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ABSTRAKSI 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui potensi bagi hasil pajak penghasilan pada tahun 2009 

dan 2010 pada pemerintah kota meningkat atau menurun. 

Pada penelitian ini penulis mengambil populasi yaitu Provinsi Jawa Timur dengan sampel 9 kota. 

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis trend dengan metode setengah 

rata-rata. 

Hasil analisis trend dengan metode setengah rata-rata menunjukkan bahwa bagi hasil pajak pada 

tahun 2009 dan tahun 2010 mengalami peningkatan. sedangkan untuk kota yang berpotensi 

mendapatkan bagi hasil pajak penghasilan tertinggi pada tahun 2009 dicapai kota Surabaya dan 

terendah dicapai kota Kediri. Pada tahun 2010 kota yang berpotensi bagi hasil pajak 

penghasilannya meningkat adalah kota Surabaya dan kota dengan bagi hasil pajak penghasilan 

rendah adalah kota Mojokerto. Dengan demikian diketahui bahwa Pemerintah Kota di Jawa 

Timur pada tahun 2009 dan 2010 berpotensi untuk mendapatkan bagi hasil pajak penghasilan 

yang meningkat. 

 

ABSTRAC 

Target of research is to know income tax sharing holder potency in the year 2009 and 2010 at 

government of town mount or is downhill. 

In this research writer take population that is Provinsi East Java with sample 9 town. Technique 

analysis that used at this research is analysis of trend with method semi mean 

Result of analysis of trend with method semi mean indicate that Iease sharing holder in the year 

2009 and year 2010 experiencing of improvement. While for town which one have potency to 

get highest income tax sharing holder in the year 2009 reached by town of Surabaya and of lower 

tired by town of Kediri. In the year 2010 town which one have its income tax sharing holder 

potency the most is town of Surabaya and town with low income tax sharing holder is town of 

Mojokerto. Is thereby known that Government of Town in East Java in the year 2009 and 2010 

have potency to get income tax sharing holder which mounting. 

 


