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BAB IV  

GAMBARAN UMUM OBYEK/SUBYEK PENELITIAN 

 

A. Karakteristik obyek Universitas Muhamadiyah Yogyakarta 

1. Deskripsi Obyek Penelitian 

Nama Lembaga : Universitas Muhamadiyah Yogyakarta 

Alamat   : Kampus Terpadu, Jl. Lingkar Selatan,                          

    Tamantirto,Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 

Telpon   : +62 274 387656 

Fax    : +62 274 387646 

Website   : http://www.umy.ac.id 

E-mail    : bph@umy.ac.id 

Logo    : 

  

Tanggal berdiri  : 1 Maret 1981  

http://www.umy.ac.id/
mailto:bph@umy.ac.id
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2. Sejarah ringkas Muhammadiyah  

Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 8 

Dzulhijjah 1330 Hijriyah dengan 18 November 1912 Miladiyah. Perkataan 

“Muhammadiyah” dinisbahkan kepada nama Muhammad, Nabi, dan Rasul akhir 

zaman. Penisbahan itu dimaksud guna mengikuti jejak perjuangan Rasulullah untuk 

kemudian melanjutkan risalah dakwahnya dalam kehidupan umat manusia, 

khususnya di Tanah Air Indonesia. Kerena Muhammadiyah sebagaimana jatidirinya 

sebagai Gerakan Islam dan Dakwah Amar Makruf  Nahi Mungkar, beraqidah Islam 

bersumber AL-Quran dan Sunnah. 

Pada awal berdirinya Muhamadiyah merumuskan tujuan, yaitu 

menyebarkanluaskan pengajaran Nabi Muhammad SAW. Kepada penduduk 

bumiputra di Yogyakarta serta memajukan agama Islam kepada anggota-anggotanya. 

Sesuai dengan perkembangan Muhammadiyah yang menyebar ke luar Yogyakarta 

bahkan ke luar Pulau Jawa, rumusan tujuan Muhamadiyah mengalami perubahan 

redaksional hingga lima kali. Pada tahun 1959, yakni hasil muktamar ke-34, tujuan 

Muhammadiyah durumuskan sebagai berikut :”Maksud dan tujuan Muhammadiyah 

ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat 

Islam yang sebenar-benarnya”. Pada muktamar ke-41 tahun 1984 di Surakarta, tujuan 

Muhammadiyah mengalami perubahan redaksional lagi, yang lengkapnya 

dirumuskan sebagai berikut: “Maksud dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan 
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dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan 

makmur yang diridhai Allah SWT.” 

K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah didorong oleh paham 

tentang Islam yang dipelajari, dihayati dan diamalkannya, yang oleh K.H. A.R. 

Fakhruddin dikatakan sebagai Islam yang bergerak dan menggerakan kehidupan. 

K.H. Ahmad Dahlan dikatakan oleh para ahli sebagai pencari kebenaran sejati, yang 

selalu gelisah menyaksikan keadaan disekitarnya yang dipandangnya tidak sesuai 

dengan jiwa ajaran Islam. Kondisi objektif untuk Islam saat itu berada dalam 

keterbelakanngan, kebodohan, dan kemiskinan, termasuk dalam kehidupan 

keagamaan. Sedangkan bangsa Indonesia berada dalam cengkeraman penjajah. 

Kondisi objektif itu semakin memberikan dorongan bagi K.H. Ahmad Dahlan untuk 

melakukan perubahan atas keadaan yang buruk itu. Dengan menengok pada khasanah 

gerakan pembaharuan di dunia Islam, K.H. Ahmad Dahlan kemudian mewujudkan 

dorongan itu ke dalam cita-cita membangun sebuah gerakan Islam yang mampu 

memperbaruhi kehidupan umat dan masyarakat. Dengan didorong oleh sementara 

koleganya, maka K.H. Ahmad Dahlan kemudian mendirikan Muhammadiyah. 

