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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah 

memberikan segala berkah nikmat dan karunia-Nya terutama kesehatan oleh 

karena kasih anugerah dan pertolongan-Nya yang begitu besar penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul “Audit Sistem Informasi 

menggunakan Framework Cobit pada Domain DS (Delivery and Support) 

Studi Kasus : Pengadilan Negeri Surakarta.” Tugas Akhir ini dibuat untuk 

memenuhi syarat kelulusan Program Studi Sistem Informasi pada Fakultas Teknik 

Universitas Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan 

karena keterbatasan pengetahuan penulis, karena itu penulis mengharapkan 

masukan dan saran yang dapat penulis pergunakan dikemudian hari. Meski 

demikian penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat 

bagi semua pihak. 

Dalam penyusunan dan penyelesaian Tugas akhir ini penulis banyak 

mendapatkan bantuan,bimbingan,dorongan,doa dan perhatian dari berbagai pihak 

secara moral dan material. Khususnya doa dari keluarga. Untuk itu dengan segala 

keikhlasan dan juga kerendahan hati penulis hendak mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya yaitu kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat kasih karuniannya yang 

melimpah, dimana telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan 

pertolongan yang luarbiasa kepada Hamba, sehingga dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu. 

2. Kedua orang tuaku yang tercinta Papi, Mami, Nenek dan Kakek 

Penulis, Papi Herman.H.Hutapea, Mami Eka Mulyana Purba, Nenek 

Zelvina Simanjutak, Kakek Eman  terimakasih atas dukungan dan doa 

yang tulus yang tidak pernah lepas dalam setiap detik hidupnya, 

pengertian dan kasih sayang, semangat serta kesabarannya serta 

dukungan moral dan material yang telah diberikan pada penulis. Buat 

Kak Yudit, Bang Doan, Dek Monika, Dek Novita, Bang Ronal, Aju 
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Lina, Aju Linta, Nantulang Hani terimakasih buat semua 

dukungan,doa,dan perhatiannya yang selalu membantu penulis. 

3. Bapak Iwan Rijayana,S.Kom., M.M., M.Kom. selaku dosen 

pembimbing penulis yang telah membantu dan menyediakan waktu, 

tenaga, pikiran dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan 

pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

4. Bapak M.Rozahi Istambul, S.Komo., M.T. selaku Ketua Prodi Studi 

Sistem Informasi S-1 Fakultas Teknik Universitas Widyatama 

5. Ibu Sri Lestari, Ir., M.T. selaku dosen wali penulis  

6. Dosen-dosen  Universitas Widyatama yang selalu membuka wawasan 

penulis, dan memberikan ilmu selama perkuliahan dan Seluruh staf 

yang ada di Universitas Widyatama baik staf  Akademik, LDE, PUPD, 

Perpustakaan yang telah banyak memberikan bantuan. 

7. Bapak Dani, Bapa Dadang, Ibu Devi selaku staf sistem informasi yang 

telah memberi banyak bantuan. 

8. Bapak Arifin Ahmad selaku pembimbing lapangan di Pengadilan 

Negeri Surakarta yang telah membantu penulis dalam menyelasaikan 

penyusunan Tugas Akhir. 

9. Buat Teman terbaiku Fahrin Dianisa, Devi Agustina terimakasih telah 

membantu dalam hal doa, semangat dan hiburan kepada penulis.  

10. Buat teman-teman seperjuangan Himasi’09 (Debora, Fahrin, Narisa, 

Sefty, Riza, Devi, Hadiana) terimakasih buat bantuan dan 

kebersamaanya selama ini yang telah dilalui bersama, dan buat teman-

teman seperjuangan dalm menyusun tugas akhir tetap semangat dan 

sukses terus buat kalian semua.  

11. Buat teman-teman semua sistem informasi terimakasih atas dukungan, 

doa, dan penyemangat untuk penulis  

12. Buat teman-teman padus (paduan suara) terimaksih atas dukungan doa 

dan penyemangat buat penulis. 
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13. Untuk orang terdekat Kak Eko, Permana Ijat terimakasih untuk 

perhatian, semangat dan doa serta bantuannya untuk penulis semoga 

kalian dberikan kesuksesan selalu oleh Tuhan Yesus Kristus  

14. Seluruh pihak yang sudah membantu dan mendukung penulis dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. 

Dengan kerendahan hati penulis memanjatkan doa semoga Tuhan 

Yang Maha Esa membalas budi dan kebaikan serta melimpahkan rahmat dan 

berkat-Nya kepada semua pihak yang telah mebantu penulis dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini, Amien 

 

    

       Bandung, 14 September 2013 

 

          

            

                           Orin Ester Hutapea 


