
32 
 

BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Kantor konsultan pajak Rudijanto Semarang merupakan suatu unit usaha 

jasa perpajakan yang berlokasi di daerah Semarang barat. Kantor ini didirikan 

oleh bapak Rudijanto pada tahun 2009 dan hingga saat ini sudah memiliki total 30 

karyawan. Kantor konsultan pajak Rudijanto Semarang memberikan pelayanan 

jasa perpajakannya mulai dari menyiapkan, menghitungkan sampai dengan 

melaporkan seberapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak 

(perseorangan/perusahaan). 

Kantor konsultan pajak Rudijanto Semarang didirikan bermula dari 

pengalaman bapak Rudijanto yang lama bekerja di bidang perpajakan. Sebelum 

beliau mendirikan kantor ini, beliau pernah bekerja di salah satu konsultan pajak 

besar di Semarang selama kurang lebih 10 tahun. Karena pengalamannya yang 

begitu lama bekerja di kantor konsultan pajak, lalu beliau memutuskan untuk 

mendirikan kantor konsultan pajak sendiri, didampingi oleh istrinya yang juga 

lulusan S1 Akuntansi. 

 Proses pendirian kantor ini pun pada awalnya cukup sulit karena ada 

peraturan dari pemerintah yang mengharuskan pendiri mengikuti beberapa uji 

resmi untuk mendapatkan sertifikat konsultan pajak. Tidak hanya itu, setelah 

kantor berdiri pun pemilik harus mengikuti seluruh peraturan yang berlaku dan 

tetap mengikuti beberapa kegiatan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak dan 

atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. 
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Kantor konsultan pajak Rudijanto Semarang sudah secara resmi tergabung di 

dalam organisasi konsultan pajak Indonesia yang bernama IKPI (Ikatan Konsultan 

Pajak Indonesia). Wilayah yang saat ini sudah dijangkau oleh kantor konsultan 

pajak Rudijanto Semarang antara lain adalah: Jepara, Magelang, Solo, Kudus, 

Semarang, dan beberapa wilayah di Jawa Tengah lainnya. 

Berikut dibawah ini adalah gambaran struktur organisasi di Kantor 

Konsultan Pajak Rudijanto Semarang : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi  

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan kepada 30 orang 

karyawan Kantor Konsultan Pajak Rudijanto Semarang. Berikut ini adalah tabel 

yang menjelaskan gambaran umum responden pada penelitian ini : 
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MANAGER 
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PEMERIKSAAN, DAN 

INFORMASI DATA 

SEKSI PELAYANAN DAN 

PENAGIHAN 
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Tabel 4.1. Gambaran Umum Responden   

Keterangan  

F % 

Jenis kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

14 

16 

 

46,7% 

53,3% 

Usia: 

a. 21-30 tahun 

b. 31-40 tahun 

c. 41-50 tahun 

 

15 

5 

10 

 

50% 

16,7% 

33,3% 

Pendidikan: 

a. SLTA 

b. D3 

c. S1 

d. S2 

 

9 

6 

12 

3 

 

30% 

20% 

40% 

10% 

Status Menikah: 

a. Menikah 

b. Tidak Menikah 

 

 

21 

9 

 

70% 

30% 

Lama Bekerja: 

a. 2-4 tahun 

b. 5-6 tahun 

c. 7-8 tahun 

 

10 

16 

4 

 

33,3% 

53,4% 

13,3% 

TOTAL: 30 100% 

          Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

adalah perempuan yaitu 16 karyawan (53,3%). Di kantor konsultan pajak 

Rudijanto Semarang sendiri memang merekomendasikan karyawan perempuan , 

karena perempuan dinilai lebih teliti dalam melakukan perhitungan data. 

Mayoritas responden adalah S1 yaitu 12 karyawan (40%). Pendidikan yang 

direkomendasikan oleh kantor konsultan pajak Rudijanto Semarang adalah D3 

perpajakan dan S1 akuntansi.  

