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ABSTRAK 

Penerimaan dalam negeri mempunyai banyak peranan yang sangat penting 
dalam pembangunan dan untuk kemajuan sebuah Negara, khusunya di 
Indonesia. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan penerimaan 
pajak. Sumber dana yang diperoleh dari perpajakan dengan bantuan konsultan 
pajak dengan kualitas kerja yang bagus yakni juga upaya dari pemerintah 
untuk mengatasi masalah pokok tersebut. Teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan 130 responden konsultan pajak yang berada 
di provinsi Kepulauan Riau. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner 
sebanyak 5 buah pilihan jawaban dengan menggunakan skala likert. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji kualitas data 
,dalam penelitian menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik 
dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji 
heteroskedastisitas dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan 
analisis koefisien determinasi (R2 ), Sedangkan uji hipotesis dalam penelitian 
ini menggunakan uji t dan uji f dengan bantuan software statistik spss versi 25. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan 
pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kerja 
konsultan pajak dari t hitung> t tabel dan nilai signifikan <0,05 pengetahuan 
dan pengalaman Bersama=sama berpengaruh positif dan pengaruh signifikan 
terhadap kualitas kerja konsultan pajak dari f hitung> f tabel dan nilai 
signifikan <0,05.  

Kata Kunci: Pengetahuan; Pengalaman; Kualitas Kerja Konsultan Pajak. 
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ABSTRACT 

Domestic revenue has many very important roles in the development and 
progress of a country, especially in Indonesia. One of the sources of domestic 
revenue is tax revenue, also the government efforts to address these main 
problems. The technique used in this study is that respondents used 130 tax 
consultants in the Riau Islands province. The measuring instrument used by the 
hands is 5 pieces using a Likert scale. The data analysis method used is 
multiple regression analysis, data quality test in research using validity and 
reliability tests, classical assumption test in this study using normality test, 
multicollinearity test and heteroscedasticity test using multiple linear 
regression analysis and analysis of the coefficient of determination (R2) , 
While the hypothesis test in this study uses the t test and f test with the help of 
statistical software spss 25. Based on the results of this study indicate that 
knowledge, experience have a positive and significant effect on the quality of 
work of tax consultants from t count> t table and significant value < 0.05 
knowledge, experience together has a positive effect. and significant influence 
on the quality of work of tax consultants from f count> f table and a significant 
value <0.05. 

Keywords: Knowledge; Experience; Quality of work of tax consultant. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penerimaan dalam negeri mempunyai banyak peranan yang sangat penting 

dalam pembangunan dan untuk kemajuan sebuah Negara, khusunya di Indonesia. 

Salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan penerimaan pajak. 

Sumber dana yang diperoleh dari perpajakan yakni juga upaya dari pemerintah 

untuk mengatasi masalah pokok tersebut,  dan perpajakan merupakan pendapatan 

terbesar Negara.  

Hal ini juga mendorong para wajib pajak untuk bekerja keras dalam mencari 

cara agar terhindar dari masalah. Jika terjadi, masalah tersebut bisa segera diatasi, 

salah satunya adalah dengan menggunakan jasa konsultan pajak. 

Wajib pajak memilih menggunakan jasa konsultasi pajak karena dapat 

memberikan solusi atas masalah perpajakan yang mereka hadapi, pengunaan jasa 

konsultan pajak dibutuhkan wajib pajak karena dinilai memiliki pengetahuan atau 

sebagai wakil wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, 

pengetahuan yang dimiliki seorang konsultan pajak juga akan menjadi tolak ukur 

wajib pajak untuk menggunakan jasa mereka. Apalagi pengetahuan tersebut juga 

akan menjadi peran penting dalam memotivasikan wajib pajak untuk selalu 

menjalankan kewajibannya, Pernyaaan ini didukung oleh (Setyowati and Yushita 

2017) yang menyatakan bahwa sebagian wajib pajak yang mempunyai 
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pengetahuan tentang perpajakan akan berpendapat bahwa membayar pajak itu 

tidak sia-sia dikarenakan hasil tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan 

kemajuan Negara. 

Selain itu, pengalaman kerja seorang konsultan pajak juga menjadi peran 

penting bagi wajib pajak untuk memilih mereka. Pengalaman kerja yang 

mendukung akan membuat konsultan pajak mengerti tanggung jawab mereka 

sendiri, sehingga para wajib pajak juga akan mendapatkan hasil yang baik dari 

mereka. Pernyataan ini di dukung oleh (Uhing, Tumbel, and Mamangkey 2015) 

yang menyatakan bahwa seseorang yang telah memiliki pengalaman kerja yang 

baik sebelumnya akan mampu segera beradaptasi baik dengan pekerjaan yang ada 

maupun dengan lingkungan kerja yang ada disekitar. Dalam dunia kerjapun 

pengalaman kerja yang banyak dan baik sangat dibutuhkan bagi semua profesi 

dalam menyelesaikan setiap tugas dan dapat bekerja secara optimal. 

Konsultan pajak merupakan orang yang memberikan jasa tenaga profesional 

kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peran 

konsultan pajak sangatlah penting dalam membantu wajib pajak menyelesaikan 

masalah-masalah perpajakannya, tentu saja juga sekaligus dapat membantu 

pemerintah memberikan pengetahuan-pengetahuan dasar kepada wajib pajak 

dalam hal perpajakan. 

Tidak hanya itu, karena jasa konsultan yang banyak tersedia, maka pilihan 

untuk menggunakan jasa yang mana juga akan menjadi sebuah masalah. Jika 

wajib pajak tidak puas dengan layanan jasa yang dipilihnya, wajib pajak juga 

tidak akan memiliki semangat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya 
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sendiri. Maka dari itu, kita sebagai wajib pajak harus memilih konsultan pajak 

yang memiliki kualitas kerja yang baik. 

Kualitas kerja konsultan pajak dapat diukur dengan menyelesaikan sebuah 

tugas secara efektif dan efisien, serta berperan penting dalam membantu Negara 

mengedukasi kepada wajib pajak tentang kewajibannya sendiri. Kualitas kerja 

juga merupakan salah satu keunggulan konsultan pajak untuk mencapai tujuaanya, 

yaitu mendapat kepercayaan dari wajib pajak untuk membantu mereka dalam 

membantu mereka menjalani kewajibannya, sehingga kualitas kerja sangat 

berpengaruh penting dalam bidang yang mereka tekuni saat ini. Oleh karena itu, 

wajib pajak harus harus secara serius menilai kualitas kerjanya berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang perpajakan sehingga wajib 

pajak bisa mendapatkan hasil yang di inginkan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, para peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengetahuan Dan Pengalaman 

Terhadap Kualitas Kerja Konsultan Pajak di Kepulauan Riau”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis menetapkan identifikasi 

masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1. Jasa konsultan pajak yang banyak tersedia di berbagai tempat sehingga 

menimbulkan keraguan wajib pajak untuk menggunakan yang mana satu. 

