HALAMAN MOTTO

“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah
akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang
menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia
dan di akhirat” (HR. Muslim)
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah
untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut (29): 6)
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”
(HR.Turmudzi)
“Making Someone Smaller doesn’t Make You Bigger”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :
1. Mamak dan Bapakku Tercinta
2. Kakak-kakakku Tersayang
3. Arrizal Ridwan Maulana
4. Teman-teman EP 2013
5. Almamaterku
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Inlflasi terhadap Ekspor Indonesia Tahun 2001-2016. Dalam penyelesaian
penelitian ini, amat banyak sumbangan baik pik pikiran maupun tenaga serta doa
dari berbagai pihak yang telah diberikan, untuk itu penulis mengucapkan banyak
terimakasih kepada yang terhormat :
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Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang
telah membantu memberikan masukan, pengarahan, dan saran demi lebih
baiknya skripsi ini.

2.

Drs. Supriyono, M.Si dan Drs. Sutanto, M.Si selaku penguji yang telah
meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan masukan dan saran guna
menyempurnakan skripsi ini.

3.

Dr. Hunik Sri Runing Sawitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sebelas Maret, yang telah memberi kesempatan penulis
untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Sebelas Maret.
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Dr. Siti Aisyah Tri Rahayu S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.

5.

Ayah dan Ibu serta kakak-kakak yang selalu setia mendoakan, memberi
motivasi dan semangat untuk menyelesaikan penelitian.

6.

Marta, Elyn, dan Thea selaku teman terdekat yang selalu memberikan
motivasi semangat dan bantuan dalam proses pengerjaan penelitian.

7.

Ganesha dan Anggia yang telah meluangkan waktu dan dengan amat sabar
membimbing dalam pengerjaan penelitian.

8.

Fathimah dan Maharani yang juga setia menjawab segala pertanyaanpertanyaan dan membantu dalam pengerjaan penelitian.

9.

Arrizal selaku teman terbaik yang setia menemani dan memotivasi dikala
susah dan senang.

10. Semua teman-teman EP 2013 yang tidak bisa penulis tulis satu per satu, tanpa
kalian penulis hanyalah butiran debu.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih amat sangat banyak
kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang
membangun untuk perbaikan dalam penelitian setelah ini. Akhirnya, penulis
berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan
kalangan serta dapat menjadi wawasan dan pengetahuan baru.
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