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UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Puji syukur penulis ucapkan terhadap kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Perancangan Gedung 

Gelanggang Remaja Bandar Lampung dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan. Adapun 

tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Arsitektur di Institut Teknologi Sumatera. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan, 

bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima 

kasih yang tulus kepada : 

1. Bapak Ir. Eko Purwono, MS. Arch. S. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fadila Septiandiani, 

S. Ars., M. P. W. K. selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir yang telah banyak memberikan 

bimbingan, bantuan, nasihat dan pengarahan dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini. 

2. Bapak Guruh Kristiadi Kurniawan, S. T., M. T., selaku Koordinator Pelaksanaan Tugas Akhir 

yang telah memberikan saran, nasihat dan arahan kepada penulis. 

3. Yang tercinta untuk kedua orang tua ku, Papi Rohayun dan Mami Iffah Risfalida yang selalu 

memberikan dukungan, do’a, dan pengorbanan demi keberhasilanku. Terimakasih atas cinta 

dan kasih sayangnya. 

4. Kepada Kakak dan Adikku tersayang, Rara Arifa dan Muhammad Fakhri Akbar yang 

memberikanku dukungan dan semangat agar dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

5. Artanti, Lukman, Okky, Dinda, Ummi, dan lulu sebagai sahabat terbaik penulis yang selalu 

ada memberikan bantuan, semangat, dan motivasi. 

6. Teman-teman seperbimbingan dan satu Proyek Tugas Akhir Gelanggang Remaja yang telah 

bersama-sama saling membantu, mendukung dan menyemangati dalam penyelesaian Tugas 

Akhir. 

7. Kepada teman-teman seperjuangan Arsitektur 172 yang telah berbagi suka dan duka selama 

perkuliahan di kampus ITERA. 

Semoga bantuan dan dukungan serta semangat yang diberikan dicatat sebagai amal ibadah dan 

mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga Laporan Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi banyak pihak. 

 

        Bandarlampung, 27 Mei 2021 

Yang membuat pernyataan, 

   

   

Anis Tsanya 
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