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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis 

dapat menyelesaikan laporan perancangan arsitektur akhir ini sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan. Penulis menyadari bahwa laporan perancangan arsitektur akhir ini masih jauh dari 

sempurna karena pengalaman dan pengetahuan yang masih terbatas, namun penulis berusaha untuk 

dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kritik dan saran sangat diperlukan 

agar dapat menyempurnakan laporan ini. 

Penulis menyadari bahwa tanpa doa, usaha, bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai 

pihak, sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan perancangan arsitektur akhir ini dengan 

tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah memberikan semangat sehingga penulis dapat meyelesaikan laporan perancangan arsitektur 

akhir ini, khususnya kepada : 

 Allah SWT., karena dengan Rahmat dan Nikmat-Nyalah penulis dapat terus berjuang 

menyelesaikan laporan ini. 

 Baginda Rasulallah SAW., yang menginspirasi penulis dapat terus berjuang 

menyelesaikan laporan ini. 

 Ibu Sukini Widiastuti, selaku orang tua saya yang selalu memberikan dukungan semangat 

dalam penyusunan laporan ini. 

 Bapak Ir. Joni Hardi, MT., selaku Koordinator Seminar Arsitektur dan Ketua Program 

Studi Teknik Arsitektur yang mengarahkan jalannya tugas akhir ini. 

 Ibu Christy Vidiyanti, ST., MT., selaku koordinatator tugas akhir dan sekretaris program 

studi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada 

penulis sehingga laporan ini terselesaikan dengan baik. 

 Ibu Ir. Andjar Widajanti, MT., selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas 

dalam membimbing serta memberi ilmu baru kepada penulis selama mengerjakan 

perancangan akhir ini. 

 Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Teknik khususnya Jurusan Arsitektur atas 

segala bantuan yang berkaitan dengan penyusunan laporan perancangan arsitektur akhir 

ini. 

 Mas Agus, selaku staff tata usaha yang senantiasa membantu penulis tentang informasi 

arsitektur akhir. 
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 Tofani Wahyu Saputro selaku tim sukses yang senantiasa membantu penulis saat sedang 

deadline pengumpulan perancangan ini. 

 Yuki, Meina, Raras, Anis, Maul, Lika, Raniyah, Isna, Niken, Vanny, Shiva, Yuliana, 

Lamiyah, Afifah, Sandy, Fahri, Irfan selaku teman kelas E 406 A yang telah bersama-sama 

dengan penulis selama masa studio yang menyenangkan. 

 Bisma Indra Putra, yang telah membantu serta memberikan semangat dan motivasi di hari-

hari terakhir pengumpulan perancangan ini. 

 Seluruh teman arsitek 14, yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. 

 Serta semua pihak yang telah memberikan semangat dan masukan tentang gagasan - 

gagasan selama penyusunan laporan ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih terdapat kekurang dan jauh dari kata 

sempurna. Meskipun demikian penulis berusaha untuk menyajikan dan menyelesaikan laporan ini 

dengan sebaik-baiknya. Kritik maupun saran terkait dengan laporan ini akan menjadi pembelajaran 

yang baik dalam menyempurnakan laporan ini. 

 

Jakarta, 1 Agustus 2018 

 

      Priati Nandani  
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