Kelahiran dan kehadiran Muhammadiyah dalam sejarah umat Islam 

maupun bangsa Indonesia dibelakang hari diakui telah memberikan sumbangan yang 

sangat berharga. Muhammadiyah telah mempersegar paham keagamaan di 

lingkungan umat Islam sehingga mampu mendobrak kebekuan dan menawarkan 

tajdid atau pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah melalui pembaharuan di 

bidang pendidikan Islam, dengan memperkenalkan system pendidikan modern. 
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Gerakan pembaharuan juga diwujudkan ke dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 

Dengan semangat keagamaan Muhammadiyah melakukan advokasi sosial dengan 

pengentasan keterbelakangan umat, sehingga para ahli menyatakan bahwa 

Muhammadiyah melalui gerakan membaharuannya telah berhasil membangun 

generasi terpelajar muslim yang mampu menghadapi zaman baru dengan kepribadian 

yang kokoh, sekaligus membangun masyarakat baru yang bercorak kekotaan. Pada 

titik ini Muhammadiyah dinilai sebagai suatu gerakan kebudayaan yang mampu 

melakukan perubahan di lingkungan umat maupun masyarakat yang berskala jangka 

panjang, untuk membedakannya dari gerakan politik seperti yang ditempuh oleh 

Syarikat Islam. 

Dengan gerakan pembaharuan itu, maka amalan Muhammadiyah dapat 

dikatagorikan ke dalam empat kelompok, yakni (1) membersihkan Islam di Indonesia 

dari pengaruh dan kebiasaan bukan Islam; (2) Reformulasi doktrin Islam dengan 

pandangan alam pikiran modern; (3) Reformulasi ajaran dan pendidikan Islam; dan, 

(4) Mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan dari luar. Karenanya, 

Muhammadiyah kemudian dikenal sebagai gerakan tajdid atau gerakan pembaharuan. 

Dengan watak dasar dari kesejarahan yang dilaluinya, Muhammadiyah 

sebagai gerakan Islam kemudian merumuskan atau mendefinisikan dirinya sebagai 

“gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma‟ruf  Nahi Munkar, beraqidah Islam dan 

bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya 

masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah, guna melaksanakan fungsi 

dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi”. Rumusan 
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pendirian Muhammadiyah ini merupakan pernyataan diri dalam upaya 

mengembangkan gerakan di tengah tantangan jaman, gerakan Muhammadiyah sejak 

awal kelahiran sampai perkembangannya dikemudian hari tentu tidak sesederhana 

sebagai pernyataan jatidirinya Muhammadiyah secara verbal itu. 

Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang 

diwahyukan kepada para rasul-Nya sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir 

Muhammad SAW., merupakan hidayah dan rakhmat bagi seluruh umat manusia 

sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi, 

dan ukhrowi. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW., dan tercantum 

dalam Al-Quran dan Sunnah yang shahih sebagai mata rantai dari ajaran Islam yang 

diwahyukan kepada Rasul-Rasul Allah sebelumnya adalah agama Allah yang terakhir 

dan paripurna (Q.S. Al-Maidah : 3) serta diridhoi Allah (Q.S. Ali Imran : 19) yang 

berisi perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk bagi umat manusia 

untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat, sebagai agama Allah yang haq (Q.S. 

Al-Araf : 158). 

Islam yang haq dan paripurna itu adalah pedoman hidup umat manusia 

(Q.S. Al-Baqoroh : 2) yang wajib didakwahkan oleh para pemeluk-Nya disepanjang 

waktu dan tempat sebagai fungsi kerisalahan (Q.S. Al-Maidah : 67) dan kerahmatan 

(Q.S. Al-Anbiyat : 107) dengan cara menyeruh kepada iman dan Islam, menaruh pada 

yang ma‟ruf dan mencegahnya hal yang munkar (Q.S. Ali Imran : 104 dan 110), 

sehingga umat manusia senantiasa berada dalam jalan Allah yang diridhoi-Nya (Q.S. 

Yusuf : 108). Dengan jalan dakwah itu diharapkan tercapai masyarakat utama yang 
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dicita-citakan, yakni suatu kualitas umat yang terbaik atau khairan Ummah (Q.S. Ali 

Imran : 110) dan Ummatan Wasathan yang menjadi saksi bagi kehidupan umat 

manusia sejagat (Q.S. Al-Baqarah : 148) sebagaimana dicontohkan dalam zaman 

Rasulullah SAW. 

