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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTO 

❖ Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya 

Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu (QS. Muhammad: 

7) 

❖ Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 

mudahkan baginya jalan menuju surga. (HR. Muslim, no. 2699) 

❖ Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di 

segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya 

kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al Mulk : 54) 

❖ Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara 

keseluruhannya.” (Al-Baqarah: 208) 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

1. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya 

sehingga diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini  

2. Sahabat-sahabatku (Maily, Mega Dwi), temen-temen seperjuangan 

DREAM (Mega Mukti, Elma, Ai Iyam, Dwi, Elfrida dan Rima), dan juga 

temen-temen transfer Manajemen angkatan 2017/2018 yang 

memberikan dukungan serta doa dari awal masuk  perkuliahan hingga 

sekarang. 

3. Pihak-pihak terkait yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu. 

4. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang 
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INTISARI 

 

Penelitian yang berjudul “Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Manusia melalui 

Orientasi Belajar dan Smart Working” menjelaskan mengenai peningkatan kinerja 

karyawan bisa melalui orientasi belajar dan smart working. Dengan melatar 

belakangi pembayaran pajak telah menggunakan aplikasi e-filling, yang mana 

aplikasi tersebut mempermudahkan wajib pajak untuk melaporkan spt tahunan 

mereka dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang ke KPP masing-masing 

wilayah per kecamatan. Namun, dengan adanya aplikasi e-filling yang di sediakan 

oleh DJP dirasa belum membantu permasalah wajib pajak. Permasalah yang 

sering dihadapi wajib pajak adalah lupa dengan no e-fine kemudian, deadline 

pelaporan spt, yang mana apabila badan melalukan pelaporan harus disertai 

dengan beberapa dokumen, dan dokumen tersebut harus dicari/ direkap terlebih 

dahulu sehingga memakan waktu beberapa hari, wajib pajak perlu adanya 

pengingat yang dikirim melalui e-mail, sehingga pelaporan spt badan tidak terjadi 

keterlambatan. Apabila wajib pajak lupa dengan no e-fine mereka harus mengantri 

lama di KPP, berakibat pada beban kerja yang tinggi untuk divisi pelayanan. 

Berdasarakan latar belakang tersebut maka rumusan masalah 1) Apakah smart 

working terhadap orientasi belajar berpengaruh signifikan, 2) Apakah smart 

working terhadap kinerja sdm berpengaruh signifikan, 3) Apakah orientasi belajar 

terhadap kinerja sdm berpengaruh signifikan. Objek penelitian ini sejumlah 80 

responden Karyawan KPP Pratama di Kota Semarang. Metode pengambilan 

sampel menggunakan purpose sampling yaitu penentuan berdasarkan lama kerja 

serta divisi kerja. Teknik analisis yang digunakan yaitu SPSS 21. Hasil dari 

penelitian ini membuktikan bahwa smart working berpengaruh signifikan, smart 

working berpengaruh signifikan terhadap kinerja sdm, orientasi belajar tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja sdm 
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