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PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini dipersembahkan untuk: 

 
1. Yang utama dari segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. 

Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, 

membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau 

berikan akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam 

selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. 

2. Ayah, ibu, saudara kandung perempuan tercinta. Sebagai tanda bukti hormat 

dan rasa terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan karya tugas 

akhir ini kepada ibu (Sisrana deti), Ayah (Budi santoso), dan Saudara 

kandung perempuan ( Michellia desetyani) yang telah memberikan dukungan 

penuh dan tak terhingga yang tiada mungkin dapat di balas. Terimakasih 

untuk ayah ibu dan saudara perempuan, yang membuat penulis termotivasi 

dan selalu mendoakan penulis. Terimakasih untuk segala nya. 

3. Dosen pembimbing tugas akhir, pak Dr.Ir. Ismet Belgawan Harun., M.Sc., 

dan pak Antusias Nurzukhrufa,  S.T., M.Ars., yselaku dosen pembimbing 

tugas akhir penulis. Terimakasih banyak untuk pak Ismet dan pak Antusias 

yang sudah membantu selama ini, sudah memberi nasihat dan saran atas apa 

yang telah penulis kerjakan. Penulis tidak akan lupa atas bantuan dan 

kesabaran dari pak Ismet dan pak Antusias.  
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UCAPAN TERIMAKASIH 

 

 

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta’ala karena 

atas rahmat dan karunianya tugas akhir yang berjudul Proyek Perancangan Student 

Housing dengan Konsep Mix Use Building ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Serta atas rahmatnya lah penulis bisa melalui tahapan-tahapan pengerjaan tugas 

akhir ditengah pandemi covid-19, penulis sangat berterimakasih atas apa yang 

telah diberikan dan akan memanfaatkan ilmu yang diberikan untuk hal yang 

positif dan berguna dikemudian hari. Selama menyelesaikan tugas akhir penulis 

mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Karena itu, 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:  

 

1. Bapak Dr.Ir. Ismet Belgawan Harun., M.Sc., selaku dosen pembimbing 1 

tugas akhir ini yang telah memberikan penulis masukan serta saran pada setiap 

materi yang disampaikan. Serta memberi semangat kepada penulis untuk teteap 

optimis dan memberikan yang terbaik.   

 

2. Bapak Antusias Nurzukhrufa,  S.T., M.Ars., selaku dosen pembimbing 2 

tugas akhir ini yang telah memberikan masukan, arahan, dan saran. Serta 

memberikan bimbingan yang sangat penulis butuhkan sebagai pembimbing tugas  

akhir.  

 

3. Keluarga penulis yang sangat dicintai, Bapak Budi Santoso, Ibu Sisrana 

Deti serta Saudara kandung Michellia Desetyani yang telah memberikan 

semangat, doa, dan harapan serta dorongan yang sangat memberikan dampak 

besar dalam menyelesaikan tugas akhir.  

 

4. Rekan rekan mahasiswa Proyek Student Housing yang sudah saling 

membantu dan memberikan masukan selama menyelesaikan tugas akhir.  

 

 

 

 

 

 

 

 


