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HALAMAN PERSEMBAHAN   

 

Puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya. Tugas akhir 

ini Kupersembahkan kepada: 

 

Ayah dan Emak,  

Terima kasih untuk semua doa yang telah dipanjatkan untuk mendukung setiap langkah, untuk kasih 

sayang yang diberikan tanpa mengenal batas dan waktu, membesarkan dan memberikan seluruh 

bentuk dukungan untuk anak-anaknya.  

 

Kakak,  

Yang membuat Saya menjadi hebat seperti sekarang dan bantuan dalam segi materi, perhatian dan 

kasih sayang. 

 

Teman, 

Terima kasih atas dukungan dalam bentuk apapun. 

 

Para pendidik,  Dosen dan Almamater Tercinta Institut Teknologi Sumatera 

Yang telah sangat berjasa memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga. 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya tugas akhir ini dapat 

diselesaikan. Laporan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar sarjana. Penyelesaian tugas akhir ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan dan petunjuk dari 

berbagai pihak.  

Penulis menyampaikan terima kasih kepada tim dosen yang telah membimbing tugas akhir ini,  

• Bapak Guruh Kristiadi Kurniawan, S.T., M.T., untuk seluruh arahan, ilmu baru, dan semangat 

selama perjalanan tugas akhir,  

• Ibu Galuh Fajarwati, S.T., M.Ars., untuk bimbingan, memberi arahan, kritik dan semangat 

selama proses menyelesaikan tugas akhir,  

• Bapak Guruh Kristiadi Kurniawan, S.T., M.T., selaku koordinator tugas akhir yang memberi 

arahan dan seluruh informasi mengenai pengerjaan tugas akhir. 

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada : 

• Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, memberikan kasih sayang 

serta dukungan baik moral maupun material selama proses pendidikan ini.  

• Teman-teman Kontrakan TV yang telah menghibur, bertukar pikiran, saling mendengar keluh 

kesah, serta saling menyemangati satu sama lain.  

• Seluruh staff pengajar dan karyawan Program Studi Arsitektur ITERA yang telah memberikan 

bekal ilmu pengetahuan, serta berbagai fasilitas selama menempuh pendidikan. 

• Serta semua pihak yang telah membantu selama proses dan penyelesaian tugas akhir. 

 

Semoga laporan ini membawa manfaat sebagaimana yang diharapkan. Semoga Allah SWT. yang 

mengiringi penyelesaian laporan akhir ini, meridhoi. 

 

          Bandar Lampung,  

 

 

   Ragil Galing Guntoro 

 

 

 

 

 

 


