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PRAKATA 

 

Dengan selesainya penyusunan dan pembuatan laporan penelitian ini, 

penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan 

anugrah-Nya, sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada 

waktunya. 

 Laporan penelitian yang berjudul “Audit Manage Operation Pada Aplikasi 

SIM - RS Rumah Sakit Immanuel Menggunakan COBIT 5” diajukan untuk 

memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan pada 

jurusanS1 SistemInformasi Universitas Kristen Maranatha. 

 Dalam pelaksanaan penyusunan laporan penelitian, ditemukan beberapa 

kendala antara lain kurangnya pengetahuan tentang framework audit COBIT 5.  

 Semua kendala diatas dapat diselesaikan dengan bantuan dari Ibu Diana 

selaku dosen pembimbing tugas akhir. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu sehingga laporan penelitian ini 

dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain. 

1. Bapak Niko Ibrahim, S.Kom, MIT. selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi 

Fakultas Teknologi Informasi; 

2. Ibu Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T. selaku dosen pembimbing Mata 

Kuliah tugas akhir Universitas Kristen Maranatha; 

3. Ibu Doro Edi, S.T., M.Kom. selaku koordinator seminar tugas akhir 

Universitas Kristen Maranatha; 

4. Ibu Adelia, S. Kom., M.T. selaku koordinator tugas akhir Universitas Kristen 

Maranatha. 

5. Keluarga dari Fabianus Felix yang selalu memberikan dukungan dan doa 

untuk putra tercintanya. 

6. Bapak Yohanes Adi BW, S.T. selaku manager SIM di RS Immanuel yang 

banyak memberikan masukan, arahan dan bantuan kepada penulis. 

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu 

dalam penyelesaian laporan penelitian ini. 

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih terdapat 

ketidaksempurnaan. Oleh karena itu penulis dengan sikap terbuka dan hati yang 
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lapang bersedia menerima kritik, saran dan masukan dari pihak pembaca semata – 

mata demi kesempurnaan laporan penelitian ini. 

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan acuan dan tempat 

berpijak bagi penelitian – penelitian selanjutnya. Disamping itu, jika dalam 

penelitian terdapat kekurangan diharapkan ada pihak lain yang meneruskannya 

sehingga penelitian ini menjadi lebih sempurna. Diharapkan pula laporan 

penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan dan 

tentunya memberikan sumbangsih bagi RS Immanuel. 

Demikian prakata ini dibuat dengan diakhiri “Pendidikan adalah tiket ke 

masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang – orang yang mempersiapkan dirinya 

sejak dini.” 
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