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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Tugas Akhir ini adalah bentuk bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena karunia serta bimbingannya, 

saya dapat menyeleasikan laporan tugas akhir ini penuh dengan penuh rasa syukur.    

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini tidak lepas bantuan peran dari orang tua, adik dan juga nenek karena 

kasih sayang serta doa yang sejatinya membantu saya menyelesaikan tugas akhir dalam rangka memenuhi 

syarat memperoleh gelar sarjana arsitektur.   

Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr.-Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU.,  selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera. 

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

Kewilayahan. 

3. Bapak Andi 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. Ibu Adelia Enjelina Matondang, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing II yang sudah banyak sekali 

memberikan ilmu pengetahuan, dorongan, masukan dan juga motivasi yang sangat amat 

bermanfaat. 

5. Kepada teman - teman Arsitektur Angkatan 2017 yang saat ini  masih setia berjuang bersama 

dalam membuat cerita untuk masa depan.  

6. Kepada sahabat - sahabatku, M. Fadli Bangsawan, M Razin Arfando dan Fadli Gustinanda atas 

canda tawa serta cerita yang selama ini terkenang selama menjalani proses kuliah dikampus.  

7. Kepada teman - teman M150, M. Fadli Bangsawan, Sarah Calista dan juga Nadya Ulya tasya yang 

selama ini berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir. Banyak momen baik suka duka 

kita hadapi bersama.  

8. Kepada teman – teman SMA N 1 Bandar Lampung Angkatan 2017, terima kasih telah berjuang 

bersama, serta dukungan – dukungan yang selama ini telah diberikan.  
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UCAPAN TERIMAKASIH 
 

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 lancar berkat doa, 
dorongan, motivasi serta 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. Ibu Adelia Enjelina Matondang, S.T., M.T. selaku dosen wali. 

3. Bapak Prof. Dr.-Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU., selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera. 

4. Ibu Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan 

Kewilayahan. 

5. Bapak Andi Asrul Sani, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing I. 

6. Ibu Adelia Enjelina Matondang, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing II. 

7. Kepada seluruh teman seperjuangan prodi Arsitektur Angkatan 2017. 

8. Kepada Sahabat dan rekan - rekan yang tidak bisa disebutkan satu - persatu.  


