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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Profil Universitas Ahmad Dahlan (UAD) 

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) merupakan pengembangan dari 

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Yogyakarta. 

IKIP Muhammadiyah Yogyakarta sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi 

merupakan pengembangan FKIP Muhammadiyah Cabang Jakarta di 

Yogyakarta yang didirikan pada 18 November 1960. FKIP Muhammadiyah 

merupakan kelanjutan kursus BI Muhammadiyah di Yogyakarta yang 

didirikan tahun 1957, pada waktu itu kursus BI memiliki Jurusan Ilmu 

Mendidik, Civic Hukum, dan Ekonomi. Pada 19 Desember 1994 dengan 

Surat Keputusan (SK) Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No : 102/DO/1994 ditetapkan bahwa IKIP Muhammadiyah 

Yogyakarta beralih fungsi menjadi Universitas Ahmad Dahlan. 

Berdasarkan SK BAN-PT No. 566/SK/BAN-PT/AK/PT/VI/2015 

menetapkan Universitas Ahmad Dahlan sebagai institusi berakreditasi “B”. 

Universitas Ahmad Dahlan hingga saat ini memiliki sepuluh fakultas yang 

terdiri dari Fakultas Psikologi, Fakultas Tarbiyah dan Dirasat Islamiyah, 

Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas 

Hukum, Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Industri, 

dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. 
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Fakultas Ekonomi merupakan fakultas yang sudah dimiliki oleh 

Universitas Ahmad Dahlan sejak awal berdiri hingga saat ini yang memiliki 

tiga program studi dengan akreditasi “B” yaitu Program Studi Akuntansi, 

Program Studi Manajemen, dan Program Studi Ekonomi Pembangunan. 

Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan memiliki tujuan untuk 

menjadi fakultas yang unggul dalam bidang ekonomi, bisnis, 

entrepreneurship dan berdaya saing global. Di mana itu semua senantiasa 

berlandaskan pada nilai-nilai ke-Islaman, sehingga sumber daya yang lahir 

mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. 

Program Studi Ekonomi Pembangunan hadir untuk memenuhi 

tantangan globalisasi dengan mengombinasikan brainware (dosen 

berpengalaman baik dalam maupun luar negeri, serta praktisi), hardware 

(fasilitas perkuliahan modern pada lokasi yang representatif), software 

(kurikulum yang terbarukan dan aplikatif), dan networking (silaturahmi 

dengan lembaga pemerintah). Selain dibekali pengetahuan, mahasiswa juga 

diberi bekal ilmu agama Islam untuk meningkatkan ketaqwaan dalam 

menerapkan dan mengembangkan pengetahuan. Program studi ini resmi 

berdiri tahun 1994 dan lulusan program studi bergelar Sarjana Ekonomi 

(S.E). 

a. Visi Program Studi Ekonomi Pembangunan (EP) 

Menjadi program studi yang unggul dalam bidang ekonomi, asset, 

dan regional berwawasan global dan berbasis pada nilai ke-Islaman. 
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b. Misi Program Studi Ekonomi Pembangunan (EP) 

1) Melakukan pendidikan dan penelitian serta pengabdian kepada 

masyarakat sebagai wujud pengimplementasian Ilmu Ekonomi. 

2) Menciptakan Sumber Daya Manusia yang mampu 

mengimplementasikan ilmu dalam bidang ekonomi, regional, dan 

asset. 

3) Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak menuju Program 

Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Ahmad Dahlan yang 

berwawasan global. 

4) Mengembangkan pemahaman ke-Islaman sebagai basis dan landasan 

pengembangan ilmu dan kehidupan akademika. 

c. Sasaran Program Studi Ekonomi Pembangunan (EP) 

1) Menghasilkan lulusan yang memiliki watak dan kepribadian sebagai 

insan akademik dan sosial yang beretika dan menjunjung nilai-nilai 

Islami yang mampu menghadapi tantangan-tantangan sebagai 

pimpinan di masa depan dalam Ilmu Ekonomi, asset, dan regional 

disertai jiwa entrepreneur dalam lingkungan global yang dinamis. 

