
 
 

UCAPAN TERIMAKASIH 

 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, lantaran berkat rahmat-Nya kendala 

yang tiba selama penyusunan laporan tugas akhir ini dapat diatasi menggunakan sebaik – 

baiknya. Laporan ini dibentuk sebab segala kemungkinan, pengetahuan dan pengalaman 

yang terbatas dan jauh dari kata sempurna, laporan ini disusun dengan penuh rasa 

tanggung jawab. Laporan ini disusun buat memenuhi tugas mata kuliah Tugas Akhir 

Arsitektur. Laporan ini menentukan perancangan Hotel Resort. Laporan ini juga berisi 

mengenai tema yang dipilih dan gambaran umum mengenai proyek perancangan Hotel 

Resort.  

Laporan akhir perencanaan dan perancangan Tugas Akhir Arsitektur yang berjudul : 

“Perancangan dan Perencanaan Hotel Resort di Pantai Teluk Pandan, Kabupeten 

Pesawaran, Lampung”. Laporan perencanaan tugas akhir ini merupakan prasyarat untuk 

kelulusan mencapai gelas (S1) di Prodi Arsitektur. Dalam penyusunan laporan tugas akhir 

ini penyusun dapat banyak masukan, saran dan bimbingan dari semua pihak, untuk itu 

penyusun mengucapkan terima kasih kepada yth : 

1. A. ASRUL SANI, S.T.,M.T selaku pembimbing pertama yang tidak pernah Lelah 

membimbing, memberi arahan, masukan, saran, referensi, kritik dan mengingatkan 

buat memperbaiki kesalahan dan juga semangat pada penyusun. 

2. RABITA AKBARI SITOMPUL, S.T., M.ARS.L  selaku pembimbing kedua yang tidak 

pernah lelah membimbing, memberi arahan, masukan, saran, refrensi dan juga 

semangat pada penyusun. 

3. GURUH KRISTIADI KURNIAWAN, S.T.,M.T selaku Koordinator Tugas Akhir 

4. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan juga semangat untuk 

keberlangsungan penyelesaian Tugas Akhir ini 

5. Seluruh karyawan dan staf Pendidikan Arsitektur yang telah banyak membantu 

dalam hal penyediaan studio Tugas Akhir 

6. PT. WIJAYA KUSUMA CONTRACTORS yang telah memberikan informasi dan data – 

data khususnya untuk kondisi lahan yang akan dirancang. 

7. Bapak dan ibu tercinta, adikku , yang selalu memberikan dukungan, motivasi, 

semangat, spiritual, finansial, makanan ringan dan kasih sayangnya yang tidak 

pernah henti; 



 
 

8. Kepada Bapak Ir. Dadang Setyawan membantu memberi saran dalam proses 

perancangan pengerjaan Tugas Akhir ini; 

9. Kepada Bapak Joko dan Bapak Soleh yang telah membantu dalam mendapatkan 

informasi dan data keadaan lahan yang akan dirancang; 

10. Kepada teman seperjuangan Tugas Akhir yang selalu memberikan semangat; 

11. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Hal 

ini tidak terlepas dari keterbatasan keterampilan, pengetahuan dan pengalaman 

penyusun. Oleh karena itu penulis menunggu kritik dan saran perbaikannya. Semoga 

laporan ini bermanfaat tidak hanya bagi penyusun, tetapi juga bagi pembaca. 

 

 Lampung Selatan, 21 Mei 2021 
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