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PERSEMBAHAN 
 

 

Tak ada tempat mengadu selain kepada Allah Swt, dan apa yang didapatkan di dunia 

semata-mata dari Allah Swt. Alhamdulillah saya ucapkan atas segala nikmat dan 

karunia-Nya. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, 

bekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan Tugas 

Akhir ini dapat terselesakan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kehariban 

Rasullah Muhammad SAW. 

 

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk kedua orang paling berharga dalam hidup 

saya, yakni ayah dan ibu. Segala perjuangan dan pencapaian saya saat ini tidak lepas 

dari doa dan ridha dari kedua orang tua. Walaupun terkadang saya kehilangan percaya 

diri, namun  semangat, kerja keras kedua orang tua dan tetesan keringat mereka ketika 

mengais rezeki selalu menjadi penyemangat saya untuk belajar lebih giat. 

 

Tidak lupa juga kepada kakak, adik-adik dan orang terdekatku yang telah memberikan 

semagat dan inspirasi agar saya lebih maju lagi, dan dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

ini dengan segala kekurangannya 

 

Untuk teman-teman seperjuangan Arsitektur ITERA yang telah memberikan motivasi, 

nasihat, dukungan, dan pengalaman yang berharga. Terimakasih teman-teman telah 

menjadikan perkuliahan selama 4 tahun ini menjadi berwarna dan penuh makna 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
 

 

Syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, beserta Nabi 

Muhammad SAW, atas rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul Gedung Perpustakaan ITERA dengan 

baik. 

 

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua 

pihak yang telah terlibat dalam mendorong dan membantu saya dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

1. Kedua orang tua saya, Bapak Arizuna Irawan dan Ibu Dian Andriani, yang telah 

mendidik dan merawat saya sejak kecil, dan tidak henti hentinya memberikan 

doa, kasing sayang, dorongan dan semangat selama masa saya menempuh 

pendidikan hingga saat ini. 

2. Bapak Ir. Eko Purwono, MS. Arch.S dan Bapak Ferdiansyah, S.T., M. Arch., 

selaku dosen pembimbing Tugas Akhir saya yang selalu membimbing, 

memberi masukan dan pembelajaran, serta memberikan semangat selama 

proses pengerjaan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Guruh Kristiadi Kurniawan S.T., M.T., dan Ibu A. Dwi Eva Lestari S.T., 

M.T., selaku Koordinator Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan 

mengatur jalannya proses Tugas Akhir ini. 

4. Selutuh dosen arsitektur ITERA yang telah 

5. Keluarga satu kontrakan, Dio, Saverro, Yoga, dan Kevin di Bandar Lampung 

6. Kepada Sandrina Oktavia yang telah mendukung dan menyemangati saya 

dalam mengerjakan tugas akhir ini. 

7. Teman-teman Arsitektur ITERA yang telah membantu saya dalam hal  bertukar 

pikiran dan berbagi ilmu selama mengerjakan tugas akhir ini. 

 

 


