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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul  

“SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DOKUMEN DI OTORITAS JASA 

KEUANGAN PADA DIVISI PERIZINAN BANK PERKREDITAN 

RAKYAT (PBPR) BERBASIS WEB”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam menyelesaikan Starata satu program studi Sistem 

Informasi Universitas Mercu Buana. Penulis sangat menyadari bahwa  tanpa 

adanya bimbingan dan dukungan dari semua pihak, maka penulis tugas akhir ini 

tidak akan berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan  rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada:  

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Alhamdulillah atas segala kelancaran dan 

kemudahan yang telah allah berikan kepada penulis. 

2. Kepada keluarga tercinta, khususnya bapak saya yang telah memberikan 

dukungan moral dan materil. Untuk Ibu saya yang selalu mendoakan yang 

terbaik untuk saya, serta semua kakak dab adik saya yang selalu mendukung 

kehidupan saya. 

3. Untuk Ibu Nur Ani ,ST.,MMSI, selaku Ka. Prodi Sistem Informasi dan Bapak 

Wachyu Hari Haji, S.Kom. MM  selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan, masukan, saran, serta motivasi untuk segera 

menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih banyak atas saran dan ilmu dari 

Ibu Nur Ani dan Bapak Wachyu Hari Haji. 

4. Ibu Inge Handriani, SE.,MSi selaku koordinator tugas akhir program studi 
sistem informasi. 

5. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang selama ini telah memberikan bekal ilmu 

selama penulis berkuliah di Universitas Mercu Buana. 

6. Untuk teman hidup saya  Ade Gita Saputri terima kasih sudah sangat 

membantu dalam senang dan duka. 
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7. Karyawan Otoritas Jasa Keuangan dan PT Cipta Tata Dokumen Indonesia  

yang telah bersedia memberikan masukan kepada penulis. 

8. Kepada Ibu Stevani Vici yang telah membimbing saya saat bekerja di OJK 

dan memberikan masukan pada penulisan ini. 

9. Teman-teman mahasiaswa/I angkatan 21 yang telah memberikan dukungan, 

semangat, dan Do’a kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

Serta semua pihak yang sudah membantu terlalu banyak untuk disebutkan satu  

persatu sehingga terwujudnya penulisan  ini. Penulis sangat menyadari bahwa 

Tugas Akhir Skripsi  ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis 

mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulis 

dimasa yang akan datang.   

Akhir kata penulis berharap agar Skripsi ysng disusun sesuai dengan 

kemampuan dan pengetahuan yang sangat terbatas ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membutuhkan.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb  

Jakarta, 29 Desember 2017  

 

 

 

 

Penulis  

             

               Rian Hermawan
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