Laporan Perancangan Arsitektur Akhir
Perancangan Bandung Hotel dan Resort, Bandung Jawa Barat
Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular

KATA PENGANTAR
Dengan mengucapakan puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kepada penulis , sehingga
dapat menyelesaikan laporan perancangan arsitektur akhir yang berjudul
“Perancangan Hotel Dan Resort Bandung, Jawa Barat” ini dengan baik.
Penyusunana laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian salah satu
persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur Strata 1 (S-1).
Penulis menyadari bahwa laporan perancangan arsitektur akhir ini masih
jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang
dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis menghrapkan segala bentuk saran serta
masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga laporan
perancangan arsitektur akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua
pihak khusunya dalam bidang Arsitekur.
Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak
yang sudah mendukung pembuatan penulisan laporan ini khususnya kepada :
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kekuatan dan
perlindungan-Nya untuk menyelesaikan penyusunan laporan penelitian
ini.
2. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan moril, doa, dan
kasih sayang serta motivasi dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.
3. Ibu Mona Anggiani, ST., MT., Selaku dosen pembimbing yang telah
meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan dan motivasi
kepada saya hingga laporan ini terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Ir. Joni Hardi, MT., selaku Ketua Program Studi Teknik Arsitektur.
5. Ibu Christy Vidiyanti, ST., MT., selaku Koordinator Perancangan akhir
yang telah memberikan pengarahan pada peserta PAA80 dengan baik.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Teknik khususnya
Jurusan Arsitektur atas segala masukan dan bantuan.
7. Teman-teman yang selalu sabar dan baik hati membantu dalam
penyusunan laporan ini.
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8. Seluruh pihak yang ikut membantu baik secara langsung maupun tidak
langsung. Saya hanya dapat mendoakan yang terbaik pada setiap
bantuan yang telah diberikan.

Jakarta,28 januari 2019

Adven Nugroho .M
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