
vii 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

….….”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”……… 
[Al-Baqarah: 286] 

 

…..……….“Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”…….…….. 
[Al-Anfaal: 46] 

 

 

Sujud syukurku kusembahkan kepada-Mu Ya Allah. . . 

Atas takdir jalan hidupku yang Engkau susun tanpa celah,  

sehingga aku menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar. 

Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah untuk masa depanku dalam meraih cita-cita 

 

Ku persembahkan karya tugas akhir ini. . . 

 

Teruntuk Diriku, 

Terima kasih telah mampu bertahan, berjuang, dan selalu bangkit dari keterpurukan dan 

keputusasaan, selalu bersyukur atas doa yang Allah SWT. kabulkan, mengikuti alur cerita hidupku 

yang Dia kehendaki, serta selalu kuat hingga akhir cerita. 

 

Teruntuk Bapak, 

Terima kasih telah menjadi motivasiku, penguatku, dan pahlawanku. 

Memang engkau tidak berada disisiku lagi, tetapi kehadiranmu selalu kurasakan dan kurindukan… 

 

Teruntuk Ibu, Kakak, dan Adik Tercinta, 

Terima kasih atas segala kekuatan doa yang selalu terucap untukku. Segala jerih payah dan keringat 

yang Ibu dan Kakak lakukan untuk membiayaiku dan menjadi sahabat terbaik. Untuk segala candaan 

yang menghibur dari si kecil adikku, dan seluruh kasih sayang, perhatian, dan semangat yang kalian 

diberikan.. 
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Puji s,yukur diucaplcan *epada tehadirat Allafi Subftanafiu nn ta'ala *arena atss rahmat dan

karunia-Nya tugas akhir yang berjudul "Perancangan Hotel Resort Pantai Teluk Pandan Pesawaran,

Lampung dengan Pendekatan Arsitektur OrganiH ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak ]upa

tugas akhir ini dapat tersusun dengan baik berkat bantuan, bimbingan dan saran-saran serta

nrasukan dari berbagai pihat. Ohh hrena itu, pada kesempatan ini penulis rnengumpkan terima

kasih yang setulusrrya kepada :

r KetsarBa saya yaflg sarEat saya ei+tai, Safig Pa$rEan, Bapak AIm. Jamatud'rrr, tbu .t. Rahayu,

Mbak Heni, dan Adik lnas yang telah membantu memberikan semangat do'a, harapan, dan

dorongan moral maupun spiritual dalam menyelesaitan tugas akhir ini.

o Bapak lr. Eko Purwono, MS. Arch.S. selaku Kaprodi Arsitektur ITERA yang telah

memberikan ilmu dan trewasan yang sangat bermanfaat

o Bapak A. Asrul Sani, S.T., M.T. dan lbu Elisabet Nungky Septania, S.T., M.Sc. selaku

pembimbing tugas akhir ini yang telah rela membagi unktunrya untuk memberikan ilmu dan

nasihat berupa saran serta arahan demi kelancaran tugas akhir ini.

c tbu Adelia Enletina Matondang, S.T., M.T. yang s€lalu mendengarkan keluh kesah dan

memberikan nasihat, perhatian, dan semangat kepada penulis selama berkuliah di lnstitut

Teknologi Sumatera.

o Bapak dan lbu Dosen serta Staff Program Studi Arsitektur ITERA, yang telah

memeber'lkan ihnu dan wawasan yang sangat bermanfaat serta m€mbantu selama proses

pembelajaran penulis hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

o Sahabat tercinta penulis khususnya, Refre Lutfie, Fajar Satria, Aina Kharisma, Putri Handa,

Fernanda, Thalitha, Yunita, Ratna, Nurul, Renata, Humaira sebagai keluarga seperjuangan

yang setalu menemani, memberikan semangat, dan menjadi wadah penampung keluh

kesah dalam menghadapitugas akhir ini.

r Teman-teman Arsitektur L72 khususnya teman satu proyek, sebagai teman yang menemani

masa perkuliahan dan berbagi pengalaman yang berharya yang tak akan pernah terlupakan.

Lampung Selatan, 28Juli 2021
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