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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahi rabbil 'alamin segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala nikmat yang telah 
diberikan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Lalu kupersembahkan untuk Papa Zuheldi dan 
Mama Hayati yang selalu memberi doa yang baik tiada henti-hentinya, dan selalu mendengarkan keluh 
kesahku sampai pada tahap tugas akhir anak bungsumu ini selesai. Terima kasih atas segala 
pengorbanan dan nasihat yang telah diberikan, aku selamanya akan bersyukur dengan keberadaan 
kalian sebagai orangtuaku di dunia ini. Lalu untuk Abang Yudi, Uda Arif, dan Kakak Fika selaku saudara 
kandungku yang selalu memberi kasih dan sayangnya selama ini untuk keberhasilan adik bungsunya. 
Tugas akhir ini juga saya persembahkan untuk semua pihak yang selalu bertanya seperti, “kapan 
sidang?”, “kapan menyusul?”, dan segala jenis penyemangat lainnya. Kalian adalah salah satu alasanku 
untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.  
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UCAPAN TERIMAKASIH 

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan 
kemudahan, kekuatan, kelancaran dan nikmat lainnya sehingga penulis dapat menghadapi segala ujian 
dan melalui perjalanan dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Sehubung dengan selesainya 
tugas akhir ini, maka penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada: 

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

2. Bapak Ir. Eko Purwono, MS.Arch.S. selaku Koordinator Prodi Arsitektur. 
3. Bapak A. Asrul Sani, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing I yang sudah melatih dan mendidik 

penulis untuk selalu disiplin dan tepat waktu. 
4. Ibu Elisabet Nungky Septania, S.T., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dan 

selalu memberi semangat hingga tugas akhir ini selesai. 
5. Bapak Guruh Kristiadi Kurniawan, S.T., M.T. dan Ibu A. Dwi Eva Lestari, S.T., M.T. selaku 

Koordinator pelaksanaan Tugas Akhir yang selalu sabar memberikan informasi, dan arahan 
tugas akhir kepada penulis. 

6. Kepada seluruh teman-teman Arsitektur Angkatan 2017 yang telah berjuang Bersama dari 
awal perkuliahan menghadapi suka, dan duka bersama-sama. 

7. Kepada seluruh abang dan kakak Arsitektur Angkatan 2016 yang telah sabar, dan mau 
menyambung ilmunya yang sebelumnya telah mereka dapat kepada penulis, terutama Abang 
Kgs. Moch Reza Pahlawan. 

8. Kepada sahabatku, Amanda Dwi Yulianti yang selalu mendengar keluh kesah penulis dan Sarah 
Calista Rismedian yang selalu memberi motivasi dan memberi tempat singgah kedua untuk 
menginap disaat mengerjakan deadline bersama. 

9. Kepada, Galih, Daffa, Ghazy, Ricky, Arif, Dzuha, Anggun, Adit, Andre, dan Adam yang telah 
mewarnai masa perkuliahan sejak masa orientasi di perkuliahan hingga sekarang. 

10. Kepada teman seperjuangan M150, Sarah Calista Rismedian, Fadli Bangsawan, dan Abbiyu 
Gilang Alkautsar, yang selalu menemani dan bekerjasama selama sebelum sidang awal hingga 
sidang akhir. 

11. Kepada teman-teman SMA, Elvacto pada umumnya dan terkhusus Dicky, Naufal, Ibnu, Mela, 
Poppi, Faridz, Fadil, Ghani, Abi, Nanang, dan Udin selaku anggota GSC, terimakasih banyak 
karena telah memberikan motivasi, canda, dan Bahagia. 

12. Dan semua pihak yang telah memberi semangat di setiap proses selama di perkuliahan yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Dengan penuh harapan semoga kebaikan mereka tercatat sebagai amal shalih, dan semoga karya ini 

bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 

  


