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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 

Puji Syukur kepada Allah SWT. Atas ridho dan izinnya saya bisa sampai ke tahap menyelesaikan 

Tugas Akhir dengan keadaan sehat walafiat. Walaupun masih jauh dari kata sempurna, namun tetap 

terdapat rasa bangga akan selesainya Tugas Akhir ini. 

 Seorang teman seangkatan pernah berkata “Sebenarnya saya semangat buat siapa?” sehingga 

hal ini lah yang memacu saya menyelesaikan Tugas Akhir ini untuk dipersembahkan kepada orang 

orang yang berperan dalam hidup maupun pengerjaan Tugas Akhir ini.  

 Tugas Ak hir ini saya persembahkan untuk: 

1. Papa dan Mama, atas motivasi, doa, semangat, nasihat, dukungan apapun yang saya butuhkan 

sampai sekarang. Serta kepercayaan besar yang diberikan kepada saya. 

2. Abang yang menjadi motivasi dan contoh pada setiap langkah yang akan saya ambil. 

3. Keluarga besar Papa dan Mama yang tidak bosan bosannya mendoakan yang terbaik untuk 

saya dan juga dukungan moral maupun materil. 

4. Dosen Pembimbing yang selalu menyempatkan waktu dan sabar membimbing walau 

dikeadaan covid yang sulit ini. Serta semua semangat yang telah diberikan. 

5. Teman dekat yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan banyak masukan dan saling 

memotivasi sampai mengerjakan tugas bersama sampai pergantian hari. 

6. Semua teman-teman Arsitektur 172 yang memberikan banyak cerita suka maupun duka 

sampai ke titik dimana semuanya sibuk dengan Tugas Akhirnya masing-masing. 

7. Dan semua pihak yang turut serta namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

 

“Jangan pernah menyerah, jangan pernah, hadapilah, karena cuma itu satu satunya cara untuk 

melaluinya. Hanya yang sanggup bertahan yang dapat menaklukannya, Semangat!” 
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UCAPAN TERIMAKASIH  

Puji  syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan nikmat dan karunia-
Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Perencanaan dan Perancangan 
Bangunan Lifestyle Center dengan Penerapan Konsep Green Building” dengan baik. Laporan tugas 
akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.  
 
Saya menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, 
petunjuk, masukan serta bantuan dari berbagai pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan satu 
persatu. Perkenankan saya mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
 

• Ibu A.Dwi Eva Lestari, S.T., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing satu dalam penyusunan Laporan 
Tugas Akhir ini, terimakasih atas segala bimbingan, petunjuk, masukan serta semangat yang 
telah diberikan. 

• Ibu Yurim Hatamiya Setyorini, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing dua dalam penyusunan 
Laporan Tugas Akhir ini, terimakasih atas segala bimbingan, petunjuk, masukan serta 
semangat yang telah diberikan. 

• Bapak Guruh Kristiadi Kurniawan, S.T., M.T. selaku Koordinator Tugas Akhir ini, terimakasih 
atas segala bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan. 

• Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral maupun material, 
bimbingan, masukan, semangat serta kasih sayang yang tak pernah putus. 

• Abang tercinta yang senantiasa membantu segala urusan rumah yang tidak bisa saya 
selesaikan, doa serta dukungan. 

• Teman-teman dekat atas banyaknya bantuan yang diberikan, saling bertukar pikiran dan keluh 
kesah serta saling menghibur dan menyemangati. 

• Teman-teman Arsitektur ITERA 2017 yang saling menyemangati, saling menghibur dan 
bertukar informasi. 

• Semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesain Tugas Akhir ini. 
 

Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam laporan tugas akhir ini, karenanya saran dan kritik 
yang membangun sangat saya harapkan demi menyempurnakan laporan ini. Saya berharap semoga 
laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. 
 
 

  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