Dengan demikian Islam sebagai agama yang haq dan paripurna menjadi 

petunjuk (handal), pemisah atau pembeda (furqan), penjelasan atas segala sesuatu 

(tibyan li-kulli as-syaiy), penyelup jati diri (shabghah), pemberi kabar gembira 

(tabsyir) dan peringatan (tandhir) bagi para pemeluknya yang harus diimani atau 

diyakini dalam seluruh lapangan kehidupan, baik yang mengangkut hubungan 

manusia dengan Allah (maupun dengan sesame manusia) jasmani dan rohani, 

material dan spiritual, intelektual dan moral, individu dan sosial atau kolektif, serta 

dunia dan akhirat sehinggga Islam benar-benar menjadi system kehidupan yang utuh 

dan kaffah. 

Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam mendasarkan pada Al-Quran 

dan Sunnah Rasul dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam, 

dengan bekerja keras untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi aqidah, 

ibadah, akhlaq dan mu‟amalat duniawiyah dalam kehidupan. Muhammadiyah 

mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah 

berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa 

dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk 

berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yanga adil dan makmur dan 

diridhoi Allah SWT, “Baldatun Wa Rabbun Ghafur”. 
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Dengan demikian, misi utama kelahiran perjuangan Muhammadiyah ialah 

mendakwahkan Islam yang paripurna berdasarkan sumbernya yang murni (Al-Quran 

dan As-Sunnah) dan dengan mengembangkan ijtihad dalam kehidupan umat manusia 

sehingga menjadi “rahmatan lil „alamin”. K.H. Ahmad Dahlan memimpin 

Muhammadiyah dari tahun 1912 sampai dimana saat itu masih menggunakan system 

permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke-11, pemimpin Muhammadiyah 

dipegang oleh K.H. Ibrahim yang kemudian memimpin Muhammadiyah hingga 

tahun 1934. Rapat tahunan itu sendiri kemidian berubah menjadi Konggres tahunan 

pada 1926 yang dikemudian hari berubah manjadi Muktamar tiga tahunan dan 

akhirnya seperti saat ini menjadi Muktamar 5 tahunan. 

3. Misi Pendidikan Muhammadiyah 

Pendidikan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah merupakan salah satu 

dari bentuk dan jenis Amal Usaha Persyarikatan, yang Struktur kelembagaannya 

bersifat formal, berjenjang dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. 

Adapun bentuk, jenis, dan tingkat pendidikan Muhammadiyah itu pada hakikatnya 

merupakan perwujudan dari pengembangan misi Muhammadiyah khususnya dalam 

bidang pendidikan, yang terkait secara substansial dengan pendidikan Islam yang 

berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana menjadi paham agama dalam 

Muhammadiyah, maupun secara kesejahteraan terkait pula dengan gagasan-gagasan 

dasar K.H. Ahmad Dahlan dalam merintis dan membangun pendidikan 

Muhammadiyah. 
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Pendidikan Muhammadiyah memiliki keterkaitan dengan keprihatinan 

pendiri Muhammadiyah yang berkaitan dengan (1) Ajaran Islam dilaksanakan tidak 

secara murni bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, melainkan tercampur dengan 

praktik-praktik syirik, bid‟ah dan khurafat; (2) lembaga-lembaga pendidikan Islam 

tidak lagi dapat memenuhi tuntunan zaman akibat dari pengaruh luar; (3) keadaan 

umat Islam yang sangat menyedihkan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kultural, 

sebagai akibat dari penjajahan. Sehingga Muhammadiyah memiliki komitmen untuk 

(1)  Mengembalikan amal dan perjuangan umat Islam pada sumber Al-Quran dan 

Hadits yang shahih, serta bersih dari syirik, bid‟ah dan khurafat; (2) Menafsirkan 

ajaran-ajaran Islam dengan alam pikiran modern; (3) Mempengaruhi system 

pendididikan Islam secara modern sesuai dengan kehendak dan kemajuan zaman; dan 

(4) Membebaskan umat dari ikatan-ikatan tradisionalisme, konservatifisme, sikap 

taklid dan formalism yang membelenggu kehidupan umat (wahid, dalam Rais 

1985:13). 

K.H. Ahmad Dahlan merintis usaha pengembangan system pendidikan 

Islam modern yang kemudian manjadi alam pikiran umat Islam di belakang hari, 

karena melihat dualism pendidikan yang diterapkan di Indonesia pada masa colonial. 