2. Wajib pajak harus serius menentukan sendiri jasa konsultan mana yang mau 

dia gunakan karena berpengaruh kepada kewajiban perpajakannya sendiri. 
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3. Kualitas kerja berpengaruh karena menjadi tolak ukur wajib pajak dalam 

menentukan konsultan mana yang akan mereka gunakan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian, perlu untuk membatasi masalahnya. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengetahuan dan Pengalaman sebagai variabel X dan Kualitas Kerja 

Konsultan Pajak sebagai variabel Y. 

2. Penelitian ini hanya mengambil sampel orang yang bekerja sebagai 

konsultan pajak yang berjumlah 130 orang. 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah konsultan pajak yang 

berada di provinsi Kepulauan Riau. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas, masalah tersebut dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kualitas kerja konsultan pajak di 

Kepulauan Riau? 

2. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas kerja konsultan pajak di 

Kepulauan Riau? 

3. Apakah pengetahuan dan pengalaman secara silmultan berpengaruh terhadap 

kualitas kerja konsultan pajak di Kepulauan Riau? 
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1.5 Tujuan Penelitian  

Sebuah studi dibentuk karena tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kualitas kerja konsultan 

pajak di Kepulauan Riau. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman terhadap kualitas kerja konsultan 

pajak di Kepulauan Riau. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pengalaman secara simultan 

berpengaruh terhadap kualitas kerja konsultan pajak di Kepulauan Riau. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Keberadaan penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat bagi dua 

bagian utama mereka. 

 

1.6.1 Manfaat teoritis  

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai penerapan teori terkait 

pengetahuan dalam perpajakan dan pengalaman kerja yang dapat mempengaruhi 

kualitas kerja konsultan pajak. 

1.6.2 Manfaat praktis  

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 
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a) Agar dapat memberikan solusi atau bahan pertimbangan disaat ingin 

mengambil keputusan untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan di 

kantor konsultan pajak. 

2. Bagi peneliti 

a) Sebagai tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman secara langsung mengamati dunia bisnis konsultan 

pajak. 

b) Sebagai alat untuk memperdalaman teori-teori yang diperoleh 

selama kuliah. 

3. Bagi universitas 

a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan 

kajian untuk mahasiswa universitas putera batam, terutama 

mahasiswa program studi akuntansi. 

4. Bagi Mahasiswa 

a) Sebagai harapan agar dapat menjadi bahan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan kerja konsultan pajak dan memberikan 

masukan bagi perusahaan yang bersangkutan dimasa yang akan 

datang. 

b) Sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan tingkat 

manajerial untuk menentukan langkah-langkah dalam 

meningkatkan kualitas kerja karyawan di masa yang akan datang.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Kualitas Kerja 

2.1.1.1 Pengertian Kualitas Kerja  

Menurut (Chandra and Prasetya 2015) Pemgembangan SDM diperlukan 

untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti yang 

sebenarnya, yaitu pekerjaan yang dilakukan akan menghasilkan apa yang 

dibutuhkan. Kualitas tidak hanya cerdas, tetapi juga dapat memenuhi semua 

persyaratan kualitatif pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut benar-benar 

diselesaikan sesuai rencana. 

Menurut (Mabruri 2015) Kualitas hasil kerja berkaitan dengan sejauh mana 

pekerjaan tersebut diselesaikan. Bagi auditor, kualitas tersebut dapat diukur dari 

hasil audit akhir, dimana yang di evaluasi memberikan respon yang benar untuk 

setiap pekerjaan audit yang diselesaikannya.  

Menurut (Muflikhati 2015b) berpendapat tentang kualitas kerja sebagai 

berikut: meskipun setiap organisasi memiliki pandangan yang berbeda tentang 

standar kualitas kerja seseorang, pada dasarnya efektivitas dan efisiensi 

merupakan standar yang umum. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa 

hakikat kualitas kerja adalah hasil yang dapat diukur dari efektivitas dan efisiensi 

pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lain untuk 

mencapai tujuan perusahaan secara tepat dan efektif.  
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Menurut (Gorantokan 2017) kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber 

daya manusia, kualitas sumber daya manusia mengacu pada : 

a. Pengetahuan (knowledge) yaitu kemampuan seseorang yang lebih 

memperhatikan kecerdasan dan keterampilan berpikir, sertas penguasaan 

pengetahuan yang luas. 

b. Kemampuan (Abilities) yaitu kompetensi yang dibentuk dari berbagai 

kemampuan yang dimiliki seseorang, antara lain loyalitas, kedisiplinan, 

Kerjasama dan rasa tanggung jawab.  

c. Keterampilan (skill) yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan dalam 

bidang dan teknologi operasional tertentu. 

Berdasarkan pengertian kualitas kerja dari para peneliti diatas dapat 

disimpulkan bahwa kualitas kerja adalah hasil suatu pekerjaan seseorang yang 

menjadi tolak ukur apakah orang tersebut mencapai tujuannya dengan baik dan 

tepat. 

2.1.1.2 Indikator-Indikator Kualitas Kerja 

Menurut (Muflikhati 2015) mengemukakan ada beberapa indikator kualitas kerja 

yaitu: 

a) Pengetahuan 

Pengetahuan adalah kemampuan seseorang lebih menitkberatkan pada 

kemampuan berpikir serta penguasaan berbagai macam pengetahuan. 

b) Abilities 



9 
 

 

Abilities yaitu kemampuan yang dibentuk oleh berbagai hal yang dimiliki 

seseorang, antara lain loyalitas, kerja sama, rasa tanggung jawab dan 

kedisiplinan. 

c) Keterampilan 

Keterampilan yaitu kemampuan seseorang di bidang tertentu. 

