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Puji dan syukur penulis panjatkan ke Allah SWT, karena kehendak-Nya 

lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan 

Devaluasi Yuan dan Terpuruknya Cadangan Devisa sebagai Faktor-faktor 

Penyebab Terdepresiasinya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika 

Serikat pada Tahun 2015” ini dapat disusun dan diselesaikan. Adapun penulisan 

skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi 

pada Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama, Bandung. 

 Penulis banyak mendapatkan pengalaman berharga dalam melaksanakan 

penelitian ini, bukan hanya dari segi keilmuan melainkan juga dari segi 

kehidupan. Banyak kesulitan yang penulis dapatkan pada saat penelitian terutama 

dalam mencari sumber literatur yang relevan terhadap salah satu variabelnya 

dikarenakan jenis variabel yang relatif baru. Penulis menyadari sepenuhnya akan 

keterbatasan penulis baik itu dalam hal pengetahuan, pengalaman, dan kemapuan. 

Namun, penulis mengharapkan dengan digunakannya bahasa yang cukup 

sederhana dan pembahasan yang komprehensif, pembaca dapat dengan mudah 

memahami dan menyerap intisari dari penelitian ini. 

 Penulis pun berharap bahwa skripsi ini ke depannya dapat memberikan 

manfaat  bagi civitas akademika, peneliti selanjutnya maupun bagi para pembaca 

yang ingin mengetahui penyebab terdepresiasinya kurs USD/IDR pada tahun 

2015. Peneliti juga berharap bahwa skripsi ini akan memberikan faedah di dalam 
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pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi. Akhir kata, penulis 

mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang penulis 

miliki. 
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