KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya saya
dapat menyelesaikan laporan penelitian ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Laporan Praktek Profesi Hotel Kata Oma Bali. Saya menyadari bahwa tanpa doa, usaha,
bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sangat sulit bagi saya untuk
menyelesaikan penulisan laporan ini dengan tepat waktu.
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu.
Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai
pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan
rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan
kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta yang selama ini telah membantu peneliti dalam
bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya
mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan laporan
ini. Kemudian terima kasih banyak untuk kakak-kakak tercinta Afifudin, Mukhlisin,
dan Nanang Wiwik Abidin yang telah memberikan dukungan serta perhatian
kepada penulis.
3. Kepada Ir. Joni Hardi, selaku ketua Program studi Arsitektur.
4. Kepada Dr. Tin Budi Utami M.T selaku dosen pembimbing yang selalu
memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat kepada peneliti,
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen dan seluruh staf akademik yang selalu membantu dalam
memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat
menunjang dalam penyelesaian laporan ini
6. kepada teman-teman Arsitektur angkatan 2015
7. Dan pihak lain yang tidak saya bisa sebutkan satu-satu.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan praktek profesi ini masih jauh
dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf jika ada kesalahan dalam
penulisan laporan penelitian ini. Kritik dan saran yang membangun
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sangat dibutuhkan demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan
datang. Saya berharap laporan praktek profesi ini dapat bermanfaat dan menambah
pengetahuan bagi mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Mercu Buana serta
dapat menjadi wadah ilmu bagi yang membacanya khusunya bagi mahasiswa yang
belum melaksanakan Praktek profesi.

Jakarta, 04 Februari 2019

Ayu Maritsatul Afifah
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