

Langkah mencetak transaksi: 

a. Pilih transaksi dengan cara menekan ikon  pada transaksi yang ingin dicetak. 

b. Ikon       untuk mencetak transaksi. 

 

 

7. Cash & Bank Adjustment 

Program ini dipergunakan untuk menginput Adjustment terhadap Cash/Bank. Receipt yang 

bukan penerimaan dari Front Office atau Pembayaran City Ledger.  Cash & Bank Adjustment 

dapat diakses melalui menu Cashier, lalu submenu Cash Bank Adjustment. 

Langkah mencari data: 

a. Isi data yang ingin ditampilkan pada kolom Search. 

  

b. Klik ikon Refresh. 

 

Langkah membuat Adjustment: 
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a. Klik ikon   . 

 

 

b. Masukkan nomor adjustment pada kolom Invoice#. 

c. Tentukan tanggal voucher adjustment. 

d. Pilih account cash/bank yang akan dikoreksi pada kolom Cash/Bank#. 

e. Klik ikon   . 

f. Pilih  account yang akan dikoreksi pada dengan cara menekan ikon Account#. 

g. Pilih account yang akan dikoreksi dengan menekan tombol   . 

h. Untuk mempermudah mencari account, anda dapat mengisi kolom Search, lalu 

Klik Refresh. 

 

 
 

i. Klik ikon    untuk melanjutkan proses  atau klik ikon    

untuk membatalkan proses. 

j. Masukkan nilai yang koreksi pada kolom Amount. 

k. Masukkan deskripsi pada ikon Remark. 

l. Klik Save untuk menyimpan adjusment, atau Back untuk cancel. 

 

Langkah mengedit data: 

a. Pilih adjustment yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol   . 

b. Klik ikon     . 

c. Ubah data. 

d. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses. 

e. Klik Save untuk menyimpan adjusment, atau Back untuk cancel. 
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Langkah menghapus adjustment: 

a. Pilih adjustment yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol   

. 

b. Klik ikon   . 

c. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 

 

d. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 

 

Langkah mencetak transaksi: 

a. Pilih transaksi dengan cara menekan ikon  pada transaksi yang ingin dicetak. 

b. Ikon       untuk mencetak transaksi. 

 

8. Bank Reconciliation 

Bank Reconciliation digunakan untuk pengecekan transaksi pencatatan Bank dan rekening 

koran. Apabila terdapat ketidakcocokan antara rekening koran dengan laporan yang dimiliki 

hotel, maka akan masuk ke Bank Reconciliation.  

 

 

Langkah mencari data: 

a. Isi data yang ingin ditampilkan pada kolom Search. 

  

b. Klik ikon Refresh. 
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9. Proses Posting 

Proses ini dipergunakan untuk mengupdate data Cash/Bank dari semua transaksi yang masuk 

untuk periode tersebut. Proses ini juga dipergunakan untuk memposting semua transaksi 

data accounting. 

Langkah posting: 

a. Pilih menu Proses. 

b. Pilih sub menu Posting Except General Ledger. 

c. Pilih Posting Except GL. 

d. Tekan ikon      untuk menjalankan proses. 

 

10. Report 

Laporan terkait dengan General Cashier adalah laporan Cash Flow dan Laporan Bank 

Reconciliation.  Pada setiap laporan akan muncul Tab bantuan yang dapat digunakan untuk 

memudahkan dalam membaca laporan. 

 

Ikon  untuk export laporan menjadi format PDF atau Ms Excel. 

Ikon   untuk mencetak dokumen. 

Ikon  untuk menampilkan atau menutup Group Tree. 

Ikon    untuk berpindah halaman. 

Ikon  untuk menampilkan informasi laporan. 

Ikon  untuk mencari transaksi. 

Ikon  untuk memperbesar  atau memperkecil tampilan. 
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10.1 Cash Flow Report 

Laporan Cash Flow merupakan laporan uang masuk dan uang keluar pada suatu periode. 

Laporan Cash Flow dapat diakses melalui menu Cahier, lalu pilih submenu Cash Flow Report. 

Berikut ini tampilan laporan Cash Flow: 

 

 

 

Langkah menampilkan Cash Flow Report: 

a. Tentukan periode tanggal pada kolom Trx Date. 