Disitu pihak terdapat system pendidikan pondok pesantren dilingkungan Islam yang 

tradisional dan terisolasi dari perkembangan zaman, dipihak lain terdapat system 

pendidikan Barat yang diselanggarakan pemerintah konoal Belanda yang sekuler 

yang sejak tahun 1817 melarang agama di sekolah-sekolah pemerintah colonial. 
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Dalam pandangan K.H. Ahmad Dahlan Muhammadiyah perlu 

mengembangkan pendidikan Islam yang dapat melahirkan (1) Manusia yang alim 

dalam ilmu agama, (2) Berpandangan luas, dengan memiliki ilmu pengetahuan 

umum, dan (3) siap berjuang mengabdikan untuk kegiatan Muhammadiyah dalam 

menyantuni nilai-nilai keutamaan pada masyarakat (rosyidi, 1984 : 49). 

4. Selintas Perjalanan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) lahir ditengah-tengah 

Kota Yogyakarta kareana dorong kesadaran dan tanggung jawab yang mendalam 

bahwasanya pendidikan termasuk pendidikan tinggi pada hakekatnya mereupakan 

tanggungjawab seluruh masyarakat Indonesia. Diawali dengan diskusi-diskusi 

sekelompok kecil aktivis Muhammdiyah yang mengambil tempat di Madrasah 

Mu‟alimin Muhammadiyah, kemudian dikembangkan ditengah-tengah forum tokoh-

tokoh cendikiawan Muhammadiyah yang sifatnya lebih luas, maka akhirnya 

disimpulkan bahwa sudah dipandang perlu segera didirikan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta di kota perjuangan sekaligus kota kelahiran 

Muhammadiyah untuk pertama kalinya. Semua ini kemudian disampaikan pada 

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY. Berdasarkan keputusan hasil musyawarah 

Muhammadiyah Wilayah DIY, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY 

mengeluarkan surat keterangan Nomor. A-1/01 . E/PW/1981, tanggal 26 Maret 

tentang berdirinya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya berdasarkan 

surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. E/1/1996/1982, tentang 

pengelolaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pembinaan berada di bawah 
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Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada tahun berdirinya Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta berkantor di Jl. KHA. Dahlan No. 107 Yogyakarta, sedangkan kegiatan 

kuliah masih menumpang di SPG Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang terletak di Jl. 

Kapten Tendean Yogyakarta.  

Sehubungan dengan adanya petunjuk dari coordinator Perguruan Tinggi 

Swasta (Kopertis) Wilayah V pada waktu berdirinya maka Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta digabungkan dengan Institut Keguruan dan Ilmu 

Pendididikan (IKIP) Muhammadiyah Yogyakarta yang telah berdiri lebih dahulu. 

Baru pada tahun 1982 Kopertis Wilayah V memperkenalkan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta berdiri sendiri. Dan selanjutnya mulai tahun 1984 semua 

kegiatan kesekretariatan dan perkuliahan diselenggarakan di Jl. HOS. Cokrominoto 

No. 17 Yogyakarta. Pada awal berdirinya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

menyelenggarakan kegiatan akedemiknya pada tahun 1981 atau 1982 dengan 

membuka lima fakultas yaitu : 

1) Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil 

2) Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen 

3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional 

4) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum dan Tata Negara 

5) Fakultas Dakwah, Jurusan Penyiaran Agama Islam 

Pada Tahun Akdemik 1984/1985 membuka Fakultas baru yaitu Fakultas 

Pertanian dengan Jurusan Budidaya Pertanian dan jurusan Sosial Ekonomi 

Pertaniaan, kemudian Tahun Akademik 1987/1988 membuka Fakultas Tarbiyah. 
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Selanjutnya Tahun Akademik 1991/1992 mengembangkan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik dengan membuka jurusan baru yaitu Ilmu Pemerintahan, diikuti Tahun 

Akademik 1992/1993 membuka jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan 

Teknik Elektro dengan jurusan Kedokteran Umum dan Tahun Akademik 1995/1996 

membuka jurusan Teknik Mesin pada Fakultas Teknik. 

