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PERSEMBAHAN 

 

Sujud syukur kupersembahkan kepadaMu yaAllah, Tuhan Yang Maha Agung dan 

Maha Tinggi. Atas takdirmu sehingga saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, 

berilmu, beriman,  dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah 

awal untuk masa depanku dalam meraih cita cita. 

Untuk karya Tugas Akhir ini, maka saya persembahkan untuk … 

 Bapak dan Ibu tercinta dan tersayang 

Apa yang saya dapat hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, 

keringat, dan juga air mata bagi saya. Terimakasih atas segala dukungan kalian, 

baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk 

kalian, sebagai wujud terimakasih atas pengorbanan dan jeri payah kalian 

sehingga saya dapat menggapai cita cita. 

Kelak cita cita saya ini akan menjadi persembahan yang mulia untuk Bapak 

dan Ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian. 

 Adikku tersayang 

Untuk adikku Nurul, terimakasih atas segala dukungan dan doanya. Walaupun 

saat dekat kita sering bertengkar tapi saat jauh kita sering merindukan. 

Terimakasih untuk bantuan dan semangat darimu. 

 Dosen Pembimbing 

Kepada Pak Panji dan Ibu Mela selaku dosen pembimbing saya, terimakasih 

atas segala arahan, motivasi dan juga ilmu yang selama ini dilimpahkan pada 

saya dengan tulus dan ikhlas. 

 Sahabat dan seluruh teman di kampus tercinta 

Tanpa hadirnya kalian mungkin masa masa kuliah saya akan menjadi biasa 

biasa saja, maaf jika ada kata yang tak pantas ataupun kelakuan saya yang 

berlebihan kepada kalian. Terimakasih untuk support yang luar biasa, saling 

bahu membahu menyemangati dan memotivasi satu sama lain, sampai 

akhirnya kita dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kasih 

dan rahmatNya, Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, 

penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Tim dosen yang telah turut 

membimbing Tugas Akhir ini, 

• Panji Kurniawan, S.T., M.Sc dan Melati Rahmi Aziza, S.T., M.T. 

yang telah menjadi Pembimbing dan memberi arahan, perhatian, 

pengetahuan baru, dan semangat selama mengikuti Persiapan Tugas 

Akhir, 

• Ir. Eko Purwono, MS. Arch.S selaku dosen penguji atas kritik, saran 

dan dorongan dalam pengerjaan Persiapan Tugas Akhir, juga ingin 

menyampaikan terima kasih kepada 

• Ibu Suparti dan Bapak Gatot yang selalu mendukung dalam bertekun 

dalam bidang arsitektur, memberi kasih sayang, doa, dukungan baik 

moral maupun material selama proses pendidikan ini, 

• Adik tercinta Nurul Dwi Cahyati yang selalu memberi doa, 

dukungan, dan hiburan di sela-sela pengerjaan Tugas Akhir, 

• Teman-teman kelompok sidang TA yang telah bersama-sama saling 

membantu, bertukar pikiran, saling mendengar keluh kesah, dan 

saling menyemangati satu sama lain, 

• Teman-teman Arsitektur ITERA terutama angkatan 2016 yang telah 

bersama-sama saling membantu dan mendukung dalam 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

• Teman-teman dan adik-adik Himpunan Mahasiswa Arsitektur 

Swarnapada ITERA atas bantuan dan semangat yang diberikan, 

 

Lampung Selatan,    Juli 2020 

Penulis, 

 

(Yuda Pratama) 
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