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KATA PENGANTAR 

 

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

karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Perancangan 

Arsitektur Akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dalam menulis 

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 tepat waktu.  

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan, pengetahuan baru, pengalaman, motivasi dan 

juga semangat kepada atas selesainya Laporan Perancangan Arsitektur Akhir ini. 

Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan serta 

perlindungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan 

Perancangan Arsitektur Akhir ini.  

2. Keluarga besar Bapak Didin Mahmudin dan Ibu Widaningsih , selaku 

orang tua yang tidak henti – hentinya memberikan bantuan moril, material, 

arahan, motivasi dan mendoakan keberhasilan dan keselamatan dari awal 

hingga akhir penyusunan Laporan Perancangan Arsitektur Akhir ini.  

3. Bapak Dr. Ir.Joni Hardi, MT selaku Kaprodi Teknik Arsitektur yang telah 

membimbing dan memberikan pengarahan selama penyusunan Laporan 

Perancangan Arsitektur Akhir ini.  

4. Ibu Christy Vidiyanti, ST, MT selaku Koordinator Perancangan Arsitektur 

Akhir yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama 

penyusunan Laporan Perancangan Arsitektur akhir ini. 

5. Ibu Dr. Ir. Primi Artiningrum, M. Arch selaku pembimbing Perancangan 

Arsitektur Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan 

masukan, bimbingan dan nasehat dalam proses penyusunan Laporan 

Perancangan Arsitektur Akhir ini. 
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6. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Teknik Universitas Mercu 

Buana yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat 

bermanfaat. 

7. Rekan – rekan mahasiswa Teknik Arsitektur Angkatan 30 Universitas 

Mercu Buana maupun teman diluar kampus diantaranya sodari Aidah, Arif 

dan juga Evi selaku istri yang telah memberikan semangat dan masukan 

selama penyusunan Laporan Perancangan Arsitektur Akhir ini.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam 

penulisan Laporan Perancangan Arsitektur Akhir ini.  

Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan demi penyempurnaan 

penulisan serupa dimasa yang akan datang. Saya berharap Laporan Perancangan 

Arsitektur Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi 

mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Mercu Buana serta dapat menjadi 

wadah ilmu bagi yang membaca, khususnya bagi mahasiswa yang belum 

melaksanakan Perancangan Arsitektur Akhir. 

 

   Jakarta, 02 September 2021 

 

 

                  Ali Aziz 
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