Usia karyawan berkisar antara 21-30 tahun. Banyaknya karyawan yang 

berusia 21-30 tahun karena pada usia tersebut masih sangat produktif bagi 
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seseorang dalam bekerja, dan dalam rentang usia tersebut banyak mahasiswa yang 

baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Dilihat dari status karyawan, mayoritas 

responden sudah dalam status menikah yaitu sebanyak 70%. Hal ini berarti 

responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki tanggung jawab 

untuk memberi nafkah kepada keluarga sehingga harus bekerja lebih giat lagi. 

 

 

4.3 Analisis Deskriptif 

4.3.1 Analisis Deskriptif Mengenai  Employee Engagement 

Untuk mengetahui tanggapan karyawan mengenai employee engagement 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.2. Tanggapan Karyawan Mengenai  Employee Engagement 

  Jawaban    

Keterangan SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) Total Kategori 

  F S F S F S F S F S (Rata-rata)  

Aspek Vigor 

Saya berenergi penuh ketika 

sedang melakukan 

pekerjaan 4 20 20 80 1 3 4 8 1 1 

112 

(3,73) 
Tinggi 

Saya merasa kuat dan 

bersemangat ketika bekerja 11 55 12 48 3 9 4 8 0 0 

120 

(4,00) 
Tinggi 

Ketika saya bangun di pagi 

hari, saya merasa ingin 

bekerja 4 20 18 72 6 18 2 4 0 0 

114 

(3,80) 
Tinggi 

Saya bisa terus bekerja 

dalam waktu yang sangat 

lama 4 20 20 80 1 3 4 8 1 1 

112 

(3,73) 
Tinggi 

Saya sangat tangguh dan 

memiliki mental yang tinggi 

ketika bekerja 4 20 18 72 6 18 2 4 0 0 

114 

(3,80) 
Tinggi 

Saya tetap gigih saat 

menghadapi kesulitan dalam 

pekerjaan saya 12 60 13 52 3 9 5 10 0 0 

131 

(3,97) 
Tinggi 

Rata-Rata 

           

3,83 

 
Tinggi 
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Lanjutan Tabel 4.2. 

 

 

Aspek Dedication 

Saya menemukan pekerjaan 

yang menurut saya penuh 

makna dan tujuan 7 35 18 72 4 12 1 2 0 0 

121 

(4,03) 
Tinggi 

Saya merasa antusias 

dengan pekerjaan saya 4 20 20 80 1 3 4 8 1 1 

112 

(3,73) 
Tinggi 

Pekerjaan saya saat ini 

menginspirasi saya 6 30 17 68 5 15 2 4 0 0 

117 

(3,960) 
Tinggi 

Saya bangga dengan 

pekerjaan yang saya 

lakukan 3 15 18 72 1 3 4 8 4 4 

102 

(3,40) 
Tinggi 

Menurut saya, pekerjaan 

saya saat ini sangat 

menantang 4 20 20 80 1 3 4 8 1 1 

112 

(3,73) 
Tinggi 

Rata-Rata           3,75 
Tinggi 

Aspek Absorption 

Waktu terasa cepat berlalu 

saat saya sedang bekerja 4 20 20 80 1 3 4 8 1 1 

112 

(3,73) 
Tinggi 

Ketika sedang bekerja, saya 

melupakan segala sesuatu 

diluar dari pekerjaan saya 4 20 20 80 1 3 4 8 1 1 

112 

(3,73) 
Tinggi 

Saya merasa senang ketika 

saya banyak bekerja  5 25 15 60 5 15 5 10 0 0 

110 

(3,67) 
Tinggi 

Saya terhanyut dalam 

pekerjaan saya 4 20 18 72 6 18 2 4 0 0 

114 

(3,80) 
Tinggi 

Saya terbawa suasana saat 

sedang bekerja 4 20 20 80 1 3 4 8 1 1 

112 

(3,73) 
Tinggi 

Saya merasa sulit 

melepaskan diri dari 

pekerjaan saya 4 20 20 80 1 3 4 8 1 1 

112 

(3,73) 
Tinggi 

Rata-rata                     3,73 
Tinggi 

Rata-rata keseluruhan 3,77 
Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

