KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dengan judul skripsi
“Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga (BI rate), dan Nilai Impor
Terhadap Nilai Tukar Rupiah atas Dollar Amerika Periode 2009-2013”.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Universitas Negeri
Medan. Selain itu, penulisan juga berharap kiranya skripsi ini dapat memperluas
wawasan dan menambah pengetahuan pembaca, secara khusus mahasiswa/i di
jurusan manajemen.
Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
khususnya:
1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri
Medan,

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

melaksanakan studi di Universitas Negeri Medan.
2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, M.E, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Medan sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis yang
telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan bersedia
menyediakan waktu serta memberikan arahan kepada penulis selama proses
pengerjaan skripsi ini berlangsung.

iii

3. Bapak Drs. Ahmad Hidayat, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen
Universitas Negeri Medan sekaligus dosen penguji skripsi penulis.
4. Ibu T. Teviana, S.E, M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Universitas
Negeri Medan.
5. Ibu Diana Hasyim, S.E, M.M, selaku dosen penguji skripsi penulis dan Bapak
Zulkarnain Siregar, S.T, M.M, selaku dosen pembimbing akademik, sekaligus
dosen penguji skripsi penulis yang telah memberikan saran dalam
menyempurnakan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Medan.
7. Teristimewa untuk Ayahanda (Edy Sulisustiono) dan Ibunda (Asmah) serta
saudara tercinta Yeni Saylendra, Jumawan Saputra, Hendra Fuji Ramadhan
atas segala dukungan serta do’a yang telah diberikan. Dan untuk keponakanku
Almira yang telah mengisi hari-hari penulis dengan indah dan kegembiraan.
8. Untuk temen seperjuangan Agustina Simbolon, Khairi Rizky, Umi Nadra, Kak
Rahmi, Puput Pratiwi serta teman-teman yang telah lebih dulu menyesaikan
study Nanda, Sisil, Lisa, Lina, Mawar dan teman-teman manajemen 2010
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan. Terima kasih untuk semua
bantuan dalam penyelesaian skripsi ini dan kenangan indah semasa
menempuh perkuliahan.
9. Untuk keluarga kecilku Yusniar, Cici Amalia, Ainul Fitri dan Friska Indria
Nora yang telah memberikan banyak dukungan selama menempuh perkulian.

iv

10. Kak Yohana Situmeang dan seluruh pegawai untuk semua informasi dan
bantuan yang telah diberikan.
11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu
persatu.

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama
ini menjadi rahmat bagi kita semua. Mengingat keterbatasan dan kemampuan
penulis tentu skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, untuk itu penulis
mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dari semua pihak dan semoga
skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Akhir kata penulis ucapkan
terima kasih.

Medan,

September 2014

Penulis

DESI YUNI ASTUTI

v