Pada Tanggal 17 Agustus 1995 dimulailah pembangunan kampus terpadu 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan peletakan batu pertama oleh Ketua 

Umum PP Muhammadiyah (Bapak KH AR Fachrudin), yang sekarang diabadikan 

menjadi nama gedung kembar (AR Fakhrudin A dan B) dan mulai digunakan untuk 

kegiatan administrasi dan perkuliahan pada tanggal 19 Agustus 1997. Pada Tahun 

Akedemik 1996/1997 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kembali membuka 

jurusan baru yaitu jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Isipol. Untuk pembangunan 

fisik berikutnya, pada akhir tahun 1997 membangun gedung C (Plaza) dan pada 

Tahun Akedemik 1998/1999 membuka Program Studi Syari‟ah (Muamalah) pada 

Fakultas Agama Islam serta Tahun Akedemik 1999/2000 membuka Program Studi 

Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonimi dan Ilmu Keperawatan pada Fakultas 

Kedokteran. Pada tahun 2001 UMY mendapat ijin untuk menyelenggarakan Program 

Magister Studi Islam dengan Konsenterasi Psikologi Pendidikan Islam dan Pemikiran 

Hukum Islam dan Magister Manajemen Pemasaran Keuangan.  

Dalam pembangunan fisik UMY terus membangun gedung baru yaitu 

pada tahun 1999 berupa gedung D (Perpustakaan), dilanjutkan tahun 2000 

membangun gedung E (Ki Bagus Hadikusomo). Pada tahun 2002 dibangun gedung F 
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(Nyi Maesaroh Hilal), selanjutnya tahun 2004 membangun gedung Laboratrium 

(Kedokteran, Pertanian, dan Teknik) dan pembangunan Masjid Kampus (KHA 

Dahlan). Pada Tahun Akedemik 2004/2005 membuka Program studi Kedokteran Gigi 

pada fakultas Kedokteran, serta  mulai tahun 2006 mambuka konsenterasi baru pada 

Program Magister Manajemen yaitu Manajemen Publik dan Manajemen Pendidikan, 

Jendral Pendidikan Agama Islam Dapartemen Agama untuk menyenggarakan 

Program Doktor (S3) dengan Program Studi Pendidikan Islam dan Politik Islam. 

Pembangunan grdung baru dilanjutkan dengan merehabilitas gedung 4 lantai di 

kampus 1 Jl. HOS Cokroaminito 17 menjadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan 

yang selanjutnya diberi nama Asri Medical Center (AMC), dilanjutkan tahun 2008 

membangun Sportorium dan tahun 2009 dengan membangun Student Center sebagai 

pusat kegiatan mahasiswa. 

Pada Tahun Akademik 2010/2011 UMY mendapatkan ijin dari Direktorat 

Pendidikan Tinggi Kementerian Nasional untuk membuka Program Studi Pendidikan 

Bahasa Inggris, Farmasi, Teknik Informatika dan Program Studi Ilmu Pemerintahan. 

Bertambahnya program studi baru di Fakultas Kedokteran yaitu Program studi 

Farmasi menghilhami diubahnya nama Fakultas Kedokteran menjadi Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK). Alhamdulillah pada Tahun Akdemik 

2011/2012 turun ijin Dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembukaan program studi baru yaitu Program 

Studi Pendidikan Bahasa Arab, dan pada Tahun Akdemik 2012/2013 turun ijin untuk 

membuka Program Studi Magister Ilmu Keperawatan, Pendidikan Bahasa Jepang dan 
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Migister Ilmu Hubungan Internasional. Perkembangan jumlah program studi baru di 

bidang pendidikan bahasa mengilhami dibukanya Fakultas Pendidikan Bahasa (FPB) 

dan sejak Tahun Akademik 2012/2013 ketiga program studi pendidikan bahasa yaitu 

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab dan Pendidikan 

Bahasa Jepang dikelola oleh Fakultas Bahasa. Selain yang telah disebutkan di atas, 

pada Tahun Akademik 2012/2013 pula, telah dibuka Program Vokasi (Diplomat 3) 

meliputi Program Studi Teknik Mesin Otomotif dan Manufaktur, Teknik 

Elekrtomedik dan Akuntansi Terapan sebagai tindak lanjut peleburan (Akuisisi) 

Politeknik Muhammadiyah Yogyakarta (PMY) ke dalam manajemen UMY. Dan 

pada akademik 2013/2014 mendapatkan persetujuan dari Ditjen Dikti untuk 

Membuka Program Studi Ilmu Hukum jenjang S-2 atau Megister dan Program Studi 

Profisi Akuntansi. 

5. Visi , Misi dan Tujuan  

Visi 

Menjadi Universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu agama, ilmu 

pengetahuan, teknologi dan atau seni dengan berlandaskan nilai-nilai Islam untuk 

kemaslahatan umat (mohon disesuaikan dengan Statutan terbaru UMY). 

