
BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Gambaran Objek 

1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  adalah salah satu perguruan 

tinggi swasta di Yogyakarta yang beralamat di Kampus Terpadu Universitas, 

Muhammadiyah Yogyakarta, jalan Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, D.I 

Yogyakarta.  

Berdasarkan Surat Keputusan dari Badan Akreditasi Nasional–Perguruan 

Tinggi No. 061/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta ditetapkan sebagai universitas yang telah terakreditasi A. 

Akreditasi A yang diraih UMY ini menunjukkan bahwa UMY telah diakui 

secara nasional dan oleh masyarakat luas. UMY juga berhasil mendapatkan 

akreditasi internasional dari QS Stars dengan perolehan Bintang 5 untuk bidang 

Fasilitas (Facility), Tanggungjawab Sosial (Social Responsibilty), dan 

Inklusivitas (Inclusiveness), Bintang 4 untuk bidang Pengajaran (Teaching) dan 

Bintang 3 untuk bidang Daya Serap Lulusan (Employability).  

UMY sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) 

senantiasa terkait dengan misi persyarikatan pada umumnya dan misi PTM 

pada khususnya. Dalam konteks itu dirumuskan tujuan UMY yaitu untuk 

Mewujudkan sarjana muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri 
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sendiri, serta berguna bagi bangsa dan negara. Disamping itu bertujuan untuk 

memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk pembangunan 

masyarakat dan negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Karenanya, merupakan suatu komitmen dan tanggung jawab bagi segenap 

sivitas akademika di lingkungan UMY bagaimana menyelenggarakan sistem 

pendidikan Muhammadiyah khususnya, melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yang memiliki keterkaitan dan keterpaduan dengan pengembangan misi 

dan tujuan Muhammadiyah secara umum serta misi dan tujuan pendidikan 

Muhammadiyah pada khususnya. Sehingga UMY sebagai PTM benar-benar 

menjadi kampus perjuangan yang sesuai dengan harapan dan cita-cita umat 

islam dan bangsa Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mencerdaskan 

dan mencerahkan umat manusia. 

Dalam rangka mengembangkan misi serta mengejawantahkan tujuan 

Muhammadiyah umumnya, maupun misi dan tujuan UMY khususnya, 

dikonstruksikan suatu visi masa depan UMY, yaitu menjadikan UMY sebagai 

perguruan tinggi yang berkualitas dan pantas menjadi kebanggaan umat 

2. Tujuan umum 

Terwujudnya sarjana muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri, 

mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berguna bagi 

umat, bangsa dan kemanusiaan. 

 

3. Tujuan khusus  



a. Menguasai, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan, akhlakul karimah dan etika 

yang bersumber pada ajaran Islam serta memupuk keIkhlasan, 

melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar yang relevan dengan kebutuhan 

pembangunan bangsa. 

b. Melaksanakan program pendidikan Ahli Madya, Sarjana, Pascasarjana dan 

Profesi yang menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan dunia kerja 

baik nasional maupun internasional. 

c. Menghasilkan penelitian dan karya Ilmiah yang menjadi rujukan pada 

tingkat nasional dan internasional. 

d. Mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang ditopang oleh 

nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kejujuran, 

kesungguhan dan tanggap terhadap perubahan. 

e. Menciptakan iklim akademik/academic atmosphere yang dapat 

menumbuhkan pemikiran-pemikiran terbuka, kritis-konstruktif dan 

inovatif. 

f. Menyediakan sistem layanan yang memuaskan bagi pemangku 

kepentingan/ stakeholders. 

g. Menyediakan sumberdaya dan potensi universitas yang dapat diakses oleh 

perguruan tinggi, lembaga-lembaga pemerintah swasta, industri, dan 

masyarakat luas untuk mendukung upaya-upaya pengembangan bidang 



agama Islam, sosial, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kesehatan dan 

budaya di Indonesia. 

h. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional 

maupun internasional untuk memajukan pendidikan, penelitian, manajemen 

dan pelayanan. 

i. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian dan moralitas 

yang islami dalam konteks kehidupan individual maupun sosial. 

4. Visi dan misi  

a. Visi 

Menjadi Universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi 

dengan berlandaskan Nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat 

b. Misi 

1. Meningkatkan harkat manusia dalam upaya meneguhkan nilai-nilai 

kemanusiaan dan peradaban. 

2. Berperan sebagai pusat pengembangan Muhammadiyah. 

3. Mendukung pengembangan Yogyakarta sebagai wilayah yang 

menghargai keragaman budaya. 

4. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan 

masyarakat secara profesional. 

5. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang berakhlak 

mulia, berwawasan dan berkemampuan tinggi dalam ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 



Dengan kerja keras di semua pihak UMY memiliki mahasiswa yang 

semakin banyak dan berkualitas tinggi namun tidak hanya berkualitas tetapi 

juga mempunyai prestasi yang terus dicapainya. Hingga saat ini mahasiswa 

yang aktif sampai tahun 2016 yaitu mencapai 22701 mahasiswa. Dengan 

jumlah setiap Fakultas sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

 Jumlah Mahasiswa Setiap Fakultas 

 

No Fakultas Jumlah 

1. Fakultas Agama Islam 2.389 

2. Fakultas Pertanian 1.513 

3. Fakultas Teknik 3.542 

4. Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan 

2.627 

5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 4.664 

6. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 4.318 

7. Fakultas Hukum 1914 

8. Fakultas Pendidikan Bahasa 1.002 

9. Politeknik 732 

Jumlah 22701 

(Sumber: Tata usaha FEB UMY) 

 

 

B. Karakteristik Responden 

Responden pada penelitian yang dilakukan adalah para mahasiswa Ekonomi 

dan Bisnis UMY. Kuesioner yang disebarkan secara langsung berhasil diisi oleh 

120 responden. Dapat diketahui karakteristik masing-masing responden yang 

terdiri dari jenis kelamin, program studi, usia, lembaga bank yang digunakan. 

Analisis ini disajikan dalam bentuk frekuensi dan presentase. Berikut karakteristik 

responden : 



Tabel 4.2  

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis kelamin Frekuensi Presentase 

Laki-laki 40 33,33 % 

Perempuan 80 66,66% 

 (Sumber: data primer diolah 2017) 

 

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

mayoritas berjenis kelamin perempuan yaitu 80 perempuan dari 120 responden atau 

33,33% sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki 40 dari 120  

responden atau 33,33%.  Selanjutnya adalah karakteristik responden berdasarkan 

usia. 

Tabel  4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Usia Frekuensi Presentase 

19-20 tahun 16 13,33% 

21-22 tahun 93 77,5% 

23-24 tahun 10 8,3% 

25 tahun 1 0,8% 

(Sumber: data primer diolah 2017) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian 

ini adalah berumur 19-20  tahun dengan jumlah 16 dari 120 responden atau 13,33% 

yang berumur 21-22 tahun dengan jumlah  93 dari 120 responden atau 77,5% %, 

yang berumur 23-24 tahun dengan jumlah 10 dari 120 responden atau 8,3%, dan 

yang berumur 25 adalah 1 dari 120 orang atau 0,8%. Demikian dapat di simpulkan 



bahwa yang paling banyak yang berusia 21- 22 tahun. Selanjutnya adalah 

karakteristik responden berdasarkan program studi. 

Tabel 4.4 

Karakteristik responden Berdasarkan Program Studi 

 

Program Studi Frekuensi Presentase 

Ilmu Ekonomi 35 29,1% 

Manajemen 45 37,5% 

Akuntansi 40 33,3% 

(Sumber: data primer diolah 2017) 

 

Berdasarkan penelitian pada tabel diatas  menunjukan bahwa responden dari 

program studi ilmu ekonomi yaitu 35 dari 120 responden atau 29,1 %, responden 

dari program studi manajemen yaitu 45 dari 120 responden atau 37,5%, dan 

responden dari program studi akuntansi yaitu 40 dari 120 atau 33,3%. Selanjutnya 

adalah karakteristik responden berdasarkan lembaga bank yang digunakan  

Tabel 4.5  

Karakteristik Responden Berdasarkan Lembaga Bank yang Digunakan 

  

Program Studi Frekuensi Presentase 

BRI Syariah 23 19,1% 

Bank Syariah Mandiri 68 56,6% 

BNI Syariah 16 13,3% 

Bank Muamalat 5 4,1% 

Bank BPD Syariah 4 3,3% 

Bank Syariah Bukopin 3 2,5% 

BMT 1 0,8% 

 (Sumber: data primer diolah 2017) 
 

 



Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas 

menggunakan Bank Syariah Mandiri yaitu 68 responden dari 120 responden atau 

56,6%, responden yang menggunakan BRI Syariah yaitu 23 dari 120 atau 19,1%, 

responden yang menggunakan BNI Syariah yaitu 16 dari 120 atau 13,3%, responden 

yang menggunakan Bank Muamalat 5 dari 120 atau 4,1%, responden yang 

menggunakan BPD Syariah yaitu 4 dari 120 atau 3,3%, responden yang menggunakan 

Bank Syariah Bukopin yaitu 3 dari 120 atau 2,5 %, responden yang menggunakan BMT 

yaitu 1 dari 120 atau 0,8%, 


