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komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan
tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang
diterbitkan maupun tidak diterbtkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks
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PRAKATA
Perdagangan internasional merupakan salah satu cara untuk mendapatkan
devisa negara sebagai salah satu cara membangun ekonomi negara. Indonesia
memiliki pendapatan yang besar dari perdagangan internasional dengan ekspor
yang lebih besar dari pada impor. Depresiasi dan apresiasi mata uang selalu
menjadi topik yang hangat dan diperbincangkan, bahkan menjadi salah satu alasan
dibentuknya zona ekonomi regional untuk menghilangkan perbedaan mata uang
transaksi. Rasa ingin tahu penulis mengenai pengaruh nilai mata uang pada ekspor
yang menghadapi perbedaan mata uang sebagai alat transaksi mendorong penilis
untuk melakukan penelitian pada bidang keuangan makro sebagai tugas akhir
dalam meraih gelar master. Judul yang dipilih pada penelitian yang dilakukan
adalah Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Ekspor Indonesia.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani,
M.S. yang telah membantu penulis menemukan tujuan penelitian. Beliau juga
banyak memberikan arahan mengenai konsep penulisan karya ilmiah khususnya
yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan ekonomi makro. Selain itu
beliau juga mengajarkan aplikasi ilmu statistik untuk mempertajam makna data
berdasarkan tujuan penelitian.
Kepada Dr. Ir. Trias Andati, M.M., M.Sc. penulis mengucapkan terima
kasih atas segala arahan, bimbingan, dan diskusi yang sangat menarik selama
penelitian dan penulisan tesis ini. Penulis mampu melakukan penelitian yang
berkaitan dengan makroekonomi namun bermanfaat langsung pada tingkat
manajerial berkat tuntunan serta pembelajaran konsep struktur keuangan dari
arahan beliau.
Penulis mengucapkan terimakasih kepada ayah, ibu, dan adik yang
senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan studi di MB IPB. Kepada
teman-teman R45 yang telah menjadi teman belajar dan diskusi penulis, kepada
sahabat-sahabat ini penulis ucapkan terima kasih.
Bogor, 2013
Dhany Surya Ratana
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