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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

ِحْيمِ   ْحَمِن الرَّ  ِبْســــــــــــــــــِم هللاِ الرَّ

Alhamdulillahirabbil Alamin, puji syukur atas kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan juga 
karunia-Nya sehingga Tugas Akhir dengan proyek Hotel-Resort ini dapat diselesaikan 
sedemikian rupa walaupun banyak rintangan dan juga halangan yang menerjang selama 
pembuatan Tugas Akhir ini walaupun masih jauh dari kata sempurna. Penulis telah 
memberikan waktu, tenaga, uang dan juga jerih payah yang maksimal guna terselesaikannya 
tugas akhir ini dan juga diharapkan hasil yang penulis buat ini dapat bermanfaat kedepannya.  

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, adik dan juga saudara karena 
telah memberikan dorongan berupa dorongan mental agar mental tetap sehat saat 
mengerjakan tugas akhir, kasih sayang, kesabaran dan juga pengorbanan. 

Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : 

1. Pak Prof.Ir. Ofyar Z Tamin, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera. 

2. Bu Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan 
Kewilayahan. 

3. Pak A.Asrul Sani, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing I yang sudah banyak sekali 
memberikan ilmu pengetahuan, dorongan, masukan dan juga motivasi yang sangat amat 
bermanfaat. 

4. Bu Rabita Akbari Sitompul, S.T., M.Ars.L selaku dosen pembimbing II yang sudah banyak 
sekali memberikan ilmu pengetahuan, dorongan, masukan dan juga motivasi yang sangat 
amat bermanfaat. 

5. Kepada seluruh teman-teman Arsitektur Angkatan 2017 yang sudah berjuang Bersama 
menghadapi suka dan duka, canda dan tawa. 

6. Kepada teman-teman joker terimakasih karena sudah memotivasi, memberikan semangat, 
terimakasih juga sudah menemani naik Gunung Tanggamus dan Seminung, Krui dan juga 
Liwa. 

7. Kepada sahabat-sahabatku, Abbiyu Gilang Alkautsar, M Razin Arfando dan Fadli GS yang 
telah memberikan dorongan, semangat, motivasi dan juga tetap ngajak nongkrong walaupun 
deadline, becanda walaupun lagi marah, liburan walaupun gada uang. 

8. Kepada teman-teman M150, Abbiyu Gilang Alkautsar, Sarah Calista dan juga Nadya Ulya 
tasya yang terlah menemani kerja kelompok dari sebelum sempro sampai akhir yang 
nugasnya sebenernya nongkrong dan dengerin Sarah cerita.  
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UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Alhamdulillahirabbil Alamin, puji syukur atas kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan juga 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir ini dapat 
selesai dengan baik dan berjalan lancer berkat doa, dorongan, motivasi dan juga semangat 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima 
kasih kepada: 

1. Kedua orang tua, adik dan juga saudara. 

2. Pak Prof.Ir. Ofyar Z Tamin, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera. 

3. Bu Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan 

Kewilayahan. 

4. Bu Adelia Enjelina Matondang, S.T., M.T. selaku dosen wali akademik. 

5. Pak A.Asrul Sani, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing I. 

6. Bu Rabita Akbari Sitompul, S.T., M.Ars.L selaku dosen pembimbing II. 

7. Kepada seluruh teman-teman Arsitektur Angkatan 2017. 

8. Kepada Sahabat dan juga teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu.  


