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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Jumlah Produksi, Harga, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Volume 

Ekspor Karet di Sumatera Utara”. 

 Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan. 

Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh jumlah 

produksi, harga, dan nilai tukar rupiah terhadap volume ekspor karet di Sumatera 

Utara tahun 1993-2013. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan penghargaan 

yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Samudera Hasibuan  dan Ibunda tercinta 

Balqis Nasution yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan 

kepada penulis, baik dalam bentuk materil maupun moril. Dan penulis juga 

mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu, kakak dan abang  tercinta Gustina 

Hasibuan, Ahmad Damhuri Hasibuan, Syamsyah Fitri Hasibuan, dan tak lupa pula 

kepada adik tersayang Zakaria Hasibuan karena selalu memberikan dukungan dan 

semangat  kepada penulis.  

Penulis tidak lupa mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, 

khususnya kepada :  



iv 
 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, selaku Rektor Univesitas 

Negeri Medan.  

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Univesitas Negeri Medan. 

3. Bapak Thamrin, M.Si, selaku Pembantu Dekan I FAkultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu T.Teviana, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu T.Teviana, SE., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Saidun Hutasuhut, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah mengajari, memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama 

proses penyelesaian skripsi ini. 

7. Ibu T. Teviana, SE.,M.Si dan Bapak Drs. Edison Sagala, MS sebagai 

penguji penulis yang juga memberikan arahan dan masukan keda penulis 

selama proses penyelesaian skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan yang telah mengajar dan membantu penulis 

dalam meningkatkan ilmu pengetahuan selama masa studi. 

9. Orang yang paling terkasih yang selalu ada disaat kapanpun dan 

dimanapun dan selalu siap siaga, Wahyu Nanda Pratama Siregar 

iloveyousomuch. 
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10. Kepada para londur Kingkong, nonoks, padel, gandi, uyuns, dan amongs 

selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan 

skripsi ini. Terkhusus kepada gandi yang dijuluki bapak segala solusi 

thankyou so much buat semua bantuan dan solusinya. 

11. Seluruh mahasiswa-mahasiswi angkatan 2011, dan adek-adek stambuk di 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

 

Penulis telah berusaha sebaik-baiknya menyelesaikan dan menyusun 

skripsi ini dan penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan yang 

perlu diperbaiki lagi demi penyempurnaan yang lebih lanjut dan perbaikan dimasa 

yang akan datang.  

Akhir kata penulis mengucapkan terimah kasih.   

 

 

               

 

             Medan,         Maret 2015  

 

 

Khairunnisah Hasibuan 

              NIM: 7113210025 
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