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ABSTRAK 
 
 Pajak merupakan salah satu penerimaan / atau pendapatan bagi negara. Dengan 
pajak, negara menjadi terbantu dalam melakukan pembangunan. Saat ini Pajak Indonesia 
didasarkan atas system self assessment dimana wajib pajak diberi wewenang untuk 
memungut, menghitung dan melaporkannya sendiri atas pajaknya kepada pihak fiskus. 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pendapatan bagi negara yang 
cukup besar. Salah satu penyumbang atas penerimaan pajak yang cukup besar adalah 
Perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang kepelabuhan. Dengan begitu banyaknya 
transaski yang ada perusahaan ini membuat perusahaan unttuk melakukan equalisasi 
dengan tujuan agar dalam melaporkan PPN dapat dilakuan dengan benar. Penerapan 
laporan equalisasi antara dasar pengenaan pajak (DPP) PPN masa akhir tahun dengan 
peredaran usaha merupakan salah satu cara untuk melakukan pemeriksaaan atas 
kebenaran pelaporan DPP SPT masa PPN. 
 PT. Persero Pelabuhan Indonesia III cabang Tanjung Perak merupakan 
perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang kepelabuhan, dan begitu banyak 
transaksi yang terjadi pada perusahaan ini. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian 
ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Penilitian ini memiliki tujuan untuk 
mengetahui seberapa besar peranan laporan equalisasi bagi PT. Persero Pelabuhan 
Indonesia III cabang Tanjung Perak terkait dalam rangka penyelenggaran laporan SPT 
masa PPN. Hal itu dilakukan dengan cara membandingkan DPP SPT masa PPN akhir 
tahun dengan peredaran usaha melalui laporan ekualisasi. 
 Maka dari hasil penelitian tersebut, dapat diperoleh hasil bahwa dengan adanya 
equalisasi tersebut, perusahaan dapat menjelaskan faktor-faktor apa yang menjadi 
penyebab terjadinya selisih antara DPP PPN dengan peredaran usaha. Sehingga jika suatu 
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saat dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak, perusahan dapat menjelaskan apa yang 
menjadi penyebab terjadi selisih tersebut dan  dengan manajemen dapat melakukan 
pembenaran jika terdapat kesalahan baik itu dalam perhitungan pajaknya atau pembetulan 
atas faktor-faktor yang menyebabkan selisih itu terjadi. Sehingga dalam hal ini 
perusahaan dapat menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak yang berakibat kerugian 
dalam jumlah yang besar. 
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