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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

  

5.1  KESIMPULAN  

Setelah dilakukan banyak penelitian yang dilakukan dan dilaksanakan oleh penulis serta 

telah mendapatkan hasil penelitian terkait pemajakan atas usaha online shop, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Terkait dengan profil pelaku usaha, pelaku usaha adalah mahasiswa dan usaha yang 

mereka jalani dijadikan sebagai usaha sampingan untuk menambah pemasukan mereka. 

Karena mereka tidak membutuhkan banyak waktu dan tempat untuk mengelola usaha 

mereka, sehingga mereka tidak terikat dan lebih santai dalam menjalankan usaha online 

shop.  

2. Secara umum pelaku usaha online shop memiliki tingkat pengetahuan yang rendah, baik 

mengenai dasar hukum sampai pelaporan pajaknya. Oleh karena itu, perlu kesadaran dari 

para pemilik online shop untuk belajar mengenai dasar hukum pengenaan pajak online 

shop.  

3. Responden yang berasal dari kalangan mahasiswa/ mahasiswi memiliki pengetahuan yang 

kurang cukup. Informasi yang mereka dapat juga sangat minim, sehingga ada kesulitan 

dalam menghitung pajak yang ditanggung.   

4. Responden tidak tahu batasan waktu penyetoran maupun pelaporan pajak. Responden 

belum pernah menyetorkan atau melaporkan kewajiban mereka karena kurangnya 

pemahaman mereka. Sosialisasi bagi mahasiswa/ mahasiswi yang memiliki usaha online 

shop belum diberikan dari pemerintah. Sehingga keterbatasan pengetahuan mereka atas 

pajak sangat kurang dan menjadi kendala bagi pemilik usaha online shop yang berasal dari 

kalangan mahasiswa/ mahasiswi.  
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5.2 SARAN  

1. Bagi Pemilik Online Shop  

Responden yang memiliki usaha online shop, sebaiknya lebih memperhatikan kewajiban 

pajaknya/ jika mereka berani membuka usaha tersebut, mereka juga harus  berani dalam 

membayar tanggungan atau kewajiban pajaknya. Jika susah mencari informasi, responden bisa 

menggunakan media internet untuk mengakses informasi seputar pajak, agar pengetahuan 

tentang pajak lebih banyak. Responden juga bisa mendatangi kantor pajak terdekat untuk 

mencari informasi mengenai kewajiban pajak mereka. Apabila pemilik usaha online shop 

belum memenuhi syarat untuk menjadi wajib pajak maka perlu mendaftarkan diri untuk 

mendapatkan NPWP.  

  

2. Bagi Pemerintah  

Banyak kalangan mahasiswa/ mahasiswi yang melakukan usaha dengan bisnis online  

shop. Penghasilan yang didapat dari usaha ini juga sangat menggiurkan. Namun, ketidak 

pahaman dan kurang informasi mengenai pajak membuat terhambatnya perlakuan pajak. 

meskipun kegiatan ini bisa menjadi sumber pengenaan pajak yang besar. Alangkah baiknya, 

jika adanya ketetapan hukum yang jelas untuk mengatur  pajak atas online shop. Sosialisasi 

pajak untuk mahasiswa/ mahasiswi sangat perlu  dilakukan, karena sebagian besar responden 

merupakan kalangan mahasiswa/  mahasiswi. Responden dari kalangan mahasiswa/ mahasiswi 

sangat kurang wawasan akan pajak atas online shop. Sehingga perlu kebijakan nyata untuk para  

mahasiswa/mahasiswi yang memiliki usaha online shop, agar pelaksanaan pajak bias berjalan 

dengan semaksimal mungkin.  

  

3. Bagi Program Studi Perpajakan Unika Soegijapranata   
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Perlu adanya pemberian edukasi bagi para pemilik online shop dikalangan mahasiswa/i 

Unika Soegijapranata agar pengetahuan dan kesadaran tentang pengenaan pajak atas online 

shop dapat direalisasikan.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 


