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KATA PENGANTAR  

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil‘Alamiin, segala puji dan syukur 

penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Laporan 

perancangan arsitektur akhir yang berjudul “Perancangan Bandara Nusantara 

Alor.” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik 

Arsitektur (S1).  

Penulis menyadari bahwa laporan prancangan ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik 

yang membangun dari berbagai pihak.   

Semoga laporan perancangan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan 

semua pihak khususnya dalam bidang Arsitektur. 

Jakarta, Juli 2018 

 

 

 

 

Shiva Firly Rahmania 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa 

dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil.  Oleh karena itu, penulis 

ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan laporan perancangan arsitektur akhir ini terutama 

kepada: 

1. Allah SWT, yang telah memberikan penulis kekuatan dan 

perlindunganNya untuk menyelesaikan penyusunan laporan penelitian ini. 

2. Kedua Orang Tua, yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat 

dalam penyusunan laporan Perancangan Arsitektur Akhir ini. 

3. Bapak Ir. Joni Hardi, MT., selaku Ketua Program Studi Teknik Arsitektur. 

4. Ibu Christy Vidiyanti, ST., MT., selaku Koordinator Perancangan 

Arsitektur Akhir 79 yang mengarahkan jalannya Perancangan Arsitektur 

Akhir ini. 

5. Bapak Dr.Ir. Muhammad Syarif Hidayat, M.Arch, selaku dosen 

pembimbing saya, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan 

kepada saya selama penyusunan Laporan Perancangan Arsitektur Akhir ini. 

6. Diri Sendiri, terima kasih udah tidak menyerah, punggung dan pundak 

yang rela disakiti, tangan dan mata yang tidak lepas dari tempatnya, jantung 

yang tidak berhenti deg-degan dan otak yang tidak berhenti berpikir 

walaupun sedang tidur. 

7. Widya Inayah, terima kasih atas semangat, dukungan dan meluangkan 

waktunya membantu selama penyusunan. 

8. Seluruh Mahasiswa Studio Arsitektur 79, selaku teman seperjuangan 

dalam Perancangan Arsitektur Akhir ini. 

9. Seluruh pihak yang ikut membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Demikian ucapan terima kasih, semoga segalanya menjadi berguna dan dapat 

memberikan manfaat bagi semua. 
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