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 Puji dan syukur penulis ucapkan  kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala 

cinta kasih, berkat karunia dan setiap pertolongan-NYA yang luarbiasa dan tak 

terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul 

“AUDIT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGADAAN–E-AUCTION 

MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT (Control Objectives for 

Information and related Technology)”.  

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan program studi strata 1 di Universitas Widyatama Bandung. Dan 

dalam pelaksanaannya, penulis melakukan penelitian pada sebuah perusahaan 

BUMN (Badan Umum Milik Negara) di Cigading, Banten tepatnya di PT.Krakatau 

Bandar Samudera Cigading. 

 Dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih 

terdapat kekurangan-kekurangan baik secara penulisan maupun materi. Dan selama 

penyusunan Laporan ini, penulis menemukan beberapa tantangan, hambatan dan 

kesulitan, hal ini dikarenakan banyaknya keterbatasan dan kekurangan yang 

penulis miliki. 

 Tersusunnya Laporan Tugas Akhir ini tak luput dari kehadiran banyak 

pihak yang selalu memberikan dukungan, bantuan, bimbingan dan petunjuk yang 

sangat berharga bagi penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapa-ku di Sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus atas segala berkat-

Nya yang luarbiasa, kekuatan yang Tuhan berikan untuk hamba dan 

pertolongan yang selalu hamba rasakan di sepanjang kehidupan hamba. 

2. Kedua orangtua yang sangat penulis kasihi, Bapak dan Mama yang tidak 

pernah lelah untuk selalu memberikan  perhatian, doa, semangat, kesabaran 

dan dukungan penuh baik secara moral dan material kepada penulis. 

Terimakasih untuk cinta kasih ndu Bapa Nandeku, panjang umur dan sehat 
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selalu. Terimakasih untuk abang-abang penulis Jhon dan Deni Sitepu atas 

doa dan dukungannya. 

3. Bapak Iwan Rijayana, S.Kom.,M.M.,M.Kom., selaku Dosen Pembimbing 

yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan ilmu dalam 

penyelesaian penelitian sampai menjadi sebuah karya ilmiah, Tugas Akhir 

ini. 

4. Bapak M.Rozahi Istambul, S.Kom,M.T. selaku Ketua Progam Studi Sistem 

Informasi Universitas Widyatama. 

5. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih banyak untuk Abang Daud 

Karosekali, kakak Fransiska Maria br.Ginting dan Bibi Tua atas segala 

dukungan, bantuan dan doa untuk penulis, Tuhan memberkati dan 

senantiasa selalu melimpahkan segala berkat-Nya untuk abang, kakak 

sekeluarga dan kesehatan, umur panjang untuk bibi tua terkasih. 

6. Yang terkasih Laki dan Alm.Nenek karo untuk cinta kasih yang selalu Laki 

dan Karo berikan untuk penulis, terimakasih telah menjadi teladan yang 

sangat luarbiasa, sungguh bangga penulis memiliki orang tua yang sangat 

penuh berkat seperti Laki dan Karo. Tuhan berkati Laki selalu, diberikan 

kesehatan, rezeki dan umur panjang. Dan juga terimakasih untuk 

Alm.Bulang dan Alm.Nenek Biring untuk pelajaran berharga yang 

diberikan untuk penulis menjadi lebih mandiri. 

7. Bapak Satrio selaku Kepala Bidang TI dan seluruh staff PT.Krakatau 

Bandar Samudera Cigading yang telah banyak membantu penulis untuk 

memberikan semangat, dukungan dan juga informasi-informasi penting 

yang penulis butuhkan dalam penyelesaian penelitian saya. 

8. Bapak Murnawan, S.T.,M.T. selaku Dosen Wali 

9. Dosen-dosen  Universitas Widyatama yang selalu membuka wawasan 

penulis, dan memberikan ilmu selama perkuliahan. Terimakasih juga untuk 

seluruh Staff Universitas Widyatama yang telah banyak memberikan  

bantuan dalam hal administrasi dan lain-lain. 

10. Teman-teman Jurusan Sistem Informasi 2009 atas semangat dan hiburan 

untuk penulis. Untuk Teman terbaikku Yuliana terimakasih untuk 
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dukungan dan selalu menemani penulis, semangat dan sukses ya 

mengerjakan Tugas Akhirnya. Untuk Orin, Narisa, Fahrin, Febri, Sefty, 

Riza, Devi, Hadi, Roki, Aji dan semua teman-teman yang tidak bisa 

diucapkan satu per satu, semangat menyelesaikan Tugas Akhirnya. Salam 

sukses buat kita semua. 

11. Teman-teman PMK dan keluarga PA penulis yaitu kakak PA ku Deni 

Irnawati Manik terimakasih atas semangat dan doanya selama perkuliahan 

sampai penyelesaian Tugas Akhir ini dan saudara PA terkasih Lanrina, 

Hana, Vinda dan Rere terimakasih atas kebrsamaannya. Tuhan Yesus 

memberkati. 

12. Teman-teman pelayanan Paduan Suara GII Dago terimakasih atas 

pelayanan dan kebersamaan yang sangat berharga. Semangat melayani 

untuk Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. 

Penulis menyadari bahwa kajian pada Laporan Tugas Akhir ini masih jauh 

dari sempurna. Namun sekiranya penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir 

ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang memerlukannya. Mohon maaf 

penulis sampaikan jika masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan 

Laporan ini. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk 

membangun dan memberikan nilai positif bagi penulis ke depannya. 
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