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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang motivasi pengetahuan perpajakan, 

motivasi ekonomi, motivasi karir, motivasi kualitas dan persepsi yang mempengaruhi 

minat mahasiswa akuntansi antara Satu Perguruan Tinggi Negeri dan Satu Perguruan 

Tinggi Swasta dalam mengikuti pendidikan brevet pajak.  Responden dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa akuntansi semester 6 dan semester 8 akreditasi B di Jakarta Timur 

(Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Darma Persada). Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 209 Mahasiswa Akuntansi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pengetahuan perpajakan, motivasi karir, 

motivasi kualitas, persepsi mahasiswa berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam 

mengikuti pelatihan brevet pajak, sementara motivasi ekonomi mengikuti brevet pajak 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa adanya suatu dorongan 

mendapatkan ilmu pengetahuan pajak, brevet pajak memberikan keterdukungan 

terhadap minat mahasiswa untuk berprofesi dibidang perpajakan dan adanya dorongan 

yang timbul dalam diri mahasiswa untuk memiliki dan meningkatkan kualitas diri serta 

kemampuannya dalam bidang yang ditekuninya. 

Kata kunci : Motivasi Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Ekonomi, Motivasi Karir, 

Motivasi Kualitas, Persepsi, Brevet Pajak. 



 

ABSTRACT 

 

This research goals to analyze about motivation of taxation knowledge, economic 

motivation, career motivation, quality motivation and preception that affect accounting 

student interest between public universities and private universities specialized in tax 

brevet education. Respondents in this study were accounting students in 6th semester 

and 8th semester of accreditation B at east jakarta (Universitas Negeri Jakarta and 

Universitas Darma Persada).  

The sample that were used in this research are 209 accounting students. this research 

shows that knowledge motivation, career motivation, quality motivation and preception 

that affect accounting student that enroll in tax brevet, while economic motivation 

follows tax brevet has no significant effect. based on the result of this research, it can 

be concluded that there is a motivational boost to get tax knowledge, tax brevets 

provide support on the student interest to work on taxnation and encouragement arising 

in student to own and self asses and ability in the occupied field. 

keyword: Taxation Knowledge Motivation, Economic Motivation, Career Motivation, 

Quality Motivation, Perception, Tax Brevet. 
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