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وأمي ألبي  النهائي  المشروع هذا أهدي  
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat 

dan karunia-nya yang tidak ternilai harganya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul Perencanaan dan Perancangan 
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Penulis menyadari bahwa ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam 

mengerjakan Tugas Akhir. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik 

dan saran yang baik agar laporan ini akan lebih baik kedepannya. 

 

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sebagai 

informasi dalam dunia arsitektur. 
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