Aspek vigor merupakan keterikatan karyawan yang diperlihatkan melalui 

kekuatan fisik dan mental karyawan selama melakukan pekerjaan. Vigor ditandai 

dengan tingginya tingkat kekuatan dan relisiensi mental dalam bekerja, energi 
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yang optimal, keberanian untuk melakukan usaha sekuat tenaga, kemauan dan 

kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh didalam pekerjaan sehingga 

mampu memberikan hasil yang maksimal dalam setiap pekerjaan yang diberikan, 

tetap gigih, tidak mudah menyerah, semangat dan terus bertahan dalam 

menghadapi kesulitan. Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-

rata tanggapan responden untuk aspek vigor ini sebesar 3,83 dan termasuk dalam 

kategori Tinggi. Artinya responden berenergi penuh ketika sedang melakukan 

pekerjaan, merasa kuat dan bersemangat ketika bekerja, merasa ingin bekerja 

ketika di pagi hari, bisa terus bekerja dalam waktu yang sangat lama, sangat 

tangguh dan memiliki mental yang tinggi ketika bekerja, serta tetap gigih saat 

menghadapi kesulitan dalam pekerjaan.  

Aspek dedication merupakan keterikatan karyawan secara emosional 

terhadap pekerjaannya. Dedication menggambarkan perasaan antusias karyawan 

dalam bekerja, dan perasaan bangga dengan pekerjaan yang dilakukan maupun 

perusahaan tempatnya bekerja. Orang-orang yang memiliki skor dedication yang 

tinggi secara kuat mengidentifikasi pekerjaan mereka karena menjadikannya 

pengalaman berharga, menginspirasi dan menantang. Berdasarkan pada tabel 

diatas dapat diketahui bahwa rata-rata tanggapan responden untuk aspek 

dedication ini sebesar 3,75 dan termasuk dalam kategori Tinggi. Artinya 

responden menemukan pekerjaan yang menurutnya penuh makna dan tujuan, 

merasa antusias dengan pekerjaan, pekerjaan yang dilakukan saat ini sangat 

menginspirasi, bangga dengan pekerjaan yang dilakukan, dan pekerjaan yang 

dilakukan saat ini sangat menantang. 
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Aspek absorption merupakan keterikatan karyawan yang digambarkan 

dengan perilaku pegawai yang memberikan perhatian penuh terhadap 

pekerjaannya. Absorption menggambarkan keadaan karyawan yang merasa 

senang dirinya terbenam kedalam pekerjaan secara total, berkonsentrasi tinggi, 

dan serius dalam melakukan pekerjaannya. Mereka cenderung membuat waktu 

berlalu dengan begitu cepat sehingga mereka merasa sulit untuk melepaskan diri 

dengan pekerjaan. Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata 

tanggapan responden untuk aspek absorption ini sebesar 3,73 dan termasuk dalam 

kategori Tinggi. Artinya responden merasa jika waktu terasa cepat berlalu saat 

sedang bekerja, ketika sedang bekerja responden melupakan segala sesuatu diluar 

dari pekerjaan, merasa senang ketika banyak bekerja, terhanyut saat sedang 

bekerja, terbawa suasana saat sedang bekerja, dan merasa sulit melepaskan diri 

dari pekerjaan.  