 

2.1.2 Pengetahuan 

2.1.2.1 Pengertian Pengetahuan 

Menurut (Handayani and Tambun 2016) Pengetahuan pajak adalah 

informasi yang dapat digunakan wajib pajak untuk mengambil  tindakan, 

mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strrategi tertentu dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Menurut (Setiyani 2018) menyatakan pengetahuan perpajakan merupakan 

konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, pengetahuan perpajakan yang 

berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, 

perhitungan pajak yang terutang, catatan pajak yang terutang hingga cara 

penyampaian laporan perpajakan.  

Menurut (Mabruri 2015) pengetahuan perpajakan mengacu pada 

pemahaman wajib pajak tentang ilmu perpajakan.  

Menurut (Ilhamsyah and dkk 2016) menyatakan Pengetahuan perpajakan 

adalah pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang : hak dan kewajiban wajib 

pajak, pemahaman tentang NPWP, sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP 

(Penghasilan Tidak Kena Pajak), cara membayar pajak dan melaporkan pajak.  
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Menurut (Febriani 2015) Pengetahuan perpajakan merupakan seberapa 

besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai manfaat pajak yang telah 

dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kas Negara.  

Menurut (Putri 2017) Pengetahuan adalah semua pengetahuan yang 

diketahui, kebijaksanaan atau segala pengetahuan yang diketahui tentang subjek 

(topik). Oleh karena itu, secara umum pengetahuan perpajakan adalah segala 

sesuatu yang diketahui wajib pajak tentang perpajakan.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib 

pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan 

oleh wajib pajak.  

 

2.1.2.2 Fungsi Pajak 

(Prasasti 2017) menyatakan terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut : 

1. Fungsi Pendapatan, yaitu fungsi sebagai sumber dana khusus untuk 

pembiayaan belanja pemerintah. Artinya pajak merupakan salah satu 

modal yang mendanai pengeluaran pemerintah.  

2. Fungsi Regulasi, yaitu fungsi sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Ketika suatu 

Negara mengalami inflasi,  pemerintah dapat menaikkan untuk 

mengurangi jumlah mata uang yang beredar. Diharapkan masyarakat 

memahami bahwa fungsi perpajakan digunakan untuk kepentingan 
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seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan satu orang ataupun 

sekelompok orang.  

2.1.2.3 Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat dan Pemungutannya 

Menurut (Prasasti 2017), pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok 

berikut ini. 

1. Menurut golongan atau pembebanan pajak dibagi menjadi: 

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang dikenakan oleh pihak lain yang tidak 

dapat dititipkan, tetapi menjadi beban langsung wajib Pajak yang 

bersangkutan, misalnya pajak penghasilan. 

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada orang 

lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai. 

 

2. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi: 

a) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berdasarkan kondisi wajib pajak, dalam 

arti mempertimbangkan keadaan dari Wajib Pajak, seperti pajak 

penghasilan. 

b) Pajak Objektif yaitu pajak yang terlepas dari kondisi wajib pajak, misalnya 

PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

 

3. Menurut pemungut atau pengelolanya pajak dibagi menjadi: 

a) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk 

membiayai rumah tangga milik negara, seperti PPh, PPN, PBB, Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, serta Bea Materai. 
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b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk 

dana bagi rumah tangga lokal, misalnya pajak iklan, pajak hiburan, Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Bumi dan Bangunan 

sektor perkotaan dan pedesaan. 

 

2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak 

(Prasasti 2017) menyatakan bahwa sistem pengumpulan dan pengelolaan 

pajak dibagi menjadi Self Assessment System, Official Assessment System dan 

Withholding System. Official Assessment System merupakan sistem pengumpulan 

pajak yang memberdayakan pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang 

terutang. Self Assessment System merupakan sistem pengumpulan pajak yang 

memberi kekuasaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. Withholding System merupakan sistem 

pengumpulan pajak yang memberi kewenangan pada pihak ketiga untuk 

memotong atau mengumpulkan pajak yang terhutang oleh wajib pajak. 

2.1.2.5 Indikator-Indikator Pengetahuan 

Menurut (Prasasti 2017) terdapat sejumlah indikator-indikator 

pengetahuan dalam bidang perpajakan, yaitu: 

a) Pengetahuan tentang NPWP 

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai 

sarana pengelolaan perpajakan untuk mengidentifikasi wajib pajak 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

b) Pengetahuan tentang SPT 
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SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan 

perhitungan kewajiban dan status pembayarannya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

c) Pengetahuan tentang penyetoran pajak 

Pajak yang dibayarkan ke kas negara melalui tempat atau metode yang 

sudah ditetapkan oleh menteri keuangan. 

d) Pengetahuan Wajib Pajak mengenai fungsi pajak 

Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi pendapatan dan fungsi regulasi. 

Dalam setiap perekonomian, pemerintah perlu melakukan berbagai jenis 

perbelanjaan, dan belanja ini Sebagian besar berasal langsung dari pajak. 

e) Pengetahuan Wajib Pajak mengenai sanksi pajak 

Sanksi bertujuan untuk memaksa orang mematuhi perjanjian atau 

persyaratan hukum. Dan DJP menetapkan sanksi perpajakan terhadap 

mereka yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan. 

f) Pengetahuan Wajib Pajak mengenai pemeriksaan pajak 

Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpukan dan mengolah data 

dan informasi. Bertujuan untuk menguji apakah kewajiban perpajakan 

dipatuhi untuk tujuan lain dalam pelaksanaan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 
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2.1.3 Pengalaman 

2.1.3.1 Pengertian Pengalaman 

Menurut (Uhing, Tumbel, and Mamangkey 2015) menjelaskan pengalaman 

kerja mengacu pada pekerjaan atau posisi yang telah dikerjakan dalam sebuah 

periode waktu sebelumnya.  

Menurut (Romauli Situmeang 2017) Pengalaman kerja merupakan modal 

dari karyawan itu sendiri, termasuk kemampuan yang di dapat dari proses 

pembelajaran dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan padanya.  

Menurut (DEWI 2016) Pengalaman merupakan proses pembelajaran dan 

perkembangan potensi seseorang dilihat dari pendidikan formal maupun 

pendidikan non formal. Pengalaman kerja seseorang dapat menunjukkan 

keterampilannya dan memberi kesempatan bagi orang tersebut peluang kerja yang 

lebih baik.  

Berdasarkan beberapa pengertian pengalaman kerja yang telah dikemukakan 

dapat dikatakan bahwa pengalaman kerja sebagai hasil yang dicapai oleh seorang 

karyawan selama periode waktu tertentu berdasarkan pekerjaan masing-masing 

yang telah di tentukan perusahan. 