 
 

b. Bila hanya ingin menampilkan laporan untuk bank/cash tertentu, dapat memilih 

bank/cash pada kolom Bank ID#. Bila ingin menampilkan seluruh customer, kolom 

dapat dikosongkan. 

 
 

c. Pada kolom Report Type dapat dipilih jenis laporan yang ingin ditampilkan. 

 
 

d. Klik ikon Refresh. 

 

10.2 Bank Reconciliation Report 

Laporan Bank Reconciliation menunjukan laporan dari perbandingan transaksi yang 

sebelumnya telah dilakukan. Bank Reconciliation Report dapat diakses melalui menu Cashier, 

lalu pilih menu Bank Reconciliation Report. Berikut ini tampilan Laporan Bank Reconciliation: 
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Langkah menampilkan laporan Bank Reconciliation: 

a. Pilih Bank pada Bank ID#. 

b. Klik Refresh. 
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GENERAL LEDGER 
General Ledger merupakan program tampungan semua jurnal transaksi, 

seperti dari Front Office, Account Receivable, Account Payable, General 

Cashier dan Material Management. Termasuk transaksi yang dibuat 

langsung melalui entry jurnal.  

 

 

1. Setup Chart of Account 

Format Chart of Account (COA) dapat disesuaikan dengan kebutuhan hotel. Setiap account 

dapat dibuat secara bertingkat ada Main Account dan Sub accountnya. Chart of Account 

dapat diakses melalu menu Master Table. Berikut ini tampilan daftar Chart of Account: 

 

Set Up Chart 
of Account

Set Up Budget 
Account

Load Data From 
Front Office

GL Journal
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Langkah mencari data: 

a. Isi data yang ingin ditampilkan pada kolom Search. 

  

b. Klik ikon Refresh. 

Langkah membuat Chart of Account baru: 

a. Klik Ikon . 

 

 
 

b. Masukkan nomor account yang akan dibuat pada kolom Account #. 

c. Masukkan nama dari account pada kolom Description. 

d. Masukkan account generalnya, atau kosongkan jika merupakan account general pada 

kolom Account General. 

e. Pilih ikon Pilih ‘D’ untuk Detail, ‘G’ untuk General pada kolom Account Type.  

f. Pilih Debit atau Kredit pada kolom Debit/Credit Blnc.     

g. Pilih Account Profit & Loss atau Balance Sheet pada kolom Profit Loss/Balance Sheet.   

h. Klik Update untuk menambahkan transaksi, atau Cancel untuk membatalkan. 

Langkah mengedit data: 

a. Klik ikon      pada list yang akan diedit. 

b. Ubah data. 

c. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses. 

Langkah menghapus list: 

a. Klik Ikon      pada list yang akan dihapus. 

b. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 
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c. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 

 

2. Budget Account 

Menu ini digunakan untuk memberikan nilai awal (Budget) pada D-Card. Budget Account 

dapat diakses melalui menu Master Table, pilih submenu Chart of Account, lalu pilih Budget 

Account. Berikut ini merupakan tampilan Budget Account: 

 

 

Seluruh account yang terdapat pada budget account merupakan account yang terdapat pada 

Chart of Account. Untuk mengubah nilai budget, anda dapat langsung mengubah langsung 

pada kolom nominal yang disediakan. Setelah itu, klik ikon Save. 

 

3. Load Data From Front Office 

Jika ada Journal Sales dari Front Office yang tidak langsung masuk ke dalam General Ledger, 

maka journal tersebut harus diload melalui program ini. Dengan cara ini tidak langsung masih 

dimungkinkan adanya koreksi terhadap journal sales tersebut di program Front Office.  Load 

Data From Front Office dapat diakses melalui menu Interface lalu pilih submenu Transfer D-

Card to General Ledger. 

Langkah dalam menjalankan proses: 
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a. Tentukan periode yang diinginkan pada kolom 

 

b. Tekan icon  untuk menjalankan proses. 

 

4. GL Journal 

General Ledger Journal memuat seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh hotel pada satu 

periode tertentu, baik yang terdapat pada Account Receivable, Account Payable, maupun 

General Cashier. GL Journal dapat diakses melalui menu GL Journal, lalu pilih submenu GL 

Journal. Berikut ini tampilan GL Journal: 

 

Langkah menampilkan GL Journal: 

a. Tentukan sumber yang ingin ditampilkan pada GL Journal dengan memilih sumber 

account pada kolom Source. 

