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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahirobil’alamin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah 

SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada pemimpin para umat 

baginda Rosullulloh Nabi Muhammad SAW yang telah memerdekakan manusia-

manusia dari dunia kebodohan menuju jalan kebajikan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengn judul “AUDIT SISTEM INFORMASI 

MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT DENGAN DOMAIN DELIVERY 

AND SUPPORT (DS) STUDI KASUS DI UNIVERSITAS WIDYATAMA”. 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis tak jarang selalu mendapat, 

hambatan, tantangan, dan kesulitan, hal ini disebabkan karena banyak faktor  dari 

keterbatasan wawasan dan kemampuan yang penulis miliki. 

Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa tanpa adanya petunjuk dan kasih sayang 

yang Allah SWT berikan kepada penulis serta bantuan bimbingan, petunjuk serta 

dorongan dari berbagai pihak tak mungkin Laporan Tugas Akhir ini dapat selesai, 

sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis dalam kesempatan ini dengan segala 

kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT atas semua rahmat, karunia serta pertolongan-Nya yang telah 

diberikan kepada penulis disetiap langkah dalam membuat audit sistem 

informasi hingga penulisan laporan akhir ini. 

2. Bapak dan Mimi, serta Adik-adikku atas doa’nya yang tak pernah 

berhenti, dan segala dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang selalu 

diberikan kepada penulis. 

3. Bapak Setiadi Yazid, Ir., M.sc.,Ph.D,. selaku Dekan Fakultas Teknik 

4. Bapak M. Rozahi Istambul, S.komp., M.T selaku Ketua Jurusan Prodi 

Sistem Informasi 
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5. Bapak Iwan Rijayana, S.Kom., M.M.,M.Kom. selaku Dosen Pembimbing 

Tugas Akhir yang telah membantu dan memberikan solusi penulisan 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 

6. Bapak Murnawan S.T., M.T,. selaku dosen pembimbing di lapangan, 

terima kasih atas bimbingan dan bantuannya dalam perancangan audit 

sistem informasi dan pemahaman tentang CSF, KGI, dan KPI. 

7. Ibu Sri Lestari, Ir.,M.T. selaku dosen wali mahasiswa Jurusan Sistem 

Informasi serta seluruh Dosen Fakultas Teknik yang telah banyak 

memberikan ilmunya kepada penulis. 

8. Sahabat-sahabatku Orin, Sefty, Hadi, Narisa yang selalu membantu dan 

mendukung penulis untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.  

9. Sahabat-sahabat angkatan 2009, terimakasih banyak untuk 

kebersamaannya selama ini, semua pengalaman dan kenangan indah saat 

bersama kalian merupakan kebahagiaan tersendiri bagi penulis. 

10. Teman-teman angkatan 2010, 2011 yang yang selalu mendukung dan 

memberikan semangat kepada penulis. 

11. Kepada teman-teman kosan Pa Asep Joly (Rani, Sefty, dan Febi) dan 

pemilik kosan Ibu RW dan Bapak RW Asep Joly yang sudah memberikan 

motifasi agar bisa menjadi anak kebanggan orang tua, hal itu menjadi 

sebuah perhatian yang sangat istimewa.  

12. Seluruh keluarga Bramatala-Utama, terutama angkatan Cahya Belantara, 

yang tak hentinya mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan ini. 

13. Kepada Pak Dani, Bu Devi, Pak Adang, Pak Midjo, Bu Yahmi, dan 

seluruh Staff dan karyawan Universitas Widyatama yang telah banyak 

membantu penulis dalam urusan administrasi. 

14. Dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu per satu. 
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Tak lupa penulis meminta maaf bila dalam Laporan Tugas Akhir ini masih 

banyak kesalahan baik penulisan maupun bahasanya. Oleh karena itu penulis 

berharap akan teguran, kritik, serta sarannya. 

Akhir kata semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada 

penulis mendapatkan balasannya dari Allah SWT. Aamiin... 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

      Bandung,  September 2013 

Fahrin Dianisa 

              Penulis  