2.1.3.2 Indikator-Indikator Pengalaman 

Menurut (DEWI 2016) ada beberapa indikator pengalaman kerja yaitu: 

1. Banyaknya penugasan yang ditangani 
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Pengalaman kerja seseorang ditunjukkan dengan jenis-jenis pekerjaan 

ataupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan seseorang dan akan 

memberikan peluang besar untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. 

2. Lamanya konsultan pajak bekerja 

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa 

yang seharusnya dikerjakan. 

3. Banyaknya jenis perusahaan yang pernah ditangani 

Pengalaman dari banyaknya jenis perusahaan yang pernah ditangani akan 

memberikan suatu pengalaman yang lebih bervariasi dan bermanfaat untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keahlian seseorang. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam rangka untuk 

menyusun skripsi. Kesimpulan yang terdapat dari hasil penelitian terdahulu 

dikemukakan akan memberikan penguat terhadap kajian teoritis. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Pontoh, Elim, and Budiarso 2017) dengan 

judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan 

Jasa Konsultan Pajak. Teknik analisis yang dipakai ialah Uji Kualitas Data, Uji 

Asumsi Klasik, dan uji hipotesis dengan hasil penelitian menemukan bahwa hasil 

penelitian menunjukkan: Pertama, Motivasi Wajib Pajak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap penggunaan Jasa Konsultasi Pajak. Kedua, Sanksi Perpajakan 

berdampak signifikan terhadap Pengunaan Jasa Konsultasi Pajak sampai batas 

tertentu. Ketiga, Kualitas Konsultan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
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Pengunaan Jasa Konsultasi Pajak. Keempat, Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib 

Pajak dan Kualitas Konsultan Pajak mempengaruhi Penggunaan Jasa Konsultasi 

Pajak.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Nazir et al. 2018) dengan judul Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Jasa Konsultan Pajak. 

Teknik analisis yang dipakai ialah menggunakan analisis regresi linier berganda 

dengan hasil penelitian ditemukan bahwa: Pertama-tama produk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan konsultasi pajak. Kedua, harga 

berpengaruh negatif terhadap kualitas pelayanan konsultasi pajak. Ketiga, tempat 

tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan konsultasi pajak. Keempat, 

promosi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan konsultsi pajak.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Syukrina 2017) dengan judul Pengaruh 

Akuntabilitas, Independensi, Pengalaman Kerja dan Standar Audit Terhadap 

Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Kota Batam. Teknik analisis yang 

dipakai ialah analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan hasil 

penelitian: Pertama, Akuntabilitas auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas 

hasil audit pada KAP di Kota Batam. Kedua, Independensi auditor memiliki 

pengaruh terhadap kualitas hasil audit pada KAP di Kota Batam. Ketiga, 

Pengalaman kerja auditor tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit 

pada KAP di Kota Batam. Keempat, Standar Audit memiliki pengaruh terhadap 

kualitas hasil audit pada KAP di Kota Batam. Kelima, Akuntanbilitas auditor, 

independensi auditor, pengalaman kerja dan standar audit secara bersama-sama 

memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit pada KAP di Kota Batam.  
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Penelitian yang dilakukan (Syahril Effendi 2020) dengan judul Pengaruh 

Pengalaman, Profesionalisme dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit di 

Kantor Akuntan Publik Kota Batam. Teknik analisis yang dipakai ialah analisis 

data deskriptif dan uji regresi linear berganda dengan hasil penelitian bahwa 

pengalaman, profesionalisme dan etika auditor secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit di KAP Kota Batam. 

Penelitian yang dilakukan (Mabruri 2015) dengan judul Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah 

Daerah. Teknik analisis yang dipakai ialah uji regresi linier berganda dan uji 

hipotesis dengan hasil penelitian bahwa obyektifitas, pengetahuan, pengalaman 

kerja dan integritas auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit 

di lingkungan pemerintah daerah.  

Penelitian yang dilakukan (Iskandar and Indarto 2016) dengan judul 

Interaksi Independensi, Pengalaman, Pengetahuan, Due Professional Care, 

Akuntabilitas dan Kepuasan Kerja Terhadap Kualitas Audit. Teknik analisis yang 

dipakai ialah uji validitas dan reliabilitas, uji statistik deskriptif dan uji hipoteses 

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pengalaman 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Penelitian yang dilakukan (Rahayu and Suryono 2016) dengan judul 

pengaruh independensi auditor, etika auditor, dan pengalaman auditor terhadap 

kualitas audit. Teknik analisis yang dipakai ialah uji statistik deskriptif, uji 

kualitas data, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan hasil bahwa: 

Pertama, Independensi auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
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kualitas audit. Kedua, Etika auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas audit. Ketiga, Pengalaman auditor memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas audit.  

Penelitian yang dilakukan (Imansari and Halim 2015) dengan judul 

Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman dan Etika Auditor Terhadap 

Kualitas Audit. Teknik analisis yang dipakai ialah uji validitas dan reliabilitas, uji 

asumsi klasik dan uji hipotesis dengan hasil bahwa kompetensi, independensi, 

pengalaman dan etika auditor secara Bersama-sama memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 

Tabel 3. 1 Penelitian Terdahulu 

 

No. 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul Peneliti Teknik analisis Hasil Penelitian 

1. (Pontoh, 

Elim, and 

Budiarso 

2017) 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Wajib Pajak 

Menggunakan Jasa 

Konsultan Pajak 

Uji Kualitas 

Data, Uji 

Asumsi Klasik, 

dan uji hipotesis 

Pertama, Motivasi Wajib Pajak 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Penggunaan 

Jasa Konsultan Pajak. Kedua, 

Sanksi Perpajakan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

Pengunaan Jasa Konsultan Pajak. 

Ketiga, Kualitas Konsultan Pajak 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Pengunaan 

Jasa Konsultan Pajak. Keempat, 

Motivasi Wajib Pajak, Sanksi 

Perpajakan, dan Kualitas 

Konsultan Pajak secara simultan 

berpengaruh terhadap Penggunaan 

Jasa Konsultan Pajak 

2. (Nazir et al. 

2018) 

Analisi Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Kualitas Pelayanan 

Jasa Konsultan Pajak 

analisis regresi 

linier berganda 

Pertama, produk memiliki 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas pelayanan 

konsultan pajak. Kedua, harga 
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memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kualitas 

pelayanan konsultan pajak. 

