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PERSEMBAHAN 

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berharga dan menjadi motivasi saya setiap 

hari nya. Keberadaan kalian menjadi salah satu alasan saya tetap semangat saat menjalani hari-hari 

yang sulit dan menyedihkan. Terimakasih untuk terus disana untuk siap menerima keluh kesah saat 

saya merasa lelah dan menegur saya saat saya mulai melakukan kesalahan. 

Pertama kali karya ini saya persembahkan kepada orang yang paling berjasa  dan berharga dalam hidup 

saya yaitu kedua orang tua saya yang senantiasa mendukung segala keputusan yang saya ambil. Saya 

merasa bersyukur atas kehadiran kalian sebagai orang tua saya karena selalu berjuang sekuat tenaga 

bahkan dalam keadaan sulit untuk mengantar saya sampai dititik ini. Terimakasih telah memberikan 

saya kepercayaan penuh untuk memutuskan banyak hal selama ini atas keinginan saya sendiri. 

“Jangan pernah berkecil hati ketika orang meyebut anda si pemalas. Karena orang malas akan selalu 

berpikir cepat untuk menyelesaikan suatu masalah. “ 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

  

 

 

 

 

UCAPAN TERIMA KASIH  

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Perancangan Mixed Use Building” dapat 

diselesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunan tugas akhir ini penulis banyak mendapat 

bantuan bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Ismet Belgawan Harun, M.Sc. dan bapak David Ricardo, S.T., M.T. selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan dalam proses penyusunan proyek 

tugas akhir ini. 

2. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan finansial, semangat, motivasi, dan doa 

bagi penulis selama ini. 

3. Saudara kandung penulis yang selalu memberikan dorongan motivasi dan semangat. 

4. Joy Gloria Siburian yang menjadi teman ambis yang saling menyemangati satu sama lain, yang 

saling berbagi pengetahuan, keluh kesah saat menjalankan perkuliahan studio arsitektur. 

5. Kepada rekan satu proyek yang saling membantu, dan memberi masukan satu sama lain. 

6. Sahabat-sahabat dan seluruh mahasiswa arsitektur ITERA yang turut memberikan semangat, 

motivasi dan membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dan tugas-tugas lainnya 

selama masa perkuliahan. 

Lampung Selatan, 4 Agustus 2021 
      Penulis 

 

Nofri Sumedi Jaya putra 

 

 


