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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah mengkaruniakan 

berkah dan kasih sayang-Nya sehingga atas izin-Nya saya akhirnya dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Laporan Perancangan Arsitektur Akhir 

Perancangan Hotel dan Resort Bandung, Jawa Barat (SITE C)” dalam rangka memenuhi 

persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada Program Studi Teknik Arsitektur, 

Universitas Mercu Buana. Saya menyadari bahwa terselesaikannya Tugas Aini tak lepas 

dari campur tangan berbagai pihak. Untuk itulah saya ingin berterima kasih dan 

memberikan penghargaan kepada pihak-pihak terkait. 

Dengan selesainya penulisan penelitian ini, saya mengucapkan terimakasih 

kepada Ibu Ibu Christy Vidiyanti, ST.MT selaku pembimbing yang telah banyak 

memberikan dukungan, arahan, dan bimbingannya selama penyusunan dan penulisan 

Tugas Akhir ini. 

Tak lupa pula terimakasih saya haturkan kepada Bapak Danto Sukmajati selaku 

dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama saya menempuh 

pendidikan di Universitas Mercu Buana. 

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada : 
 

1. Ibu Christy Vidiyanti, ST.MT selaku coordinator Perancangan Arsitektur Akhir 

80 yang banyak memberikan arahan dari ketidaktahuan saya. 

2. Cinta dan dukungan berupa moril maupun materil dari kedua orang tua saya 

Bapak Suharno dan Ibu warsiti, terima kasih atas segala yang telah dilakukan 

demi saya, dan terima kasih atas setiap cinta serta doa dan restu yang selalu 

mengiringi tiap langkah saya. 

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

4. Kepada seluruh dosen arsitektur UMB, dan penguji penelitian ini yang telah 

memberikan ilmu dan saran untuk Tugas Akhir saya. 

5. Kepada staff TU Mas  Agus yang telah membantu saya dalam hal mengurusi 

administrasi perizinan penelitian. 

6. Kepada sahabat BAJAJ Firda Rosdiawati dan Rizky Pramana yang senantiasa 

ada untuk memberikan dukungan dan bantuan. Terima kasih atas semua yang 

telah dilakukan. 

http://digilib.mercubuana.ac.id



 iv 
 

7. Kepada Priati Nandani yang rela berhari – hari menginap di rumah saya untuk 

memberikan bantuan dan memotivasi saya. 

8. AIK KOPI yang telah memberikan fasilitas sampai menginap untuk mengerjakan 

Tugas Akhir. 

9. Kepada Rama Nugraha, Asep Rohmi, dan Fahmi terima kasih telah 

memberikan bantuan, menemani sampai siding dan selalu  memotivasi  

10. Kepada teman-teman perancangan arsitektur akhir 80, Dana Yunita Dewi, Alfi 
Hidayati, Rizky Pramana Putra, Desy Miharti, Firda Rosdiawati, Hasna 
Hasanah, yang senantiasa ada untuk memberikan dukungan dan bantuan. 

Terima kasih atas semua yang telah dilakukan. 

11. Teman-teman seperjuangan arsitektur 2014 untuk kekeluargaan, kebersamaan 

dan kekompakannya. 

Saya menyadari sepenuhnya bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya memohon maaf bila ada kesalahan 

dalam penulisan ini. Kritik dan saran saya hargai demi penyempurnaan penulisan 

serupa di masa yang akan datang. Besar harapan saya, semoga tugas akhir 

arsitektur ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang 

membutuhkan. 

 
 
 
 

Jakarta, 26 Januari 2019 
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