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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalaamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji syukur khadirat Allah SWT yang telah memberikan segala berkah dan 

karunia-Nya, memberikan kekuatan dan kesabaran serta mempermudah jalan 

menuju kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan 

tugas akhir yang berjudul “Perencanaan Arsitektur Sistem dan Teknologi 

Informasi menggunakan Framework TOGAF Versi 9.1 (Studi Kasus : Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya)”. Tugas akhir ini 

merupakan salah satu syarat akademik bagi seluruh mahasiswa Jurusan Teknik 

Informatika di Universitas Siliwangi. 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis banyak menerima 

bimbingan, arahan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung 

maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan 

penyusunan laporan tugas akhir ini, yakni kepada : 

1. Bapak H. Asep Kurnia Hidayat, IR., M.T selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

2. Bapak R.Reza El Akbar, S.Si, MT, M.Kom. selaku Ketua Jurusan Teknik 

Informatika Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  
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3. Ibu Rahmi Nur Shofa, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa 

sabar memberikan bimbingan, arahan dan meluangkan waktu serta pikirannya 

dalam menyempurnakan laporan tugas akhir ini. 

4. Bapak Rianto, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar 

memberikan bimbingan, arahan dan meluangkan waktu serta pikirannya dalam 

menyempurnakan laporan tugas akhir ini. 

5. Seluruh staf dosen pengajar serta segenap karyawan di lingkungan Fakultas 

Teknik Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

6. Bapak Drs. H. Oslan Khaerul Falah, M.Si. selaku Kepala Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya yang memberikan pengarahan kepada 

penulis. 

7. Ibu Setiyawati, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, 

Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota 

Tasikmalaya, yang memberikan pengarahan dan meluangkan waktu dalam 

membantu penelitian tugas akhir ini. 

8. Bapak D. Junaedi, S.Sos, M.Si. selaku Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya, yang memberikan 

pengarahan dan meluangkan waktu dalam membantu penelitian tugas akhir ini. 

9. Bapak Cecep Taufik Hidayat, S.Sos selaku Kepala Bidang Kearsipan pada 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya, yang 

memberikan pengarahan dan meluangkan waktu dalam membantu penelitian 

tugas akhir ini. 
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10. Bapak Angga Saputra selaku Staf IT pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Daerah  Kota  Tasikmalaya, yang  memberikan  pengarahan  dan  

meluangkan  

waktu dalam membantu penelitian tugas akhir ini.  

11. Seluruh staf di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya. 

12. Kedua orang tua, kakak, dan seluruh kelauarga besar penulis yang telah 

memberi dukungan dan doa yang senantiasa menyertai penulis selama ini. 

13. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika seperjuangan khususnya kelas B 

2014 yang telah memberikan masukan, dukungan dan semangatnya. 

14. Sahabat – sahabatku RIGAVITI (Fitri, Mega, dan Teti) yang selalu 

memberikan dukungan dan semangat. 

15. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi 

bantuan dan dorongan baik moril maupun materil.  

Penulis sadar dalam penulisan laporan tugas akhir ini masih banyak 

kekurangannya, untuk itu dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan 

saran untuk perbaikannya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas 

akhir ini, yang tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Terima kasih 

atas bantuannya dan semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan dan bantuan 

yang telah diberikan kepada penulis dan semoga laporan tugas akhir ini 

memberikan manfaat bagi kita semua, Insyaallah. Aamiin 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

                    Tasikmalaya, Juli 2018 
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