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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Singkat Universitas Islam Riau  

 Universitas Islam Riau (UIR) didirikan oleh yayasan lembaga pendidikan 

islam (YLPI) pada tanggal 4 september 1962, dan merupakan perguruan tinggi 

tertua di riau. Perkembangan universitas islam riau mengalami pasang surut dari 

tahun ketahun sehingga pada tahun enam puluhan dan tujuh puluhan perguruan 

tinggi ini pernah hanya mengelola dua fakultas saja. Kemudia pada tahun delapan 

puluhan adalah masa–masa jaya universitas ini sehingga fakultasnya berkembang 

menjadi tujuh fakultas. Dan bahkan pernah didirikan fakultas kedokteran yang 

ditutup pada tahun 1993 disebabkan tidak mendapatkan izin dari lembaga terkait.  

 Maksud pendirian Universitas Islam Riau adalah untuk membantu 

pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional. Disamping itu sebagai tujuan 

utamanya adalah untuk membentuk manusia berilmu, beramal dan bertanggung 

jawab atas dasar jiwa islam. 

Adapun sasaran yang akan dihasilkan adalah : 

1. Untuk menghasilkan sarjana yang cakap dalam bidangnya masing – masing. 

2. Mencetak sarjana yang cinta akan agama, bangsa dan tanah air Indonesia. 

Sejarah perkembangan fakultas – fakultas di universitas islam riau mulai  

pada tahun 1962 bersama dengan dibukanaya fakultas agama yang terdiri dari 

jurusan hukum dan tarbiyah. Kemudian dalam tahun ini ushuluddin di 
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bangkinang. Satu tahun kenudian (1964) di buka fakultas teknik jurusan sipil. 

Pada tahun 1965 bertepatan dengan berdirikannya IAIN sultan syarif kasim 

pekanbaru, maka fakultas tarbiyah diambil alih dari UIR mangantisipasi 

perkembangan pertanian. Tiga tahun kemudian UIR memamerkan diri dengan 

mendirikan akademi akuntansi dan sekretaris manajemen. Khusus akademi 

akuntansi merupakan cikal bakal berdirinya fakultas ekonomi pada tahun 1981. 

Perkembangan UIR semakin pesat setelah didirikannya akultasi ilmu sosial 

politik (PSIPOL) dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) pada tahun 

1982. Akademi sekretaris manajemen (ASMI) yang awalnya berada pada 

lingkungan fakultas ekonomi diubah menjadi salah satu program studi yang 

berada dibawah FISIPOL UIR pada tahun 1992. Pada tahun 1991 fakultas 

kedokteran yang langsung diminati oleh masyarakat yang akhirnya ditutup sejak 

tahun ajaran 1993 karena persoalan perizinan. 

Akhir – akhir ini sejalan dengan berkembangnya minat masyarakat untuk 

melanjutkan perguruan tinggi maka sebagian besar fakultas – fakultas di 

lingkungan UIR  mengalami perkembangan mahasiswa terutama fakultas 

keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) sehingga fakultas ini kekurangan ruangan 

belajar dan terpaksa menumpang pada fakultas lain. Tetapi sekarang FKIP telah 

membangun gedung baru yang sanggup menampung seluruh mahasiswanya. 

Selain FKIP, fakultas Hukum dan Ekonomi juga mengalami peningkatan jumlah 

mahasiswanya. 

 



45 

 

 

4.2  Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau (UIR) 

Fakutas Ekonomi UIR secara resmi dibuka oleh yayasan pendidikan 

islam (YLPI) daerah riau pada tanggal 1 juli 1981 berdasarkan SK No. 19/Kep. 

11978 dengan kegiatan operasional dimulai pada tanggal 22 agustus 1981. 

Sebelum fakultas ekonomi berdiri sudah ada fakultas akuntansi dan akademi 

sekretaris manajemen yang pada dasarnya yang merupakan cikal bakal berdirinya 

Fakultas Ekonomi yang berlokasi di JL. Prof. M . yamin No.1 pekanbaru, namun 

dengan semakin meningkatnya aktifitas dan kapasitas fakultas ekonomi maka 

semenjak awal tahun 1885 fakultas ekonomi menempati kampus baru di 

perhentian marpoyan pekanbaru yang sekarang bernama JL. Kaharuddin nasution 

KM 11 Marpoyan Pekanbaru. 

Fakutas ekonomi memperoleh izin operasional dari pemerintah c.q 

Kopertis Wilayah 1 SK. NO.02/PD/KOP.1/1981 tertanggal 24 agustus 1981. 

Kemudian pada tanggal 2 November 1982 status Fakutas Ekonomi di tingkatkan 

menjadi terdaftar berdasarkan SK. NO.03240/DIKBUD/1984. Pada tahun 1987 

program Akuntansi D. III di tingkatkan statusnya dari terdaftar menjadi diakui dan 

pada tahun 1980 dinaikkan menjadi status disamakan berdasarkan SK. Dirjen 

Dikti NO.044/0/90 tanggal 17 januari 1990. 

 Berdasarkan evaluasi dari kopertis wilayah 1 maka mulai tanggal 25 juni 

1990 status program S1 Manajemen dan ilmu ekonomi  ditingkatkan dari terdaftar 

menjadi diakui berdasarkan SK. Mendikbud RI NO.0379/0/1990 dan 

NO.0380/0/1990 tertanggal 31 mei 1990. Yang kemudian meningkat menjadi 
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status disamakan berdasarkan SK. Dirjen Dikti RI NO.441/dikti/kep 192 tanggal 

16 Oktober 1992. 

 Perkembangan jurusan, pada awalnya Fakutas Ekonomi mempunyai dua 

jurusan dan program studi, yaitu : 

1. Jurusan Ilmu Ekonomi 

2. Jurusan Manajemen 

3. Jurusan Akuntansi 

4. Program Diploma D. III Akuntansi  

 Dalam perkembangannya dan memenuhi kebutuhan  masyarakat maka 

Pada tahun 1986 dibuka satu jurusan dan satu program studi lagi yaitu jurusan 

Akuntansi (S1). Berdasarkan Akreditasi  yang dilakukan oleh Badan Akreditasi 

Nasional (BAN) maka status dari masing – masing jurusan program studi di 

Fakutas Ekonomi sampai tahun 2014 adalah : 

Tabel 4.1 

Status Jurusan Fakutas Ekonomi 

No Jurusan / program Status Keterangan 

1 Ekonomi Pembangunan Disamakan Terakreditasi B 

2 Manajemen Disamakan Terakreditasi B 

3 Akuntansi Disamakan Terakreditasi B 

4 Akuntansi D III Disamakan Terakreditasi 

Sumber : Tata Usaha Fakultas Ekonomi (UIR) 
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4.3  Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi Universitas Isam Riau 

Gambar 4.2  

Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau 
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Sumber : Tata Usaha Fakultas Ekonomi (UIR) 
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