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PERSEMBAHAN 

Tugas akhir ini merupakan persembahan kecil kepada orang tua saya, yang selalu percaya dan 

memberi dukungan penuh pada apa yang saya kerjakan terkait dengan masa depan saya. Semoga 

apapun yang saya putuskan dapat selalu berdampak baik terhadap diri saya sendiri, keluarga dan 

lingkungan sekitar saya. 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Mah Penyayang, alhamdulillah berkat rahmat-Nya akhirnya 

pengerjaan tugas akhir ini terselesaikan. 

Proses penyelesain tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, penulis mengucapkan 

terima kasih yang sangat besar kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis telah banyak 

mendapat bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak hingga tugas akhir ini 

terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Institut Teknologi Sumatera, yang telah mendukung ketersediaan segala fasilitas dalam proses 

pengerjaan Tugas Akhir ini. 

2. Bapak Ir. Eko Purwono, MS.Arch., selaku koordinator program studi Arsitektur. 

3. Seluruh Dosen dan Staff program studi Arsitektur, yang telah memberi arahan dan ilmu yang 

saya terapkan selama proses pengerjaan tugas akhir ini. 

4. Bapak Guruh Kristiadi Kurniawan, S.T., M.T. sebagai koordinator tugas akhir dan dosen 

pembimbing satu yang telah membimbimbing saya dalam proses menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

5. Bapak Muhammad Shoful Ulum, S.T., M.T sebagai dosen pembimbing dua yang telah 

membimbimbing saya hingga tugas akhir ini selesai. 

6. Bapak Andi Asrul Sani, S.T., M.T, selaku dosen penguji sidang akhir atas kritik dan masukannya 

yang diberikan pada saat siding tugas akhir. 

7. Kepada teman-teman kontrakan dan grup miskom yang sama-sama berusaha dan berjuang 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

8. Orang tua dan adik-adik, nenek dan bibi saya yang selalu memberi dukungan mental dan 

material hingga tugas akhir ini terselesaikan. 

9. Semua pihak yang telah mendukung saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

Akhirnya, saya berharap semoga tugas akhir ini dapat berguna. Kritik dan saran yang 

membangun sangat saya harapkan. 

 

Bandar Lampung, 10 Agustus 2021 

 

 

 

Ifwan Setunggal  