            Misi 

1) Meningkatkan harkat manusia dalam upaya menenguhkan nilai-nilai kemanusiaan 

dan peradaban. 

2) Berperan sebagai pusat pengembangan Muhammadiyah untuk menyejahterakan 

dan mencerdaskan umat. 
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3) Mendukung pengembangan Yogyakarta sebagai wilayah yang menghargai 

keragaman budaya. 

4) Menyelenggaran pendidakan, penelitian dan pengembangan masyarakat secara 

profisional. 

5) Mengambangan peserta didik agak menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa dan 

berakhlak mulia, berwawasan dan berkemampuan tinngi dalam ilmu agama, ilmu 

pengetahuan, teknologi dan atau seni (mohon disesuaikan dengan Status terbaru 

UMY). 

Tujuan Umum 

Terwujudnya lulusan yang beriman, bertaqwa dan berakhlah mulia yang mampu 

mengamalkan dan mengembangan ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

atau seni sarta berguna bagi umat, bangsa dan kemanusiaan (mohon disesuaikan 

dengan Statutan terbaru UMY). 

Tujuan khusus 

1) Mengusai, mengembangkan dan mengamalkan ilmu agama, ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan, akhlakul karimah dan etika 

yang bersumber pada ajaran Islam serta memupuk ke-Ikhlasan, melaksanakan 

amar ma‟ruf nahi mungkar yang relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa; 

2) Melaksanakan program pendidikan Vokasi, Sarjana, Pascasarjana dan Profisi 

yang menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan dunia kerja baik nasional 

maupun inernasional; 
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3) Mrnghasilkan penelitian, publikasi dan karya Ilmiah yang menjadi rujukan pada 

tingkat nasional dan internasional; 

4) Mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang yang ditopang oleh nila-

nilai Islam yang menjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, 

kesungguhan dan tanggap terhadap perubahan; 

5) Menciptakan iklim akademik yang dapat menembuhkan pemikiran-pemikiran 

terbuka, kritis-konstruktif dan inovatif; 

6) Menyediakan system layanan yang memuasakan bagi pemangku kepentingan atau 

stakeholders; 

7) Menyediakan sumberdaya dan potensi universitas yang dapat diakses oleh 

perguruan tinggi, lembaga-lembaga pemerintah, swasta, indistri dan masyarakat 

luas untuk mendukung upaya-upaya mengembangkan bidang agama Islam, sosial, 

ekomomi, politik, hukum, teknologi, kesehatan dan budaya di Indonesia; 

8) Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun 

internasional untuk memajukan pendidikan, penelitian, publikasi, pengabdian 

masyarakat, manajemen dan pelayanan; 

Menghasilkan lulusan yang memiliki integrites kepribadian dan moralitas 

yang islami dalam konteks kehidupan individual maupun sosial. 

B. Kewirausahaan  

1. Sejarah Kewirausahaan  

Pada abad ke 17, konsep kewirausahaan berkembang dengan 

menitikberatkan pada konsep risiko. Contoh tokoh wirausaha pada saat itu adalah 
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John Law seorang banker dari Perancis yang membuka perjanjian waralaba 

perdagangan di daerah (dunia) baru Amerika-perusahannya disebut denngan 

Mississippo Company. Perjanjian ini berakhir dengan kerugian, tujuan awal  untuk 

mendongkrak harga saham di perusahaan ini tidak tercapai, yang terjadi perusahaan 

utama di Prancis mengalami kolaps. Dengan melihat kegagalan Law, Richard 

Cantillon (ekonom abad 18) memperbaiki cara pandang tentang teori kewirausahaan 

(Sumarsono , 2010). 

Cantillon mendifinisikan wirausaha adalah seorang pengambil risiko, 

dicontohkan pada petani, pedagang, pengerajin dan pemilik usaha yang “berani 

membeli produk baku pada harga tertentu dan menjualnya pada harga yang belum 

ditentukan sebelumnya, oleh karena itu orang-orang ini bekerja pada situasi dan 

kondisi berisiko”. 

