
Manual Book 

“VP Multi Discount” 

 

A. Pembayaran Pemasok/ Vendor Payment 

Semua hutang yang sudah terbentuk harus segera dilunaskan, di FINA, untuk melunasi            

hutang bisa di-input di Pembayaran Pemasok atau Vendor Payment. Setiap melunasi hutang,            

belum tentu nilai hutang tersebut yang dibayar, bisa jadi kurang atau lebih bayar atau harus               

dikurangi biaya-biaya. Secara default FINA sudah menyediakan kolom diskon jika pembayaran           

hutang ke pemasok terdapat potongan atau tidak sesuai, tetapi hanya bisa 1 (satu) potongan saja               

yang dimasukan. 

Bagaimana jika terdapat 2 potongan untuk 1 faktur yang di lunasi? 

Saat memotong hutang yang dibayar harus masuk ke ayat silang dengan nilai total potongan,              

setelah disimpan, buat jurnal umum untuk membalik akun ayat silang yang tadi dimasukkan ke              

akun potongan yang memotong hutang yang dilunasi. 

Bagaimana jika hapus pembayaran pemasok, tetapi lupa menghapus jurnal umum yang           

membalik akun ayat silang? 

Akun ayat silang tersebut akan memiliki nilai yang seharusnya tidak ada, dan saat cek di laporan,                

akan tetap muncul. 

Bagaimana jika ingin membuat 2 potongan saat melunasi tanpa membuat jurnal umum            

manual? 

Nah, untuk hal ini FINA mempunyai solusi menggunakan fitur Multi Diskon pada            

Pembayaran Pemasok.  

 
 



 

B. Keuntungan menggunakan Multi Diskon pada Pembayaran Pemasok 

Dari pertanyaan di atas, Multi Diskon menawarkan keuntungan yang bisa mempermudah user            

untuk membuat multi diskon jika melakukan pembayaran hutang, berikut         

keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh jika menggunakan Multi Diskon pada Pembayaran          

Pemasok. 

- Tidak perlu membuat jurnal umum manual 

- Tidak perlu khawatir jika menghapus Pembayaran Pemasok tetapi lupa menghapus Jurnal           

umum pembaliknya. 

- Mudah digunakan, karena cara penginputan hampir seperti fitur default FINA. 

- Jurnal Umum Akan otomatis terhapus jika Pembayaran Pemasok di hapus. 

- Mudah dicari jika ingin melihat jurnal Umum karena melakukan Multi Diskon di            

Pembayaran Pemasok. 

 

C. Cara setting Multi Diskon pada Pembayaran Pemasok. 

Buka Menu: 

1. Persiapan/ Essential Data 

 

2. Setting VP Multi Discount 

 

 
 



 

Setelah di klik Setting VP Multi Discount, otomatis akan memunculkan 

 

C-3 

Setelah semua kolom di isi, klik “Simpan”. 

 

D. Cara Penggunaan Multi Diskon pada Pembayaran Pemasok. 

Buka Pembayaran Pemasok, ceklis faktur hutang mana yang ingin dilunasi, lalu klik kanan di              

faktur tersebut pilih Diskon Info (D-1) 

 
 



 

D-1 

 

Akan memunculkan PopUp untuk memilih akun Diskonnya 

 

    D-2  

Jika sudah klik OK, Akan muncul kembali PopUp untuk memecah total Diskon tersebut untuk              

ke akun mana saja. 

 
 



 

D-3  

Klik Add untuk menambah akun 

 

D-4  

Jika sudah klik OK. 

 
 



 

D-5  

Total Discount harus sama dengan Jumlah Discount yang di isi di (D-2), jika sudah klik OK. 

Setelah melakukan membuat Potongan, save Pembayaran Pemasok yang dibayar. 

Total potongan (D-5) harus sama dengan yang ada di (D-2) jika tidak, maka akan muncul error. 

 

Jika membuka Jurnal Umum dari daftar transaksi, akan muncul Jurnal Umum baru dengan             

informasi sesuai yang di input saat potongan hutang. 

 
 



 

D-6 

 

D-7 

 
 



 

D-8 

Jurnal Voucher yang terbentuk karena multi diskon dapat dihapus dengan cara: 
1. Cancel diskon info 

2. Hapus Vendor Payment 

Jika dalam 1 Vendor Payment terdapat lebih dari 1 faktur yang dilunasi dan di masing-masing               

faktur terdapat multi diskon, maka akan terbentuk jurnal voucher sebanyak faktur yang dilunasi. 

E. Penutup 

Demikian Manual Book untuk Optional Feature Multi Diskon pada Pembayaran Pemasok,           

semoga ilmu yang ada di dalam manual book ini bisa diterapkan dan bermanfaat, Terima Kasih. 

 
 