 
 

b. Tentukan periode waktu transaksi pada kolom Journal Period. 

  
 

c. Klik ikon Refresh. 
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Langkah membuat jurnal baru: 

a. Klik ikon   . 

 

  
b. Tentukan Sumber transaksi pada kolom Source#. 

c. Kolom Document# dapat diisi dengan nomor invoice atau tanggal. 

d. Tentukan tanggal pada kolom Date#. 

e. Klik ikon   . 

 

 
 

f. Klik ikon Account# untuk memilih Account yang ingin dibuat jurnal. 

g. Pilih account dengan menekan tombol   . 

h. Untuk mempermudah mencari account, anda dapat mengisi kolom Search, lalu Klik 

Refresh. 

 

 
 

i. Klik ikon    untuk melanjutkan proses   atau klik ikon    

untuk membatalkan proses. 

j. Masukkan nominal uang pada kolom Debit atau Kredit. 

k. Klik Update untuk melanjutkan proses, atau Cancel untuk membatalkan proses. 

l. Masukkan transaksi lawan dengan menekan ikon   .  

m. Lanjutkan proses seperti semula. 

n. Transaksi yang dimasukkan harus balance. Lihat keterangan pada kolom:   

 
 

o. Klik ikon Save untuk melanjutkan proses, dan Back untuk membatalkan proses. 
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Langkah mengedit data: 

a. Pilih transaksi yang ingin diedit datanya dengan cara menekan tombol . 

b. Klik ikon   . 

c. Ubah data. 

d. Klik Update untuk menyimpan data, atau Cancel untuk membatalkan proses. 

e. Klik ikon Save untuk melanjutkan proses, dan Back untuk membatalkan proses. 

 

Langkah menghapus transaksi transfer: 

a. Pilih transaksi yang ingin dihapus datanya dengan cara menekan tombol . 

b. Klik ikon . 

c. Lalu akan tampak tampilan sebagai berikut. 

 

d. Pilih OK jika ingin dihapus atau Cancel jika tidak. 

Ikon     untuk membuat memo jurnal. Biasanya untuk barang-barang yang 

memiliki penyusutan. 

Ikon   untuk menampilkan ringkasan dari account. 

 

Langkah mencetak transaksi: 

a. Pilih transaksi dengan cara menekan ikon  pada transaksi yang ingin dicetak. 

b. Ikon       untuk mencetak transaksi. 
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Posting  & Closing 
 

Pada bab ini akan dibahas mengenai proses akhir yang dijalankan pada 

program BO, yaitu Proses posting dan closing. Pada bab ini pun dapat 

diketahui mengenai laporan General Ledger, Sub Ledger, dan Trial 

Balance. 

 

1. Posting, Unposting, dan Recalculate 

Setelah semua journal sudah masuk selanjutnya dilakukan Proses Posting untuk mengupdate 

semua account sesuai dengan transaksinya. Proses Posting & UnPosting dapat diakses melalui 

menu Proses, pilih submenu General Ledger Process, lalu pilih Posting GL atau UnPosting GL. 

Anda harus melakukan posting pada account selain GL terlebih dahulu, sebelum melakukan 

posting untuk GL. 

 

Langkah untuk proses Posting: 

 

a. Pilih menu Proses 

Closing
Download 

Report
Posting

Posting Except GL Posting GL
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b. Pilih submenu General Ledger Process 

c. Pilih Posting GL.  

d. Tekan ikon Posting GL untuk menjalankan proses. 

Jika ternyata masih ada yang belum masuk atau terjadi kesalahan account, maka perlu 

dijalankan lagi Proses UnPosting untuk bisa mengkoreksi journal lagi. Langkah Proses 

UnPosting: 

a. Pilih menu Proses. 

b. Pilih submenu General Ledger Process. 

c. Pilih UnPosting GL. 

d. Tekan ikon UnPosting GL untuk menjalankan proses. 

Proses Recalculate berfungsi untuk menghitung kembali jurnal. 

 

 Langkah proses Recalculate Except GL: 

a. Pilih menu Proses. 

b. Pilih submenu Process Except GL. 

c. Pilih Recalculate Except GLSS. 

d. Tentukan periode jurnal. 

e. Tuliskan RECALC pada kolom yang telah disediakan 

f. Tekan ikon Recalculate Period GL untuk menjalankan proses. 

