
KATAPENGANTAR 

Dengan pcnuh rasa syukur Jcepada Tuhan Yang Maha Esa. yang telah 

melimpahkan keselamafan dan bimbingan-Nya kepada penulis sela:ma mcnempuh 

pcrk.-uliahun dan penyusunan tesis ini. Adapun judul tcsis ini adalah.. "Analisis 

Faktor-raktor yang Mc:m.pcngarubi Ekspor Non Migas lndonesia". 
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