KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb
Syukur Alhamdulillah penulis lantunkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Satu dari sekian banyak nikmat-Nya
adalah keberhasilan penulis dalam merampungkan penyusunan tesis dengan judul
“Analisis Determinasi Nilai Tukar di Indonesia”. Tesis ini disusun guna
memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada
Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan (UNIMED). Tak lupa shalawat
beriringkan salam penulis haribahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad
SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang
dan berilmu pengetahuan.
Teristimewa pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih
kepada Ibunda tersayang Juraidah, BBA dan Ayahanda tercinta Alm. Ir. Suria
Darma Ginting, MBA, MM yang telah berpulang ke Rahmatullah dalam masa
ananda menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang
yang telah diberikan serta do’anya yang tidak pernah berkesudahan, motivasi dan
bimbingan yang selalu mendidik serta bantuan moril dan material yang tidak akan
bisa terbalaskan. Terima kasih juga kepada suami tercinta Firdaus Pranata Sitepu,
S.Pd dan anakku yang tersayang Zaid Arkaan Sitepu serta Abangda Eddy Nisura
Sumada Ginting, SE dan kedua Adinda tersayang Gita Beauty Sumada br.
Ginting, S.Kom dan Rizky Ananda Sumada Ginting, yang selalu memberikan
inspirasi dan dukungan semangat serta do’anya.
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Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian perkuliahan dan
penyusunan tesis ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta dukungan
dari berbagai pihak. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa
hormat menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri
Medan.
2. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
3. Ibu Dr. Fitrawaty, SP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi
sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah sabar dan ikhlas meluangkan
waktu dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saransaran yang sangat berharga kepada penulis selama penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Fitri Rahmadana, M.Si selaku Sekretaris Program
Studi Ilmu Ekonomi sekaligus Dosen Penguji yang telah memberikan
masukan dan saran yang bermanfaat bagi penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Dede Ruslan, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah
bersedia meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, dan
saran-saran kepada penulis selama penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si., Ph.D dan Ibu Sri Fajar Ayu, MM, DBA
selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang
bermanfaat bagi penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah
banyak memberikan pemahaman ilmu dan pengetahuan selama menempuh
pendidikan.
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8. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Negeri
Medan.
9. Sahabat-sahabat terbaik T. Citra Nisa Farza, Selvia Inca Devi, (Almh)
Hovonly Aprista Simbolon, Siti Delvi Jarniati dan Muammar Rinaldi,
untuk segala kebersamaan dalam suka dan duka yang telah dilalui
bersama-sama serta motivasi dan do’a yang mengiringi persahabatan
selama ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan seangkatan Program
Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama
proses perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih
banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya
saran dan kritik yang bersifat membangun demi menciptakan karya yang lebih
baik lagi dimasa yang akan datang. Dan semoga tesis ini dapat memberikan
manfaat dunia pendidikan, pemerintahan dan para pembaca lainnya. Amin ya
robbal a’lamin.
Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, November 2019
Penulis

Ayu Putri Sumada br Ginting
NIM. 8166162002
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