
KATA PENGANTAR 


Konferensi Nasional Sistem Informasi 2006 yang diselenggarakan oleh Teknik Informatika 

Universitas Pasundan Bandung bekeljasama dengan Teknik Informatika InstihJt Teknologi 

Bandung, dimaksudkan sebagai forum penyebaran ill11u pengetahuan dan informasi tentang 

si~tem informasi di Indonesia . Konferensi ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

kepada para praktisi dan akademisi untuk saling berbagi ide dan gagasan banI tentang 

disiplin ilmu sistem inforl11asi serta realisasinya dalam dunia usaha. Diharapkan 

kesenjangan yang terjadi antara teori yang digagas oleh para akademisi dengan 

implementasi yang dikembangkan oleh para praktisi akan semakin dapat dipersempit. 

Untl.lk itu keterlibatan banyak pihak dengan latar belakang yang berbeda diharapkan akan 

dapat meningkatkan kl.lalitas pengetahuan dan pendidikan sistel11 informasi di Indonesia . 

" 

Pad a kesempatan ini 'panitia mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah 

mengirimkan makalah serta kepada para peserta yang hadir dalam konferensi ini. Untuk 

menjamin kualitas, panitia telah melakukan proses review terhadap selurl.lh makalah yang 

masuk dan hanya l11enerima l11akalah yang dianggap layak untuk dipresentasikan. 

Sesuai dengan tema konferensi, panitia berusaha mengelol11pokkan makalah yang diterima 

ke dalam empat sudut pan dang yang berbeda yaihJ Organisasi dan Sistel11 Informasi, 

Teknologi dan Sistem Inforl11asi, Manusia dan Sistem Informasi, serta Pendidikan dan 

Sistem Infom1asi. Akan tetapi mengingat luasnya bidang kajian sistem informasi , sudut 

pandang yang digunakan oleh panitia dalam mengelompokkan makalah mungkin dapat 

berbeda dengan yang diharapkan oleh para penulis. Namun diharapkan hal ini tidak 

menYl.lrutkan sel11angat para penulis dalam berperan serta secara aktif dalam konferensi, 

justru diharapkan agar motivasinya semakin l11eningkat dalam melakukan penelitian dan 

berkarya di bidang sistem informasi. 

Pada kesempatan ini panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membanhJ dan mendukung penyelenggaraan kegiatan konferensi ini. Secara khusus 

panitia berterima kasih kepada Teknik Informatika InstihJt Teknologi Bandung atas 

dukungan finansial yang diberikan, kepada Penerbit Informatika yang telah membantu 

dalal11 menerbitkan prosiding ini , para sponsor antara lain Bank Mandiri Kanwil VI Jawa 

Barat, Dot of Corner sebagai Event Organizing, dan kepada para peserta konferensi. 
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Akhir kata, panitia mengucapkan seiamat berkonferensi kepada para peserta semoga has il 

yang diperoieh dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Agus Hexagraha 


Ketua Panitia Pelaksana 
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