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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat 

menyelesaikan Laporan Perancangan arsitektur akhir ini . 

Semua ini bisa terlaksana dengan baik karena atas dukungan dan dorongan 

dari pihak pihak yang terkait. Laporan dan hasil rancangan ini dapat disusun 

berdasarkan hasil perancangan dan bimbingan yang penulis lakukan selama 1 

semester. 

Sebagai mahasiswa, penulis merasakan banyak pengalaman dan ilmu 

pengetahuan yang didapat selama proses bimbingan dan perancangan. Penulis 

juga menyadari bahwa penulisan laporan perancangan ini masih jauh dari kata 

sempurna dikarenakan kurangnya pengalaman dan pengetahuan. Meski 

demikian, penulis berusaha mengerjakan laporan ini dengan sebaik-baiknya. 

Untuk itu, kritik dan saran sangat penulis perlukan demi menyempurnakan laporan 

ini. Maka pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin 

mengucapkan banyak terima kasih sebesar besarnya atas dukungan, bantuan dan 

doa baik secara langsung maupun tidak langsung kepada: 

1. Kedua orang tua saya, keluarga dan orang terdekat yang selalu memberikan 

dukungan dan semangat dalam penyusunan laporan perancangan ini. 

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

3. Ibu Christy Vidiyanti, ST. MT. selaku  koordinator Perancangan arsitektur akhir 

4. Ibu Dr.Ir.Tin Budi Utami, MT. selaku dosen pembimbing yang telah membantu 

mengarahkan dan membina penulis selama penyusunan laporan perancangan 

ini. 

5. Semua rekan –rekan di Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Mercu 

Buana Kelas Karyawan dan rekan – rekan satu bimbingan. Terima kasih untuk 

kebersamaannya selama menjalani proses perkuliahan, bimbingan serta 

bantuannya selama perancangan berlangsung. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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6. Dosen-dosen Program Studi Arsitektur Universitas Mercu Buana yang tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu yang senantiasa sabar memberikan 

pengertian dalam setiap mata kuliah dan pada saat review penelitian ini. 

7. Seluruh Staf Tata Usaha Program Studi Arsitektur Universitas Mercu Buana 

yang telah membantu menyiapkan berbagai keperluan adminstrasi untuk 

kelancaran proses penelitian ini hingga selesai. 

 
 

Jakarta, 11 Februari 2019 
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