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KATA PENGANTAR 

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2007 yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik 
Informatika STT Telkom Bandung. Konferensi ini dapat terwujud atas kerjasama dengan Kelompok 
Keahlian (KK.) Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, dimaksudkan sebagai 
forum yang memberikan kesempatan kepada para peneliti, praktisi, dan komunitas akademis untuk 
saling berbagi ide-ide baru tentang sistem informasi. Kajian tentang sistem informasi yang akan 
dibicarakan dalam konferensi ini merupakan kumpulan interaksi dari berbagai masalah yang dihadapi 
oleh (I) para insinyur dalam menemukan model, metode, system, dan tools dalam pengembangan 
sistem informasi secara optimal, (2) para manajer pada semua level, menyangkut semua pekeIjaan 
sehari-hari mulai dari hal yang teknis sampai hal yang menyangkut organisasi, dari masalah sosial 
sampai rna salah politik, dan semua persoalan yang berhubungan dengan perusahaan, lingkungan, 
masyarakat, pengelolaan informasi dan aturan organisasi serta motivasi individu. Diharapkan 
kesenjangan yang terjadi antara teori yang digagas oleh para akademisi dengan implementasi yang 
dikembangkan oleh para praictisi akan semakin dapat dipersempit. Untuk itu keterlibatan banyak 
pihak dengan latar belakang berbeda diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dan 
pendidikan sislem informasi di Indonesia. 

Pada kesempatan ini panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dan meudukung penyelenggaraan kegiatan konferensi ini. Secara khusus panitia berterima 
kasih kepada 
1. 	 Peserta pemakalah dan non pemakah yang hadir dan mengirimkan makalah dalam konferensi ini. 

Untuk rnenjamin kualitas, panitia telah melakukan proses review terhadap makalah yang masuk 
dan hanya menerima makalah yang dianggap layak untuk dipresentasikan. 

2. 	 Kelompok Keahlian (KK) Informatika, Sekolah Teknik Eleictro dan Informalika lTB atas 
dukungan saran, masukan, dan juga finansial yang diberikan. 

3. 	 Pembicara panel session atas kesediannya untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan baru 
yang berguna pada konferensi kali ini. 

4. 	 Pibak sponsorship yang telah membantu terselenggaranya konferensi ini, antara lain PT. Telkom tbk, 
Yayasan Pendidikan Telkom, Pusat Penelitian dan Layanan Masyarakat dan Industri SIT 
Telkom, Penerbit Informatika, Sarana Web Intermedia, NTC, dan SCTV. 

Sesuai tema konferensi, panitia menerima banyak makalah penelitian yang berkaitan dengan 
Organisasi dan Sistem Informasi, Teknologi dan Sistem Informasi , Manusia dan Sistem Informasi, 
Pendidikan dan Sistem Informasi, dan Budaya dan Sistem Informasi. Hasil penelitian yang dimuat 
dalam Prosiding KNSI 2007 ini diharapkan dapat memotivasi para peneliti untuk dapa! lebih berkarya 
di bidang sistem informasi. 

Akhir kata, panitia mengucapkan selamal berkonferensi kepada para peserta semoga hasil diperoleh 
dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Erwin Budi Setiawan 
Ketua Pauilia Pelaksana 
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