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KATA PENGANTAR 

Bismillahirohmanirohim 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Dengan mengucap Alhamdulillah Rabbil’alamin, serta puji da syukur yang tidak 

terhingga tercurahkan kepada Allah SWT dengan berkah dan karunia-Nya penulis 

dapat menyelesaikan laporan Perancangan Arsitektur Akhir yang berjudul 

“Perancangan Terminal Bandar Udara Mali Alor, Nusa Tenggara Timur” 

Dengan adanya laporan ini pula diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam 

memperkaya wawasan dan pengetahuannya mengenai mata kuliah Perancangan 

Arsitektur  Akhir. 

Dalam hal ini penulis menyadari sepenuhnya atas terbatasnya kemampuan, 

pengalaman, dan data informasi berupa literatur dan berbagai faktor lainnya yang 

menyebabkan penyusunan laporan ini tidaklah sempurna, namun penulis menyadari 

bahwa kelancaran dalam penyusunan laporan ini tidak lain berkat bantuan, dorongan 

dan bimbingan dari berbagai pihak yang terkait, sehingga kendala-kendala yang 

penulis hadapi dapat teratasi. 

Setelah melewati proses yang tidak sebentar dan tidak mudah dalam menyelesaikan 

Tugas Perancangan Arsitektur Akhir ini sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan. 

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT, yang telah memberi karunia kesehatan dan keberkahan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan lancar. 

2. Kepada kedua Orang tua Bapak Ngadino dan Ibu Rahnani serta kakak-kakak  

kesayanganku Ikka Prihartini dan Dwi Nani Rahayu, yang selalu memberikan 

motivasi kepada penulis untuk terus maju dalam menjalankan serta memotivasi penulis 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai dengan 

sebaik-baiknya. 
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3. Bapak Ir. Joni Hardi, MT. Selaku Kaprodi Teknik Arsitektur dan Dosen Pembimbing 

Akademik, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama masa 

perkuliahan. 

4. Ibu Christy Vidianty, ST., MT. Selaku Koordinatur Perancangan Arsitektur Akhir, 

yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama masa Perancangan 

Arsitektur Akhir. 

5. Bapak Danto Sukmajati, ST., M.Sc., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan, ilmu, dan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir ini. 

6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Teknik Arsitektur, Universitas Mercu Buana 

yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat. 

6. Mas Agus, Selaku Staff tata usaha yang senantiasa membantu dalam berbagai hal 

sehingga Tugas Akhir ini bisa berjalan dengan baik. 

7. Kepada kawan-kawan Teknik Arsitektur angkatan 2014, yang sama-sama saling 

menyemangati dan membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

8. Kepada Yuki Anggraini, Widia Astuti, Afifah Fajriani, Ihsmi Khairunnisa, 

Yuliana, Alviqia Maudina, Rianny Rosse Witria Zein, dan Tri Atmojo selaku teman 

yang sudah membantu serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. 

Akhir kata, dengan segala harapan dan kerendahan hati, penulis berharap 

semoga penulisan laporan Perancangan Arsitektur Akhir ini dapat berguna dan 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak kedepannya. Besar harapan 

penulis atas kritik dan saran yang dapat membangun, mengingat masih terdapat 

kekurangan dalam penulisan laporan penelitian ini. 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

Jakarta, 31 Juli 2018 
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