2) Menghasilkan lulusan Ekonomi Pembangunan Universitas Ahmad 

Dahlan adalah sarjana yang profesional dalam bidang regional dan 

asset, yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Profil Universitas Islam Indonesia (UII) 
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Pada tahun 1945, sidang umum Masjoemi (Majelis Sjoero Moeslimin 

Indonesia) dilaksanakan. Salah satu keputusan dari pertemuan ini adalah 

pembentukan Sekolah Tinggi Islam (STI) oleh tokoh-tokoh terkemuka 

tersebut. STI kemudian didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 bertepatan 

dengan 27 Rajab 1364 H dan berkembang menjadi sebuah Universitas yang 

disebut Universitas Islam Indonesia (UII) sejak tanggal 3 November 1947 

untuk memenuhi permintaan akan sebuah pendidikan tinggi yang 

mengintegrasikan pengetahuan umum dengan ajaran-ajaran Islam, 

Berdasarkan SK BAN-PT No. 065/SK/BAN-PT/AK-IV/PT/II/2013, 

Universitas Islam Indonesia ditetapkan sebagai institusi berakreditasi “A” 

dengan nilai tertinggi di antara PTS seluruh Indonesia. Pada awalnya, 

Universitas Islam Indonesia memiliki empat fakultas yang terdiri dari 

Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas 

Ekonomi, yang mulai beroperasi pada Juni 1948. Akan tetapi hingga saat ini 

Universitas Islam Indonesia secara keseluruhan memiliki sembilan fakultas 

yang terdiri dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Agama 

Islam, Fakultas Kedokteran, Fakultas Matematika dan IPA, Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, 

Fakultas Teknologi Industri, dan International Program (IP). 

Salah satu fakultas yang dimiliki oleh Universitas Islam Indonesia 

sejak awal berdiri adalah Fakultas Ekonomi yang memiliki tiga program 

studi dengan akreditasi “A” yaitu Program Studi Akuntansi, Program Studi 

Manajemen, dan Program Studi Ilmu Ekonomi. Ketiga program studi 
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tersebut menyelenggarakan kelancaran proses belajar mengajar sesuai 

dengan bidang ilmu masing-masing, dan melaksanakan pengkajian 

kurikulum, terutama yang berkaitan dengan bidang akademik, serta 

melaksanakan evaluasi kegiatan akademik baik yang dilaksanakan oleh 

dosen maupun oleh mahasiswa. 

Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Indonesia yang dibuka mulai Tahun Akademik 1990/1991 dan memperoleh 

Status Terdaftar pada tanggal 21 Februari 1991 berdasarkan SK Mendikbud 

R.I No. 076/0/1991. Pada Tahun Akademik 1993/1994 berdasarkan SK. 

Dirjen Dikti Depdikbud R.I No. 193/DIKTI/Kep/1994 tertanggal 9 Juli 

1994, Program Studi Ilmu Ekonomi memperoleh Status Diakui. Kemudian 

berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan 

Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 

002/BAN-PT/AK-II/XII/1998 tertanggal 22 Desember 1998 ditetapkan 

bahwa Program Studi Ilmu Ekonomi mendapat akreditasi dengan nilai “A”. 

Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Indonesia terakreditasi “A” dirancang untuk menghasilkan Sarjana Ekonomi 

yang profesional, memiliki kemampuan analisis ekonomi dan bisnis, 

berwawasan global, beretika serta siap memasuki dunia kerja pada tingkat 

Nasional maupun Internasional, dan studi dapat diselesaikan dalam 3,5 

tahun. 

a. Visi Program Studi Ilmu Ekonomi (IE) 
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Terwujudnya Program Studi Ilmu Ekonomi unggulan sebagai 

“rahmatan lil’alamin” yang memiliki komitmen pada kesempurnaan dan 

risalah Islamiyah bidang Ilmu Ekonomi. 

 

b. Misi Program Studi Ilmu Ekonomi (IE) 

1) Melaksanakan pendidikan dibidang ekonomi dengan kompetensi 

ekonomi Islam yang didukung oleh keunggulan kurikulum dan proses 

belajar-mengajar serta kelengkapan fasilitas. 

2) Melaksanakan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah diberbagai 

media Nasional maupun Internasional. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dan dakwah Islamiyah. 

4) Mengembangkan dan memanfaatkan Ilmu Ekonomi untuk 

meningkatkan kesejahteraan, kehormatan, dan martabat masyarakat. 

c. Sasaran Program Studi Ilmu Ekonomi (IE) 

1) Lulusan bekerja atau berwirausaha. 

