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PRAKATA 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan 

karunia-Nya kepada penulis, serta shalawat dan salam tercurahkan kepada 

Rasulullah Muhammad SAW. Berkat kehendak Allah SWT, penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis Perancangan Sistem 

Pengelolaan Beasiswa Pada Universitas Kristen Maranatha Menggunakan 

Framework TOGAF ADM” yang ditujukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan 

pada fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha. 

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis mendapatkan banyak bantuan dari 

berbagai pihak, oleh karenanya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu mendo’akan, memberikan 

semangat, menjadi donatur, dan tentunya yang selalu bertanya kapan wisuda 

sehingga membuat penulis semakin giat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Bapak Niko Ibrahim, S.Kom, MIT selaku dosen pembimbing yang telah 

mengarahkan, memberikan banyak masukan, dan mengoreksi dalam 

pengerjaan tugas akhir ini. Beliau juga selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi 

Universitas Kristen Maranatha. 

3. Bapak Dr. Hapnes Toba, M.Sc selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen Maranatha. 

4. Ibu Diana Trivena Y, S.Kom. MT selaku dosen wali dan juga Koordinator 

Program Studi Kompetensi Teknologi Informasi yang juga memberikan 

masukan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Seluruh staff pengajar dan dosen Fakultas Teknologi Informasi Universitas 

Kristen Maranatha 

6. Staff tata usaha Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Hukum yang 

memberikan bantuan dalam pengisian kuisioner yang digunakan dalam 

penyelesaian tugas akhir ini.  

7. Bapak Candra Sinuraya, SE., M.Si selaku Direktur Kemahasiswaan yang telah 

memberikan izin untuk mengambil data keperluan penyelesaian tugas akhir ini. 

8. Ibu Elizabeth, S.Sos., S.Sn., M.Ds selaku Kepala Bidang Kesejahteraan 

Mahasiswa yang menangani beasiswa Universitas Kristen Maranatha juga 
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selaku pembimbing lapangan yang menyediakan waktu bagi penulis selama 

masa pengerjaan tugas akhir ini. 

9. Kak Yermia Retno Andreas selaku staff Bidang Kesejahteraan Mahasiswa yang 

juga turut membantu menyediakan waktu bagi penulis selama masa pengerjaan 

tugas akhir ini dan mungkin bosen melihat penulis selalu berada di sekitar 

kantor kemahasiswaan untuk meminta kebutuhan tugas akhir penulis.  

10. Bayu Aprianto, terima kasih sudah bertahan menghadapi ups & downs penulis, 

walaupun jarak memisahkan kita (Yogyakarta – Bandung) kamu tetep selalu 

ada untuk memberikan support dan semangat buat menyelesaikan tugas akhir 

ini. Semoga kamu yang menjadi pendamping dalam menyelesaikan tugas akhir 

ini juga bisa mendampingi pada saat penulis wisuda dan saat-saat indah lainnya.   

11. Jajaran penghuni Kosan Elora terkhusus Nurqalbi a.k.a terima kasih untuk 

semangat yang diberikan, hiburan yang mampu menghilangkan stres sejenak, 

dan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

12. Teman – teman kelas kompetensi selama 1 tahun bersama, semoga kita semua 

bisa sukses bersama dijalan masing-masing, dan yang terpenting jangan lupa 

dan jangan lupa reunian. 
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