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PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, penulis mempersembahkan karya ini untuk 

orang-orang yang penulis sayangi : 

 Untuk ayah saya Haruna Topang dan Ibu saya Roslida, mereka yang selalu 

memberikan dukungan, dorongan bahkan selalu menjadi penyemangat. Mereka telah 

banyak berkoban baik dari tenaga ataupun materi selama menjalani perkuliahan ini.  

 Kakek saya Dalem permata topang dan nenek saya Rohaina, mereka orang yang selalu 

memberikan arahan yang baik, sangat peduli dan senyuman mereka merupakan suatu 

kebahagiaan bagi penulis. 

 Adik-adik saya Rodhi Nawaal, Ibhtihal Ariibah, dan Hafidh Fajri Al-Hakim, mereka 

yang menjadi acuan saya untuk berkerja semaksimal mungkin, disaat mulai merasakan 

lelah mereka orang yang mampu menghilangkan rasa lelah itu dengan bercanda gurau 

dengan mereka. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala karena dengan kasih dan 

Rahmat-Nya tugas ini bisa diselesaikan. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada : 

 Bapak Guruh Kristiadi  Kurniawan, S.T., M.T dan bapak Ferdiasnyah, S.T., M.Arch. 
yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, motivasi, perhatian, dan 
pengetahuan selama saya menjalankan tugas akhir ini. 

 Kepada kordinator tugas akhir yang telah mengarahkan serta membantu saya dari awal 
mengerjakan tugas akhir ini sampai pada sekarang ini. 

 Teman-teman sekelompok proyek Tugas akhir yang selalu membantu, mengingatkan, 
dan menyemangati satu sama lain. 

 Teman-teman Arsitektur Itera se-Angkatan 2017 yang bersama-sama saling membantu 
dan mendukung dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

 Sahabat terbaik saya yang dia juga berjuang di semester akhir yang selalu membantu 
saya, memberikan semangat dan mendukung kegiatan saya. 

 Kampus saya yaitu Intitut Teknologi Sumatera dimana dikampus inilah awal mula 
saya berproses dari yang tidak bisa apa-apa sampai menjadikan saya seseorang yang 
berpendidikan baik seperti saat ini. 

 Ayah saya Haruna Topang dan Ibu saya Roslida, yang selalu memberikan doa setiap 
sujud mereka, semangat, materi dan dorongan selama saya menjalani perkuliahan di 
Bandar Lampung 

 Kakek saya Dalem permata topang dan nenek saya Rohaina,yang selalu mendoakan 
dan memberikan semangat kepada saya selama menjalani perkuliahan ini. 

 Adik-adik saya yang membantu dan menjadi semangat saya ketika kejenuhan mulai 
menguasai diri saya. 
 

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan. Semoga tuhan YME 

memberikan balsan budi kepada mereka yang telah memberikan kelancaran dalam 

mengerjakan Tugas Akhir ini . 

Kurungan Nyawa, 27 Mei 2021 
Penulis 
 
 
 
 
 
Harits Naufal 