2) Tepat waktu studi lulusan minimal 90%. 

3) Nilai kinerja dosen ≥ 3,00 (skala 0 s/d 4) minimal 90%. 

4) Capaian kompetensi Ke- UII- an lulusan meliputi ke-Islaman, 

kebangsaan, kewirausahaan, bahasa inggris dengan nilai baik, minimal 

90%. 

5) Indeks prestasi komulatif lulusan ≥ 3,00 minimal 80%. 

6) Jumlah dosen dengan publikasi ilmiah Internasional minimal 5%. 

7) Skor TOEFL lulusan ≥ 475 minimal 50%. 



59 
 

3. Profil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lahir di tengah-tengah Kota 

Yogyakarta karena didorong kesadaran dan tanggung jawab yang mendalam 

bahwasannya pendidikan termasuk pendidikan tinggi pada hakekatnya 

merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Diawali dengan 

diskusi-diskusi kecil oleh sekelompok kecil aktivis Muhammadiyah yang 

mengambil tempat di Madrasah Mu’alimin Muhammadiyah, kemudian 

dikembangkan di tengah-tengah forum tokoh-tokoh cendekiawan 

Muhammadiyah yang sifatnya lebih luas, maka akhirnya disimpulkan 

bahwa sudah dipandang perlu segera didirikan Universitas Muhammadiyah 

di kota perjuangan sekaligus kota kelahiran Muhammadiyah untuk pertama 

kalinya. Berdasarkan keputusan hasil musyawarah Muhammadiyah Wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta (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, maka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pembinaannya 

berada di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

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 Universitas Muhammadiyah 
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Yogyakarta ini menunjukkan bahwa Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta telah diakui secara Nasional dan oleh masyarakat luas. Selain 

itu, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga berhasil mendapatkan 

akreditasi Internasional dari QS Stars dengan perolehan Bintang 5 untuk 

bidang Fasilitas (Facility), Tanggung jawab Sosial (Social Responsbility), 

dan Inklusivitas (Inclusiveness), Bintang 4 untuk bidang Pengajaran 

(Teaching), dan Bintang 3 untuk bidang Daya Serap Lulusan 

(Employability). 

Pada awal berdirinya tahun 1981/1982, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan akademiknya dengan membuka 

lima fakultas yang terdiri dari Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Dakwah. 

Hingga saat ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki delapan 

fakultas yang terdiri dari lima fakultas yang sudah dimiliki oleh Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta sejak awal pendirian dan tiga penambahan 

fakultas baru yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Pendidikan Bahasa, dan 

Fakultas Pertanian. 

Fakultas Ekonomi merupakan fakultas yang sudah ada sejak awal 

mula pendirian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang hanya 

memiliki satu Program Studi yaitu Manajemen. Namun pada Tahun 

Akademik 1992/1993 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membuka 

Program Studi Akuntansi dan pada Tahun Akademik 1999/2000 membuka 

Program Studi Ilmu Ekonomi. Dan ketiga Program Studi yang terdapat 
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dalam Fakultas Ekonomi ini berakreditasi “A”. Dan pada tanggal 24 

September 2016 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

secara resmi berubah nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Binsis 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang 

dibuka pada Tahun Akademik 1999/2000. Pada tanggal 3 Agustus 2006 

Program Studi Ilmu Ekonomi memperoleh akreditasi “B”. Berdasarkan 

Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 010/BAN-

PT/AK-X/S1/VII/2006. Dan pada tahun 2011 Program Studi Ilmu Ekonomi 

memperoleh akreditasi “A”. Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Departemen Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia No. 025/BAN-PT/AK-XIV/S1/IX/2011. 