Ketiga, tempat tidak berpengaruh 

terhadap kualitas pelayanan 

konsultan pajak. Keempat, 

promosi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas pelayanan 

konsultan pajak 

3. (Syukrina 

2017) 

Pengaruh 

Akuntabilitas, 

Independensi, 

Pengalaman Kerja dan 

Standar Audit 

Terhadap Kualitas 

Audit Pada Kantor 

Akuntan Publik Kota 

Batam 

analisis regresi 

linier berganda 

dan uji hipotesis 

Pertama, Akuntabilitas auditor 

berpengaruh terhadap kualitas 

hasil audit pada kantor Akuntan 

Publik di Kota Batam. Kedua, 

Independensi auditor berpengaruh 

terhadap kualitas hasil audit pada 

kantor Akuntan Publik di Kota 

Batam. Ketiga, Pengalaman kerja 

auditor tidak berpengaruh 

terhadap kualitas hasil audit pada 

kantor Akuntan Publik di Kota 

Batam. Keempat, Standar Audit 

berpengaruh terhadap kualitas 

hasil audit pada kantor Akuntan 

Publik di Kota Batam. Kelima, 

Akuntanbilitas auditor, 

independensi auditor, pengalaman 

kerja dan standar audit secara 

bersama-sama berpengaruh 

terhadap kualitas hasil audit pada 

kantor Akuntan Publik Kota 

Batam. 

4. (Syahril 

Effendi 2020) 

Pengaruh Pengalaman, 

Profesionalisme dan 

Etika Auditor 

Terhadap Kualitas 

Audit di Kantor 

Akuntan Publik Kota 

Batam 

analisis data 

deskriptif dan uji 

regresi linear 

berganda 

Pengalaman, profesionalisme dan 

etika auditor secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit di KAP Kota Batam 

5. (Mabruri Analisis Faktor-Faktor uji regresi linier obyektifitas, pengalaman kerja, 
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2015) Yang Mempengaruhi 

Kualitas Hasil Audit di 

Lingkungan 

Pemerintah Daerah 

berganda dan uji 

hipotesis 

pengetahuan, dan integritas 

auditor berpengaruh positif 

terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah 

6. (Iskandar and 

Indarto 2016) 

Interaksi 

Independensi, 

Pengalaman, 

Pengetahuan, Due 

Professional Care, 

Akuntabilitas dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap Kualitas 

Audit 

uji validitas dan 

reliabilitas, uji 

statistik 

deskriptif dan uji 

hipoteses 

Pengetahuan dan pengalaman 

berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit 

7. (Rahayu and 

Suryono 

2016) 

Pengaruh 

Independensi Auditor, 

Etika Auditor, dan 

Pengalaman Auditor 

Terhadap Kualitas 

Audit 

uji statistik 

deskriptif, uji 

kualitas data, uji 

asumsi klasik 

dan pengujian 

hipotesis 

Pertama, Independensi auditor 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas audit. Kedua, 

Etika auditor berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kualitas 

audit. Ketiga, Pengalaman auditor 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas audit. 

8. (Imansari and 

Halim 2015) 

Pengaruh Kompetensi, 

Independensi, 

Pengalaman dan Etika 

Auditor Terhadap 

Kualitas Audit 

uji validitas dan 

reliabilitas, uji 

asumsi klasik 

dan uji hipotesis 

Kompetensi, independensi, 

pengalaman dan etika auditor 

secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. 

 

2.3 Kerangka pemikiran 

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kualitas Kerja Konsultan Pajak 

Berdasarkan definisi para ahli dan terlihat dari berbagai penelitian terdahulu 

jika pengetahuan berpengaruh terhadap kualitas kerja konsultan pajak. Di dalam 

penelitian (Mabruri 2015) mengemukakan bahwa pengetahuan berpengaruh 

positif dan signifikan yang artinya jika pengetahuan meningkat maka kualitas 

kerja akan meningkat. 
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2.3.2 Pengaruh Pengalaman Terhadap Kualitas Kerja Konsultan Pajak 

(Rahayu and Suryono 2016), mengemukakan hubungan pengalaman 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kerja konsultan pajak 

yang artinya jika pengalaman konsultan pajak sudah lama makan kualitas 

kerjanya akan lebih baik. 

2.3.3 Pengaruh Pengetahuan dan Pengalaman Terhadap Kualitas Kerja 

Konsultan Pajak 

 Penilaian pengaruh secara bersama-sama atau simultan dari semua 

variabel independen yang meliputi pengetahuan dan pengalaman terhadap kualitas 

kerja konsultan pajak. Dengan demikian hasil ini juga sejalan dengan temuan atau 

pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen yang terdiri dari 

Pengetahuan dan Pengalaman terhadap Kualitas Kerja Konsultan Pajak. Dengan 

kata lain ketiga variabel penelitian ini adalah faktor yang memang dapat 

menentukan dan mempengaruhi baik atau tidaknya jasa konsultan pajak. Oleh 

karena itu jika seseorang berupaya untuk meningkatkan kualitas kerjanya, maka 

yang harus dilakukan adalah memperbaiki ketiga variabel penelitian ini yaitu 

Pengetahuan, Pengalaman dan Kualitas Kerja. 

Kerangka berpikir ini juga harus dilengkapi oleh bagian atau alur pemikiran yang 

memperlihatkan kaitan antara variable-variabel penelitian. Dengan demikian 

skema kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang bertujuan mengarahkan dan memberikan pedoman dalam pokok 

permasalahan serta tujuan penelitian.  

Maka dari uraian masalah yang ada dapat dimunculkan suatu hipotesis 

penelitian sebagai berikut:  

H1:  Pengetahuan berdampak positif serta signifikan kepada kualitas kerja 

konsultan pajak di Kepulauan Riau. 

H2:  Pengalaman berdampak positif serta signifikan kepada kualitas kerja 

konsultan pajak di Kepulauan Riau. 

H3:  Pengetahuan dan pengalman dengan bersama-sama berdampak positif serta 

signifikan kepada kualitas kerja konsultan pajak di Kepulauan Riau. 