 

4.3.2 Analisis Deskriptif Mengenai Kinerja Karyawan 

Kinerja merupakan hasil dari implementasi rencana kerja yang dibuat oleh 

suatu organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh anggotanya untuk mencapai 

tujuan organisasi (Abdullah, 2014:3). Data kinerja pada penelitian ini diperoleh 

dari data Kantor Konsultan Pajak Rudijanto Semarang yang terdiri dari beberapa 

indikator penilaian, seperti : absensi karyawan, disiplin kerja, pengembangan 

kompetensi karyawan, pelaksanaan pekerjaan, dan tanggung jawab. 
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Berikut dibawah ini adalah tabel analisis deskriptif kinerja karyawan : 

Tabel 4.3. Tanggapan Mengenai Kinerja Karyawan 

Kinerja Frekuensi Persentase 

(%) 

Kategori 

Kinerja 

A ( 86-100 ) 21 70 Sangat Baik 

B ( 70-85 ) 6 20 Baik 

C ( 55-69 ) 2 6,7 Cukup 

D ( 10-54 ) 1 3,3 Kurang Baik 

Jumlah 30 100  

                Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden memiliki 

kinerja yang sangat baik yaitu ada 21 orang (70%), yang memiliki kinerja baik 

berjumlah 60 orang (20%), yang memiliki kinerja cukup berjumlah 2 orang 

(6,7%), dan sisanya memiliki kinerja kurang baik yaitu berjumlah 1 orang (3,3%). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Kantor konsultan pajak Rudijanto 

Semarang, didapatkan bahwa standar nilai yang ditetapkan perusahaan ada pada 

nilai B atau baik, sehingga dapat dikatakan bahwa sebesar 90% responden sudah 

bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan dan 10% masih bekerja 

dibawah standar.  
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4.4 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.4. Analisis Regresi Linear Sederhana  

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 46,558 6,723  6,925 ,000 

EmployeeEngagement ,613 ,103 ,749 5,980 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

 

Persamaan regresi: 

Y = 46,558+ 0,613 X 

Dimana: 

Y = Kinerja 

X = Employee Engagement  

 

Hipotesis pada penelitian ini adalah employee engagement berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai 

signifikansi t untuk variabel employee engagement sebesar 0,000 yang nilainya < 

0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar +0,613. Artinya employee engagement 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jadi hipotesis pada penelitian ini 

diterima. 
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4.5 Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi sederhana, didapat persamaan 

Y = 46,558+ 0,613 X. Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien 

variabel employee engagement bernilai positif. Untuk Uji Hipotesis, nilai thitung 

sebesar 5,98 yang lebih besar dari nilai ttabel yaitu sebesar 1,96 menunjukkan 

bahwa hipotesis pada penelitian ini diterima, artinya ada pengaruh antara 

employee engagement terhadap kinerja karyawan. Pernyataan ini juga didukung 

dengan hasil analisis deskriptif mengenai employee engagement yaitu vigor, 

dedication dan absorption serta hasil analisis deskriptif mengenai kinerja 

karyawan.  

Pada hasil analisis statistik deskriptif mengenai employee engagement,  

dapat diketahui bahwa rata-rata tanggapan karyawan pada ketiga aspek employee 

engagement sudah termasuk kedalam kategori tinggi yaitu sebesar 3,77. Aspek 

yang memiliki nlai paling tinggi adalah aspek vigor yaitu sebesar 3,83, kemudian 

aspek dedication yaitu sebesar 3,75 dan yang terendah adalah aspek absorption 

yaitu sebesar 3,73. Hal ini menunjukan bahwa mental kerja para responden sedikit 

lebih besar dibandingkan dengan dedikasi dan persepsi mereka terhadap 

pekerjaan. 

Aspek vigor memiliki nilai tanggapan tertinggi dibandingkan dengan 

aspek employee engagement lainnya yaitu dedication dan absorption. Artinya 

mayoritas responden sudah memiliki mental yang baik ketika bekerja, mereka 

sudah memiliki semangat dan kegigihan ketika bekerja, dan mereka dapat 

menyelesaikan segala kesulitan yang dihadapi. Tetapi meskipun demikian, ada 
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juga beberapa responden yang masih menjawab tidak setuju dan sangat tidak 

setuju pada beberapa item pertanyaan vigor yaitu mereka yang berumur 41-50 

tahun.  