Kemudian pada abad 18 berkembang pandangan bahwa wirausaha adalah 

seseorang yang memiliki hasil inovasi dikembangkan bisnisnya dengan menggunakan 

modal dari pihak lain. Contohnya pada penemuan bola baklam  listrik oleh Thomas 

Edison, bisnis bidang kelistrikan oleh Edison dikembangkan dengan mendirikan 

General Electric, kini GE merupakan salah satu perusahaan terbesar di Amerika dan 

dunia. Ketika memasuki abad 19 dan abad 20, perubahan konsep kewirausahaan 

ditandai dengan pemisahan antara peran manajer dengan wirausaha. Wirausaha 

mengorganisir dan mengoperasikan usaha untuk kentungan pribadi (Sumarsono, 

2010). 
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Carnegie dipertengahan abad 20 menekankan bahwa wirausahawan adalah 

seorang inovator. Oleh kerenanya wirausahawan akan mereformasi atau merevolusi 

kondisi yang tidak menguntungkan menjadi lebih menguntungkan, dengan 

mengeklotasi segala penemuan dan kemungkinan pemanfaat teknologi untuk 

mengendalikan cara lama dalam ngeperasikan bisnis (Sumarsono, Kewirausahaan , 

2010). Kewirausahaan pada abad 21 pada abad ini, kewirausahaan sudah lebih dari 

sekedar mengorganisasi karena bisa terdiri dari pencipta (creator), pemodal 

(inventor), dan pelaku (innovator). Pada zaman ini, yang menjadi tulang punggung 

kesuksesan dari sebuah bisnis adalah kreativitas seorang wirausahawan itu sendiri 

(creativepreneur) (Hendro, 2011). 

2. Minat Seseorang Berwirausaha 

Minat berwirausaha adalah perasaan menyukai sesuatu yang kemudian ia 

inginkan lebih mengetahui dan akan membuktikannya dengan melakukan kegiatan 

untuk meningkatkan hasil karyanya (meningkatkan penghasilan) dan mendorong 

individu untuk memutuskan perhatiannya, serta mempunyai persaan senang dan 

mempunyai keinginan untuk terlibat dalam kegiatan pengambilan risiko untuk 

menjalankan bisnis atau usaha sendiri (Egga, 2010) 

3. Pengetahuan Seseorang Berwirausaha 

Kewirausahan adalah sebuah pengetahuan yang merupakan hasil uji coba 

dilapangan, dikumpulkan, diteliti, dan dirangkai sebagai sumber informasi yang 

berguna bagi orang lain yang membutuhkannya sehingga kewirausahaan bisa 
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dimasukkan ke dalam displin ilmu baik itu yang bersifat teori ataupun yang bersifat 

empiris (hasil uji lapangan) (Hendro, 2011). 

 

4. Lingkungan Seseorang Berwirausaha 

Berdasarkan pengertian tentang wirausaha yang telah dibahas sebelumnya 

dapat disimpulkan bahwa peran wirausaha yang utama bagi lingkungammya adalah 

sebagai berikut (Sumarsono 2013) : 

a) Memperbaharui dengan “merusak secara kreatif”. 

b) Menghadirkan hal yang baru di masyarakat 

5. Motivasi Seseorang Berwirausaha 

Secara umum memang ada hubungan kuat antara motivasi dan 

kewirausahawan, karena sesuatu yang mendorong seseorang untuk menjadi 

wirausahawan karena didorong ileh motivasi yang kuat atau tinggi. Motivasi untuk 

melalui usaha dan siap menghadapi risiko dalam gambaran awal menuju 

wirausahawan. Bagi setiap individu sebenarnya memiliki motivasi yang mampu 

menjadi spirit dalam memacu dan menumbuhkan semangat kerja dalam bekarja 

(Fahmi, 2014). 

Dalam aspek lain, keberanian untuk mendirikan usaha sendiri 

(berwirausaha) sering kali terdorong oleh motivasi dari guru arau dosennya, atau 

koperasi yang memberikan matapelajaran atau mata kuliah berwirausahaan yang 

praktis, atau menarik, sehingga dapat membangkitkan minat siswa atau mahasiswa 

untuk mencoba berwirausaha seperti di MIT,Harvad Businnes School, Institut Bisnis 
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dan Informatika Indonesia (IBII), dan beberapa perguruan tinggi lainnya yang 

memiliki konsenterasi kewirausahaan (Saiman, 2015). 

 

6. Risiko Seseorang Berwirausaha  

Para wirausaha menyukai mengambil risiko realistic karena mereka ingi 

berhasil : meraka mendapatkan kepuasan besar dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

sukar atau sulit realistic dengan menerapkan keterampilan-keterampilan mereka. Jadi 

situasi risiko kecil dan situasi risiko tinggi dihadapi karena sumber kepuasan ini tidak 

mungkin terdapat pada masing-masing situasi itu. Ringkasnya, wirausaha menyukai 

tantangan yang sukar atau sulit namun dapat dicapai (Geoffrey & Meredith, 2000). 