Kualitas Kerja 
Konsultan Pajak (Y) 

 

Pengetahuan 

(X1) 

Pengalaman  

(X2) 

 H3 

H1 

H2 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

  

3.1. Desain Penelitian 

Menurut (Sanusi 2017) Desain penelitian adalah desain yang harus 

dipersiapkan sebelum penelitian. Secara umum, desain penelitian akan 

ditempatkan di awal materi "metode penelitian", dan diharapkan akan 

memberikan peneliti dengan bimbingan atau panduan sistematis tentang kegiatan 

yang diperlukan. Ketika dilakukan, ini terkait dengan interpretasi yang terdapat 

dalam desain penelitian, biasanya deskripsi singkat tentang metode yang 

digunakan, seperti interpretasi hubungan antara variabel dan ukuran populasi, dan 

alat yang digunakan untuk memilih metode pengumpulan data, teknik sampel 

setelah analisis data, dan alat yang digunakan setelah teknik pengambilan sampel. 

dan seterusnya. Dalam uraian singkat ini, pada akhirnya dapat diklasifikasikan 

sebagai penelitian. Kelanjutan, desain, penelitian deskriptif atau interpretasi atau 

penelitian lain. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif yang diterapkan pada metode kuantitatif, yaitu, model penelitian yang 

dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan informasi yang diperlukan dan 

kemudian memproses dan menganalisis untuk merangkum atau memahami 

kondisi atau masalah.  
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

survei, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sampel 

populasi konsultan pajak di Kepulauan Riau menggunakan teknik kuesioner.  

 

3.2. Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis variabel, variabel 

independen dan variabel dependen. 

 

3.2.1.Variabel Independen 

Menurut (Sanusi 2017:40) Variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menyebabkan perubahan variabel (berkorelasi) (muncul). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengetahuan (X1) dan 

Pengalaman (X2). 

Tabel 3.2 Variabel Independen 

 

Variabel 

 

Definisi  

 

Indikator 

Skala 
Pengu-
kuran 

Pengetahuan 
(X1) 

Kompensasi adalah 
segala bentuk imbalan 
yang diberikan oleh 
perusahaan kepada 
pegawainya atas 
pengorbanan pegawai 
yang bersangkutan. 
Pengorbanan pegawai 
tersebut dapat berupa 
kerja, jasa kinerja, 

1. Gaji 
2. Insentif 
3. Tunjangan 
Siagian & Batam 
(2018:25) 

Skala 
Likert 
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biaya, maupun jerih 
payah yang dikeluarkan 
untuk mencapai tujuan 
tertentu yang telah 
ditetapkan oleh 
perusahaan Siagian & 
Batam (2018:25) 

Pengalaman 
(X2) 

Latief, Syardiansah, & 
Sarfwan (2019:58), 
terdapat sejumlah 
indikator-indikator 
kepuasan kerja, yaitu:  

1. Pekerjaan itu sendiri 
2. Gaji 
3. Promosi 
4. Pengawasan 
5. Rekan kerja 
6. Kondisi kerja 

 

Skala 
Likert 

 

3.2.2.Variabel Dependen 

Menurut (Sanusi 2017:40) Variabel dependen atau variabel terkait adalah 

variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil karena adanya varibel independen. 

Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah kualitas kerja konsultan pajak (Y). 

Tabel 3.3 Variabel Dependen 

Kualitas kerja 
konsultan 
pajak (Y) 

Siagian & Batam 
(2018:27) kinerja 
adalah hasil kerja 
selama periode tertentu 
dibandingkan dengan 
berbagai kemungkinan, 
missal standar 
target/sasaran atau 
kriteria yang telah 
disepakati bersama. 

1. quantity of work, 
2. quality of work 
3. job knowledge 
4. Creativiness, 

Cooperation 
5. Dependability 
6. Initiative 
7. personal qualitie. 
Siagian & Batam 
(2018:27) 

Skala 
Likert 
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3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1.Populasi 

Menurut (Sanusi 2017:87) Populasi adalah kumpulan semua elemen yang 

menunjukkan beberapa karakteristik yang dapat digunakan untuk menarik 

kesimpulan. Dengan demikian, kumpulan elemen akan menampilkan angka, 

sementara beberapa fitur mewakili fitur koleksi. Populasi penelitian ini adalah 

konsultan pajak dari 130 orang di provinsi Kepulauan Riau. 

3.3.2.Sampel 

Menurut (Sanusi 2017:87) Para peneliti sering memilih beberapa faktor 

demografis dan berharap bahwa hasil seleksi mencerminkan semua karakteristik 

yang ada. Elemen adalah subjek pengukuran. Populasi yang dipilih disebut 

sampling. 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah sampling jenuh. 

Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel di mana semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010). 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1.Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner, teknik pengumpulan data yang memberikan responden dengan 

serangkaian pertanyaan atau informasi tertulis. 
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Dalam pengukuran, setiap responden ditanya pendapatnya tentang 

pertanyaan atau pernyataan, penilaian skala dari 1 sampai 5. 

Tabel 3. 4  Skala Likert 

Skala Likert Kode Nilai 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Kurang Setuju N 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

Sumber: (Sanusi 2017:102) 

3.4.2.Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sanusi (2017:106) Teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dalam berbagai aturan. Berbagai sumber dan metode. Jika dilihat dari aturan, data 

dapat menggunakan pendekatan berbasis keluarga untuk mengumpulkan data 

dengan beragam responden di laboratorium. Pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sekunder. Selain itu, jika dari perspektif metode 

atau teknologi, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, 

survei, observasi, dan kombinasi ketiganya. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 

teknik yang menggunakan kuesuoner dengan memberikan beberapa pertanyaan 

atau informasi tertulis kepada responde. Kuesioner dalam penelitan ini akan 

didistribusikan kepada konsultan pajak yang berada di provinsi Kepulauan Riau. 
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3.5. Metode Analisis Data 

Data penelitian menggunakan program untuk menganalisis efek antara 

variabel yaitu dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) versi 25. 

 

3.5.1.Analisis Deskriptif 

Menurut Sanusi (2017:125) Analisis deskriptif adalah data statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan menafsirkan atau menggambarkan 

data yang dikumpulkan, karena mereka tidak dimaksudkan untuk membuat 

kesimpulan umum atau umum. Statistik ini dapat digunakan jika peneliti hanya 

ingin menggambarkan data sampel dan tidak ingin menarik kesimpulan tentang 

populasi yang cocok untuk mengumpulkan sampel. 