Selanjutnya adalah aspek dedication. Nilai tanggapan pada aspek 

dedication juga sudah termasuk tinggi. Artinya responden menemukan pekerjaan 

yang menurutnya penuh makna dan tujuan, merasa antusias dengan pekerjaan, 

pekerjaan yang dilakukan saat ini sangat menginspirasi, bangga dengan pekerjaan 

yang dilakukan, dan pekerjaan yang dilakukan saat ini sangat menantang. Tetapi 

meskipun demikian, ada beberapa responden yang masih menjawab tidak setuju 

dan sangat tidak setuju pada beberapa item pertanyaan dedication yaitu mereka 

yang baru bekerja kurang dari 4 tahun. Responden yang baru bekerja kurang dari 

4 tahun masih belum memiliki antusias dan kebanggaan terhadap pekerjaan 

mereka karena mereka masih belum menemukan makna dan tujuan dari pekerjaan 

mereka. 

Terakhir adalah aspek absorption. Nilai tanggapan aspek absorption 

merupakan yang terkecil dibandingkan dengan aspek lainnya, namun masih 

masuk kedalam kategori tinggi. Artinya responden merasa jika waktu terasa cepat 

berlalu saat sedang bekerja, melupakan segala sesuatu diluar dari pekerjaan, 

merasa senang ketika banyak bekerja, terbawa suasana saat sedang bekerja, dan 

merasa sulit melepaskan diri dari pekerjaan. Ada beberapa responden yang masih 

menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju pada beberapa item pertanyaan 

absorption yaitu mereka yang berstatus menikah. Tentu mereka yang menikah 
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memiliki tanggung jawab kepada keluarga sehingga mereka merasa keberatan 

ketika harus terus bekerja dan melupakan segala sesuatu diluar dari pekerjaan. 

Pada hasil analisis statistik deskriptif mengenai kinerja karyawan, dapat 

dilihat bahwa sebagian besar karyawan Kantor Konsultan Pajak Rudijanto 

Semarang sudah bekerja sesuai dengan standar perusahaan atau bahkan 

melampaui dari standar yang telah ditetapkan. Dibuktikan dengan persentase 

sebesar 90% karyawan yang mendapatkan nilai baik dan sangat baik. Artinya 

mayoritas karyawan di kantor konsultan pajak Rudijanto sudah bekerja dengan 

baik dan sangat baik, namun adanya beberapa karyawan yang memiliki nilai 

dibawah standar yaitu sebesar 10% menyebabkan tidak optimalnya kinerja di 

kantor konsultan pajak Rudijanto Semarang.   

Hasil-hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Akbary (2015) yang menyebutkan bahwa employee engagement memiliki 

korelasi yang kuat dengan kinerja karyawan. Secara umum tanggapan responden 

terhadap employee engagement termasuk kedalam kategori sangat baik dengan 

nilai persentase sebesar 84,37% dan aspek vigor memiliki persentase yang paling 

besar diantara yang lainnya yaitu sebesar 85,4%. Sedangkan untuk kinerja 

karyawan masuk kedalam kategori sangat baik dengan persentase sebesar 84,8%. 

Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Auzi Annisa (2013) 

yang mengatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel employee 

engagement yaitu vigor, dedication, dan absorption terhadap kinerja karyawan. 

Nilai untuk masing-masing aspek employee engagement termasuk kedalam 

kategori tinggi, dan aspek vigor merupakan aspek dengan nilai rata-rata tertinggi 
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yaitu 4,13. Sedangkan nilai rata-rata pada kinerja karyawan termasuk kedalam 

kategori sangat tinggi yaitu sebesar 4,17. 

Hasil pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Akbary dan Anissa, yaitu ada pengaruh yang signifikan antara 

employee engagement terhadap kinerja karyawan. Total nilai untuk variabel 

employee engagement termasuk kedalam kategori tinggi dimana aspek yang 

memiliki nilai tertinggi adalah aspek vigor. Kemudian total nilai untuk variabel 

kinerja juga termasuk kedalam kategori sangat tinggi. 

 

 