Langkah proses Recalculate GL: 

a. Pilih menu Proses. 

b. Pilih submenu General Ledger Process. 

c. Pilih Recalculate GL. 

d. Tentukan periode jurnal. 

e. Tuliskan RECALC pada kolom yang telah disediakan 

f. Tekan ikon Recalculate Period GL untuk menjalankan proses. 
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2. Report 

laporan dapat diakses melalui menu Report, terdapat tiga repot, yaitu Journal, Subledger, dan 

Trial Balance.  Pada setiap laporan akan muncul Tab bantuan yang dapat digunakan untuk 

memudahkan dalam membaca laporan. 

 

Ikon  untuk export laporan menjadi format PDF atau Ms Excel. 

Ikon   untuk mencetak dokumen. 

Ikon  untuk menampilkan atau menutup Group Tree. 

Ikon    untuk berpindah halaman. 

Ikon  untuk menampilkan informasi laporan. 

Ikon  untuk mencari transaksi. 

Ikon  untuk memperbesar  atau memperkecil tampilan. 

 

2.1 Journal 

Pada laporan ini akan ditampilkan laporang General Ledger. Berikut ini tampilan laporan GL: 

 

Langkah untuk menampilkan Laporan GL: 

a. Pilih menu Report. 

b. Pilih Submenu Print Journal. 
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c. Tentukan tanggal tanggal jurnal dan tanggal entry pada kolom Jr Date dan Entry 

Date. 

d. Pilih User ID. 

e. Klik ikon Refresh. 

 

 

2.2 Sub Ledger 

Laporan Sub Ledger merupakan laporan harian.  Pada laporan ini akan terlihat laporan 

harian keseluruhan account (AP, AR, dan GC).  Berikut ini tampilan laporan Sub Ledger: 

   

 

Langkah untuk menampilkan Laporan Sub Ledger: 

a. Pilih menu Report. 

b. Pilih Submenu Print Sub Ledger. 

c. Tentukan tanggal tanggal jurnal pada kolom Jr Date. 

d. Apabila hanya ingin melihat account tertentu, klik    pada Filter Account. 

e. Pilih account yang akan ditampilkan dengan menekan tombol   . 

f. Untuk mempermudah mencari account, anda dapat mengisi kolom Search, lalu Klik 

Refresh. 

 

 
 

g. Klik ikon    untuk melanjutkan proses atau klik ikon    untuk 

membatalkan proses. 

h. Lalu klik Refresh. 
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2.3 Trial Balance 

Laporan Trial Balance merupakan laporan keseluruhan untuk periode bulan tertentu. Pada 

laporan ini dapat ditampilakan laporan Profit & Loss dan Balance Sheet. Berikut ini tampilan 

laporan Trial Balance: 

 

 

Langkah untuk menampilkan Laporan Trial Balance: 

a. Pilih menu Report. 

b. Pilih Submenu Print Journal. 

c. Tentukan periode pada kolom Period. 

d. Pilih Laporan yang ingin ditampilkan: Profil Loss atau Balance Sheet. 

e. Pilih Account yang ingin ditampilkan: Detail (account Detail dari account General) 

atau General (Grup Account). 

f. Klik ikon Refresh. 

 

3. Closing Period 

Menu ini berfungsi untuk menutup suatu periode pembukuan. Sebelum menjalankan closing 

ini sebaiknya semua report sudah dicetak.  Untuk melakukan Closing Entry Period,  anda 

terlebih dahulu harus melakukan closing pada General Ledger dan account selain GL.   

 

 

Langkah closing bukan GL 

a. Pilih menu Proses. 

b. Pilih submenu Proses Except GL. 

c. Pilih Closing Except GL. 

Closing Except 
GL

Closing GL
Closing Entry 
This Period
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 Langkah untuk closing GL: 

a. Pilih menu Proses. 

b. Pilih submenu Process General Ledger. 

c. Pilih  Closing. 

 

 
 

d. Tulis CLOSING pada kolom yang disediakan. 

e.  Tekan icon Closing Periode GL  untuk menjalankan proses. 

Langkah untuk Closing Entry Period: 

a. Pilih menu Proses. 

b. Pilih submenu Closing Entry Period. 


