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PERSEMBAHAN 

Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan Alhamdulillah dan sujud 

syukur saya persembahkan kepada Allah Swt. Karena berkat izin-Nya saya 

mampu menjalani segala bentuk proses dalam menjalankan tugas akhir ini dengan 

baik dan lancar, tanpa hambatan yang berarti. 

Dalam kesempatan kali ini saya persembahkan hasil karya ini kepada, Institut 

Teknologi Sumatera yang telah memberikan saya kesempatan dan wadah untuk 

menimba ilmu. Semoga apa yang telah saya hasilkan ini dapat berguna 

dikemudian hari bagi mahasiswa arsitektur kelak.  

Karya ini saya persembahkan juga kepada kedua orang tua saya, sebagai salah 

satu tanda terimakasih atas perjuangan kedua orang tua saya yang telah bekerja 

keras agar saya selalu mendapatkan pendidikan yang layak. Semoga apa yang 

telah saya capai memberikan kebahagian kepada kedua orang tua saya dan 

menjadi awal yang baik bagi masa depan saya sehingga dapat memberikan yang 

terbaik kelak di hari tua mereka. 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

Proses penyelesaian tugas akhir ini dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari 

dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan 

terimakasih kepada pihak yang berperan dalam mendukung dan membantu baik 

dalam segi moral maupun material, diantaranya: 

1. Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, memberi kekuatan, dan kesehatan 

fisik maupun mental dalam menyelesaikan tugas akhir. 

2. Kedua orang tua atas semua perhatian, dukungan, nasehat, serta kasih sayang  

yang menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir, serta berkat doa 

dan restunya memberikan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir. 

3. Bapak Agung Cahyo Nugroho, S.T., M.T. Selaku dosen pembimbing 1 yang 

selalu memberi bimbingan dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir. 

4. Bapak A. Asrul Sani, S.T., M.T. Selaku dosen pembimbing 1 yang selalu 

memberi bimbingan dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir. 

5. Seluruh dosen dan Staf Akademik Arsitektur ITERA, atas fasilitas dan ilmu 

yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. 

6. Teman – teman Angkatan Arsitektur 2016, terkhusus teman – teman satu 

proyek Gedung Serbaguna, atas masukan dan pemikiran yang membantu 

dalam menyelesaikan tugas akhir. 

7. Serta pihak – pihak yang yang membantu dalam penyelesaian tugas akhir 

yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT membalas semua perhatian, kebaikan, dan dukungan yang 

telah diberikan kepada penulis. Semoga laporan tugas akhir ini bermanfaat baik 

bagi penulis maupun pembaca.  

Lampung Selatan, 16 Juli 2020 
Penulis, 

 

 

Salma Salsabila Hakim 

NIM. 24116028 


