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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum. Wr. Wb. 

 Alhamdulillah Hirobbil’aalamin, segala puji serta syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT,  karena atas segala Rahmat, Karunia dan Kehendak-Nya lah 

akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yang berjudul ”SELF 

ASSESSMENT TOOLS UNTUK ISO/IEC 27001 BERBASIS WEB”. Maksud 

dan tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan tugas akhir dan 

kelulusan Jenjang S1 Teknik Informatika di Universitas Widyatama. Laporan  ini 

berisi permasalahan dan hasil pengamatan dari permasalahan yang diperoleh dan 

penyelesaian permasalahan tersebut berupa Aplikasi Self Assessment Tools. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah berusaha semaksimal 

mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menemukan banyak 

hambatan, tantangan dan berbagai kendala yang dikarenakan adanya kekurangan 

dan keterbatasan yang dimiliki penulis, Namun semua itu dapat ditanggulangi 

berkat bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan akal dan kesabaran kepada penulis 

dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga penulis dapat 

menyelesaikannya dengan baik. 

2. Kedua orang tua, Ibu Enung dan Bapak Lana yang selalu mendukung dan 

mendoakan penulis agar penulis selalu diberikan kemudahan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Bapak Abdullah Fajar, S.Si., M.Sc. selaku dosen pembimbing di Teknik 

Informatika yang sudah memberikan ide atas judul tugas akhir ini dan 

yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, serta kesabarannya untuk 

membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Ibu Sriyani Violina, S.T., M.T. selaku Ketua Prodi Teknik Informatika 

Universitas Widyatama. 

5. Bapak Yosi Mallata Madsu, S.T., M.T. selaku Sekretaris Prodi Teknik 

Informatika Universitas Widyatama.                       

6. Ibu Ulil Surtia Zulpratita, S.T., M.T. selaku Kepala LAB Applied 

Networking Fakultas Teknik Informatika Universitas Widyatama. 
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7. Bapak Dhani Indra Gunawan S.T., selaku staf Program Studi Teknik 

Informatika Universitas Widyatama yang telah menyempatkan waktunya 

dalam memberikan berbagai bantuan kepada penulis. 

8. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Teknik Jurusan Informatika 

Universitas Widyatama yang telah membekali penulis dengan berbagai 

ilmu pengetahuan. 

9. Teman-teman “Saripah Genggeus”, Muhamad Fauzan, Andhika P.I, Alan 

Benito, Setyo Sutriono, Henri Yosep, Deni Irawan, Egi Farizi, Reza 

Ardiana, Edwin Aris Sanjaya dan Fathurrohman, yang selalu memberikan 

bantuan dan masukan selama proses perkuliahan. 

10. Irni Tiara Nugraha yang sudah memberikan bantuan dan semangat kepada 

penulis. 

11. Laurensius, Rahman Sidik, Aziz Sugianto dan Mochamad Yagi yang 

sudah memberikan pencerahan dan bantuan dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

12. Seluruh teman-teman Teknik Informatika angkatan 2009 yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. 

13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, 

keterbatasan dan segala kekurangan dalam penulisan ataupun isi laporan ini. 

Semoga Allah SWT memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya atas segala 

kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Amin. 

Wassalamualaikam. Wr, Wb. 

 

Bandung,      September 2014 

Penulis, 

 

 

Dadan Santana 