Dalam penelitian ini, analisis data digunakan berdasarkan deskripsi hasil 

jawaban kuesioner yang dibagikan kepada konsultan pajak yang berada di 

provinsi Kepulauan Riau, hasilnya akan diproses menggunakan statistic deskriptif 

untuk mengekstraksi data dari responden. Adapun rumus untuk menghitung 

rentang skala adalah:  

Rumus 3.1 Rentang Skala 

 

Sumber:”(Umar, 2011:164)” 

  

𝑅𝑆 =
𝑛 (𝑚 − 1)

𝑚
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Keterangan: 

n = jumlah sampel 

m = jumlah alternatif jawaban tiap item 

RS = rentang skala 

Hal yang dilakukan terlebih dahulu dalam mencari rentang skala adalah 

menentukan skor terendah dan skor tertinggi. Sampel responden berjumlah 130 

orang dan banyaknya alternatif jawaban berjumlah 5 orang. 

𝑅𝑆 =
130 (5 − 1)

5
 

𝑅𝑆 =
130 (4)

5
 

RS = 104 

Dari hasil perhitungan rentang skala di atas hasil yang didapatkan yaitu: 

Tabel 3.5 Rentang Skala 

No. Pertanyaan Skor Positif 

1 130-234 Sangat Tidak Setuju 

2 235-338 Tidak Setuju 

3 339-442 Kurang Setuju 

4 443-546 Setuju 

5 547-650 Sangat Setuju 

Sumber: Data hasil peneliti 2020 
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3.5.2.Uji Kualitas Data 

3.5.2.1 Uji Validitas 

Menurut Sanusi (2017:136) uji validitas adalah alat yang ditentukan oleh 

korelasi dan menerima skor dari setiap item atau urutan dengan skor total. Skor 

total adalah jumlah pertanyaan atau skor total pesanan. Jika skor untuk setiap 

pertanyaan secara signifikan berkorelasi dengan skor total untuk tingkat alpha 

yang tepat (misalnya,”1%), maka perangkat pengukuran dapat dikatakan benar. Di 

sisi lain, jika hubungannya tidak benar, itu dikatakan tidak valid. Efektivitas yang 

diperoleh dengan metode di atas disebut validitas konstruktif. Rumus yang 

digunakan untuk menemukan nilai yang relevan adalah korelasi Pearson Product 

Moment, yang memiliki rumus berikut: 

Rumus 3.2 Korelasi Pearson Product 
Moment  

 

Sumber: (Sanusi 2017:138) 

Dimana: 

N = Jumlah Sampel (Responden) 

X = Skor Butir 

r = Koefisien Korelasi 

Y = Skor Total Butir 

r= 
 (∑ ) (∑ ∑ )

[ ∑ (∑ ) ][ ∑ (∑ ) ]
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Selanjutnya, nilai r dibandingkan dengan r-tabel yang memiliki derajat 

kebebasan (n-2). Jika nilai r dari hasil perhitungan lebih besar dari nilai r dalam 

tabel alpha tertentu, itu menunjukkan bahwa masalah atau pernyataan itu valid. 

 

3.5.2.2 Uji Reliabilitas 

Menurut (Sanusi 2017:143) perhitungan reliabilitas instrumen ditentukan 

oleh skor yang relevan dan skor total yang diperoleh dari setiap item atau urutan. 

Skor total adalah jumlah pertanyaan atau skor total pesanan. Jika skor untuk setiap 

pertanyaan secara signifikan berkorelasi dengan skor total untuk tingkat alpha 

yang tepat (misalnya, 1%), maka perangkat pengukuran dapat dikatakan benar. Di 

sisi lain, jika hubungannya tidak penting, alat pengukur salah. 

Skor total kedua bagian terkait dengan rumus korelasi momen. Ada juga 

koefisien korelasi produk dalam formula. Spearman-Brown mempunyai rumus 

sebagai berikut: 

 

 

Rumus 3.3 Spearman-
Brown 

      Sumber: (Sanusi 2017:156) 

Di mana: 

rpm = Nilai Korelasi Product Moment 

rsb = Nilai Reliabilitas Instrument 

r =
2r

1 + r
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Yang langka berikutnya adalah nilai koefisien dari hasil perhitungan, yang 

terkait dengan nilai koefisien korelasi dalam tabel tingkat alfa tertentu. Jika 

koefisien korelasi yang dihitung memiliki nilai lebih besar dari nilai tabel, 

instrumen disimpulkan dapat diandalkan atau reliabel. 

 

3.5.3.Uji Asumsi Klasik 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Menurut (Ghozali 2018) uji ini dilakukan untuk menentukan apakah nilai 

residu (perbedaan dalam keberadaan) dipelajari dalam distribusi normal atau 

abnormal. Nilai residu dari distribusi normal adalah kurva. Jika dijelaskan, itu 

akan menjadi bentuk lonceng, kurva lonceng, seperti yang ditunjukkan pada kurva 

di bawah ini. 

 

  

 

        µ 

Gambar 3. 1 Bell-Shaped Curve 

Kurva di kedua sisi meluas hingga tidak terbatas. Jika ada sejumlah besar 

data atau biasanya terlalu kecil, maka satu data dikatakan abnormal. Agar 

penelitian dipertimbangkan, jika data diuji dalam urutan ukuran, periode waktu 

atau skala, dan jika data tidak terdistribusi secara normal dan ukuran sampel kecil, 
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metode analisis parameter digunakan. Identifikasi atau pesan metode analisis yang 

sangat tepat. 

 

3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut (Sugiyono 2016) untuk semua pengamatan dalam model regresi, 

situasi heteroskedastik berbeda dari situasi lain. Uji heteroskedastisitas digunakan 

untuk menentukan apakah ada varians dalam varian nilai residual dalam model 

regresi. Prasyarat untuk model regresi harus berupa kurangnya metode pengujian 

berganda, termasuk Rho's Spearman, uji Glejser, uji Park, dan model grafik 

regresi. Dalam diskusi ini, uji heteroskedastisitas akan dilakukan menggunakan 

uji Rho Spearman, yang terkait dengan nilai residu (nilai non-standar) dari 

masing-masing variabel independen. Jika pentingnya korelasi kurang dari 0,05, 

model regresi akan menyebabkan masalah. 

 

3.5.3.3 Uji Multikolinearitas 

Menurut (Sugiyono 2016) dalam persamaan regresi berganda, seharusnya 

tidak terjadi, yang berarti tidak ada hubungan sempurna atau hubungan antara 

variabel independen yang membentuk persamaan. Jika model persamaan adalah 

gejala hubungan bertingkat, itu berarti bahwa variabel independen terkait. 