 

7. Jumlah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

a. Jumlah Keseluruhan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Jumlah Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berjumlah 

23300 mahasiswa. 
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                        Tabel 4. 1 

No Program Studi L P Juml

ah 

2016 2015 2014 2013 

1. Teknik Sipil 916 296 1212 233 194 217 358 

2. Teknik Elektro 629 68 697 150 141 170 149 

3. Teknik Mesin 1144 24 1168 215 184 242 302 

4. Teknologi Informasi 358 119 477 102 48 92 134 

5. Agroteknologi 394 295 689 168 136 151 133 

6. Agribisnis 441 386 827 222 199 185 122 

7. Pendidikan Dokter 370 635 1005 192 175 185 197 

8. Ilmu Keperawatan 174 471 645 139 111 114 123 

9. Kedokteran Gigi 131 430 561 166 119 105 110 

10. Farmasi 102 361 463 125 95 89 84 

11. Ekonomi Manajemen 1037 733 1770 344 303 438 434 

12. Akuntasi 625 947 1572 340 282 319 439 

13. Ilmu Ekonomi 577 779 1356 314 332 294 290 

14. Ilmu Hubungan 

Internasional 

817 897 1714 411 353 314 414 

15. Ilmu Pemerintah 743 543 1286 279 274 268 299 

16. Ilmu Komunikasi 701 656 1357 248 238 246 315 

17. Ilmu Hukum 1142 772 1914 480 410 421 391 

18. Komunikasi & 

Penyiaran Islam 

228 307 535 209 94 118 95 

19. Pendidikan Agama 

Islam 

391 418 809 185 176 186 196 

20. Ekonomi & PerBankan 

Islam 

429 657 1086 168 205 239 311 

21. Pendidikan Bahasa 

Inggris 

228 457 685 125 124 153 160 

22. Pendidikan Bahasa 

Arab 

66 91 157 52 37 29 30 

23. Pendidikan Bahasa 

Jepang 

72 99 171 35 42 42 45 

24. Megister Studi Islam 20 22 42 33 23 19 2 

25. Megister Managmen 31 22 53 32 22 5 0 

26. Magister Manajemen 

Rumah Sakit 

27 37 64 73 19 2 0 

27. Magister Ilmu 

Pemerintahan 

67 14 81 28 40 13 7 

28. Magister Keperawatan 26 47 73 43 46 0 0 

29. Magister Ilmu 23 24 47 9 30 7 1 
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Distribusi Mahasiswa Aktif Per Program Studi 

Sumber : UMY 

b. Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Jenis Kelamimin 

Jumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berjumlah 

23300 mahasiswa, dengan jumlah mahasiswa yang dibagi berdasarkan jenis kelamin 

seperti pada tabel 4. 1 berikut : 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 12472 

2 Perempuan 10828 

Jumlah 23300 

Sumber : UMY  

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari 

mahasiswa dengan jenis kelamin perempuan.   

 

 

 

Hubungan Internasional 

30. Magister Ilmu Hukum 22 11 33 9 18 23 0 

31. Psikologi Pendidikan 

Islam 

5 6 11 7 8 5 2 

32. Politik Islam 3 0 3 0 2 1 1 

33. Teknik Elektromedik 176 105 281 81 81 73 42 

34. Teknik Mesin 299 2 301 82 107 85 27 

35. Akuntansi 58 97 155 49 36 46 22 

 Jumlah 12472 10828 2330

0 

5297 4704 4896 5235 
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C. Karakteristik Responden  

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

dengan responden seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Penelitian ini dilakukan selama bulan November 2016 sampai bulan Desember 2016. 

TABEL 4. 1  

Jumlah Responden Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

Jenis Kelamin Jumlah Responden 

(orang) 

Presentase 

(Persen) 

Laki-laki 230 230% 

Perempuan  270 270% 

Jumlah Sampel  500 500% 

Sumber : Data Primer Diolah  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 500 responden dapat 

diamati pada table 4. 1 bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak yaitu 270 

responden dengan presentase 270% dari responden laki-laki yaitu responden dengan 

persentase 230%. 