Secara umum, Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berupaya untuk 

menyiapkan Sarjana Ilmu Ekonomi yang Islami, berakhlaq mulia dengan 

kemampuan pemahaman konsep, analisa, dan aplikasinya dalam 

masyarakat, tekun bekerja, dan bertanggung jawab. Lulusan diharapkan 

memiliki kompetensi utama sebagai peneliti dan praktisi dibidang keuangan 

dan perbankan Islam. 

a. Visi Program Studi Ilmu Ekonomi (IE) 

Menjadi Program Studi Ilmu Ekonomi yang Unggul dan Islami di 

Kawasan ASEAN Pada Tahun 2020. 
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b. Misi Program Studi Ilmu Ekonomi (IE) 

1) Menyelenggarakan pendidikan dengan nuansa ilmiah dan Islami untuk 

membentuk Sarjana Ekonomi Islami yang berakhlaq mulia dengan 

penguasaan teori ekonomi yang kuat dan analisis yang tajam berdaya 

saing Internasional. 

2) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang Ilmu 

Ekonomi untuk kemaslahatan umat. 

3) Melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat bagi 

terwujudnya kemaslahatan umat yang berkemajuan. 

4) Memperluas kerjasama bertaraf Nasional maupun Internasional untuk 

mewujudkan Program Studi yang menjadi rujukan dalam pengembangan 

Ilmu Ekonomi Islam. 

c. Sasaran Program Studi Ilmu Ekonomi (IE) 

1) Membentuk Sarjana Ekonomi Islam yang berakhlaq mulia dengan 

penguasaan teori ekonomi yang kuat, analisis yang tajam, serta keahlian 

manajemen dan kewirausahaan yang baik. 

2) Memperkuat muatan nilai-nilai ajaran Islam di dalam teori ekonomi. 

3) Membangun kondisi kerja yang kondusif bagi semua civitas akademika 

Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

4) Membangun kerjasama yang bertaraf Internasional dalam pengembangan 

kegiatan akademik. 

B. Gambaran Umum Subjek Penelitian 
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Perolehan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menyebarkan 

kuesioner kepada 220 responden. Pihak yang menjadi responden merupakan 

mahasiswa semester satu tahun 2016 pada Program Studi Ekonomi 

Pembangunan (Prodi EP) di UAD, UII, dan UMY. Analisis deskriptif yang 

digunakan untuk mengetahui gambaran umum dari karakteristik responden 

berupa jenis kelamin dan daerah asal sekolah SMA atau SMK atau MA. 

Dalam penelitian ini setiap responden diberikan 30 butir pernyataan yang 

terdiri dari 5 butir pernyataan untuk variabel dependen (Y) dan 5 butir 

pernyataan untuk setiap variabel independen yang terdiri dari variabel kualitas 

pengajaran dan tenaga pendukung (X1), variabel biaya pendidikan dan biaya 

hidup (X2), variabel lokasi (X3), variabel fasilitas (X4), dan variabel persepsi 

kualitas lulusan (X5). 

Setiap butir pernyataan dalam kuesioner penelitian ini diukur dengan 

menggunakan skala Likert yang berupa pernyataan positif. Penggunaan skala 

Likert dalam penelitian ini dengan tujuan agar terlihat kecenderungan 

pemilihan oleh responden terhadap variabel yang diteliti. Kuesioner yang 

diberikan digunakan dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan dari 

mahasiswa yang berkaitan tentang preferensi atau sikap pilihan atau 

kecenderungan atau kesukaan mahasiswa semester satu tahun 2016 dalam 

memilih Prodi EP dengan melihat dari beberapa faktor yaitu kualitas 

pengajaran dan tenaga pendukung, biaya pendidikan dan biaya hidup, lokasi, 

fasilitas, dan persepsi kualitas lulusan. 
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Pilihan jawaban responden diberikan skor numerik yaitu nilai satu (1) 

untuk jawaban kuesioner terendah dan nilai lima (5) untuk jawaban kuesioner 

tertinggi dengan kriteria jawaban sebagai berikut : skor satu (1) untuk jawaban 

sangat tidak setuju, skor dua (2) untuk jawaban tidak setuju, skor tiga (3) untuk 

jawaban kurang setuju, skor empat (4) untuk jawaban setuju, dan skor lima (5) 

untuk jawaban sangat setuju. 

1. Karakteristik Subjek Penelitian Universitas Ahmad Dahlan (UAD) 

a. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Responden yang diperoleh pihak peneliti pada UAD sebanyak 53 

responden (35% dari total mahasiswa semester satu tahun 2016) dengan 

karakteristik jenis kelamin seluruh responden dapat dilihat pada gambar 

4.1. sebagai berikut :  

 
Sumber : Data Primer diolah tahun 2017 

GAMBAR 4.1. 