Bisakah beberapa gejala multikolinieritas diuji dengan tes yang dapat 

mendeteksi dan menguji kesamaan yang disebabkan oleh beberapa gejala 

multikolinieritas? Salah satu dari banyak cara untuk memeriksa perbedaan warna 
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adalah dengan menggunakan atau melihat perangkat uji yang dinamai Variance 

Inflation Factor (VIF). 

Caranya yaitu dengan melihat nilai dari masing-masing variabel 

indenpenden berdasarkan arahan, dari pada mengandalkan variabel untuk melihat 

apakah argumen tersebut terkait dengan argumen lain. Dapat dilihat bahwa tidak 

ada gejala di antara variabel independen tergantung pada nilai VIF. 

Metode lain yang dapat Anda gunakan adalah membuat hubungan antar 

variabel independen. Jika koefisien korelasi antara variabel independen tidak lebih 

0,5, dapat dikatakan bahwa model persamaan tidak memiliki keanekaragaman 

hayati. 

 

3.5.4.Uji Pengaruh 

3.5.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Sanusi (2017:134) regresi linier berganda biasanya merupakan 

perpanjangan dari regresi linier sederhana, yang meningkatkan jumlah variabel 

independen yang sebelumnya hanya memiliki satu atau dua variabel independen. 

Maka dari itu, banyak regresi linier ditunjukkan dalam persamaan matematika 

sebagai berikut: 

Rumus 3.4 Regresi Linier 
Berganda 

Sumber: (Sanusi 2017:136) 

Di mana: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + e 
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X1 = Pengetahuan 

X2 = Pengalaman 

Y = Kualitas Kerja Konsultan Pajak 

b1, b2 = Koefisien regresi 

a = Konstanta 

e = Variabel Pengganggu 

3.5.4.2 Analisis Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Menurut (Sanusi 2017:140) koefisien determinasi (R2) sering disebut 

sebagai koefisien keputusan berganda, hampir mirip dengan r, tetapi kedua fungsi 

berbeda (kecuali untuk regresi linier sederhana). R2 menggambarkan rasio 

perubahan variabel menurut (Y), yang dijelaskan oleh variabel independen, dan r2 

mengukur nilai yang baik sesuai dengan persamaan regresi. Yaitu, persentase 

semua perubahan dalam variabel diberikan sesuai dengan (Y), yang hanya 

dijelaskan oleh variabel independen (X). 

 

3.5.5 Uji Hipotesis 

Ketika melakukan penelitian, biasanya ada dua tes hipotesis, hipotesis Nul 

dan hipotesis alternatif. Dalam penelitian yang akan diuji, pertimbangkan 

karakteristik variabel yang akan diuji, dampak Pengetahuan (X1) dan Pengalaman 

(X2) terhadap Kualitas Kerja Konsultan Pajak (Y). 
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3.5.5.1 Uji t (Parsial) 

Menurut Sanusi (2017:124) jika peneliti ingin mengetahui pengaruh atau 

hubungan variabel independen berdasarkan variabel yang mengendalikan salah 

satu variabel independen, maka korelasi parsial digunakan untuk menganalisis 

atau menguji hipotesis. Pengujian hubungan parsial dapat dilakukan dengan 

rumus berikut, di mana X2 adalah variabel kontrol. 

 

Rumus 3.5 Uji t / Uji Korelasi 
Parsial 

 

Sumber:”Priyatno (2012:22) 

Di mana: 

X1 = Pengetahuan 

X2 = Pengalaman 

Y = Kualitas Kerja Konsultan Pajak 

Hipotesis Variabel Pengetahuan terhadap Kualitas Kerja Konsultan Pajak 

sebagai berikut: 

1. Ho = Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap                                                    

 Kualitas Kerja Konsultan Pajak di Kepulauan Riau. 

2. Ha =   Pengetahuan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kualitas Kerja Konsultan Pajak. 

 

 

Ryx1. x2 =  
ryx1 − ryx2. rx1. x2

√1 − r2 x1x2 1 − r2 yx2
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Kriteria pengambalian Hipotesis sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi > 0.05, maka Ho diterima Ha ditolak. 

2. Jika nilai signifikansi 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

3. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

4. Jika t hitung > t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

 

3.5.5.2 Uji F (Simultan) 

Menurut (Sanusi 2017) tes F penting untuk menunjukkan bahwa perubahan 

dalam variabel ditafsirkan oleh persentase variabel independen yang benar, bukan 

secara kebetulan. 

Rumus 3.6 Uji F  
 

 Sumber: (Priyatno 2012:67) 

Di mana: 

k = Jumlah Variabel independen 

n = Jumlah Data atau Kasus 

R2 = Koefisien Determinasi 

 

Hipotesis Pengetahuan dan Pengalaman terhadap Kualitas Kerja Konsultan 

Pajak sebagau berikut: 

1. Ho = Pengetahuan dan Pengalaman tidak berpengaruh        

terhadap Kualitas Kerja Konsultan Pajak. 

F hitung =  
R /k

(1 − R )/(n − k − 1)
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2. Ha = Pengetahuan dan Pengalaman berpengaruh terhadap 

Kualitas Kerja Konsultan Pajak. 

Kriteria pengambalian Hipotesis sebagai berikut: 

1. Apabila nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2. Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

3. Apabila F hitung > F tabel maka Ho ditolak. 

4. Apabila F hitung < F tabel maka Ho diterima. 

3.6. Lokasi dan jadwal penelitian 

3.6.1. Lokasi penelitian 

Lokasi yang menjadi objek penelitian penulis adalah pada orang yang 

berprofesi sebagai konsultan pajak di provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan lokasi 

karena lokasi peneliti juga berada di provinsi tersebut, sehingga peneliti ingin 

mengetahui apakah adanya faktor-faktor seperti pengetahuan dan pengalaman bisa 

mempengaruhi kualitas kerja konsultan pajak. 

3.6.2. Jadwal penelitian 

Jadwal penelitian ini akan dilakukan selama enam bulan, mulai dari bulan 

september 2020 hingga febuari 2021. Untuk informasi lebih jelas, penulis 

menampilkan jadwal penelitian pada tabel sebagai berikut. 
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Tabel 3. 6 Jadwal Penelitian 

 
Kegiatan 

Tahun, Bulan, dan Pertemuan 
2020 2021 

Sep Okt Nov Des Jan 
4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

Pengajuan judul               
Studi Pustaka               
Metodologi Penelitian               
Penyusunan Kuesioner               
Penyerahan Kuesioner               
Pengolahan Data               
Kesimpulan               
Penyelesaian skripsi               