Analisis Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin pada Universitas Ahmad Dahlan 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden adalah berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 31 
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responden atau 58% dan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 22 

responden atau 42%. 

b. Berdasarkan Daerah Asal Sekolah 

Dari 53 responden (35% dari total mahasiswa semester satu tahun 

2016) yang diperoleh pihak peneliti pada UAD dengan karakteristik 

daerah asal sekolah dapat dilihat pada gambar 4.2. sebagai berikut :  

 
Sumber : Data Primer diolah tahun 2017 

GAMBAR 4.2. 

Analisis Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan 

Daerah Asal Sekolah pada Universitas Ahmad Dahlan 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden adalah berasal dari luar DIY yaitu sebanyak 43 responden atau 

81% dan berasal dari DIY yaitu sebanyak 10 responden atau 19%. 

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa mahasiswa semester satu tahun 

2016 Prodi EP Fakultas Ekonomi UAD mayoritas berasal dari luar DIY, 

sehingga membuktikan bahwa banyak penduduk berasal dari luar daerah 

yang ingin menjadi mahasiswa dan mendapatkan pendidikan di Kota 

Yogyakarta. 

2. Karakteristik Subjek Penelitian Universitas Islam Indonesia (UII) 
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a. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Responden yang diperoleh pihak peneliti pada UII sebanyak 48 

responden (31% dari total mahasiswa semester satu tahun 2016) dengan 

karakteristik jenis kelamin seluruh responden dapat dilihat pada gambar 

4.3. sebagai berikut : 

 
Sumber : Data Primer diolah tahun 2017 

GAMBAR 4.3. 

Analisis Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin pada Universitas Islam Indonesia 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden adalah berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 30 

responden atau 63% dan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 18 

responden atau 37%. 

b. Berdasarkan Daerah Asal Sekolah 

Dari 48 responden (31% dari total mahasiswa semester satu tahun 

2016) yang diperoleh pihak peneliti pada UII dengan karakteristik daerah 

asal sekolah dapat dilihat pada  gambar 4.4. sebagai berikut : 
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Sumber : Data Primer diolah tahun 2017 

GAMBAR 4.4. 

Analisis Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan 

Daerah Asal Sekolah pada Universitas Islam Indonesia 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden adalah berasal dari luar DIY yaitu sebanyak 41 responden atau 

85% dan berasal dari DIY yaitu sebanyak 7 responden atau 15%. Dengan 

begitu dapat disimpulkan bahwa mahasiswa semester satu tahun 2016 

Prodi EP Fakultas Ekonomi UII mayoritas berasal dari luar DIY, 

sehingga membuktikan bahwa banyak penduduk berasal dari luar daerah 

yang ingin menjadi mahasiswa dan mendapatkan pendidikan di Kota 

Yogyakarta. 

3. Karakteristik Subjek Penelitian Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (UMY) 

a. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Responden yang diperoleh pihak peneliti pada UMY sebanyak 119 

responden (39% dari total mahasiswa semester satu tahun 2016) dengan 

karakteristik jenis kelamin seluruh responden dapat dilihat pada gambar 

4.5. sebagai berikut : 
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Sumber : Data Primer diolah tahun 2017 

GAMBAR 4.5. 

Analisis Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden adalah berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 72 

responden atau 61% dan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 47 

responden atau 39%. 

b. Berdasarkan Daerah Asal 

Dari 119 responden (39% dari total mahasiswa semester satu tahun 

2016) yang diperoleh pihak peneliti pada UMY dengan karakteristik 

daerah asal sekolah dapat dilihat pada gambar 4.6. sebagai berikut : 

 
Sumber : Data Primer diolah tahun 2017 

GAMBAR 4.6. 
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Analisis Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan 

Daerah Asal Sekolah pada Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden adalah berasal dari luar DIY yaitu sebanyak 96 responden atau 

81% dan berasal dari DIY yaitu sebanyak 23 responden atau 19%. 

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa mahasiswa semester satu tahun 

2016 Prodi EP Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY mayoritas berasal dari 

luar DIY dan membuktikan banyak penduduk luar daerah yang ingin 

menjadi mahasiswa dan mendapatkan pendidikan di Kota Yogyakarta. 


