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" Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang"

Alhamdullilah wal syukurillah, puja dan puji kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan banyak rahmat dan Karunia-Nya, salam dan shalawat semoga selalu

tercurah kepada Nabi Besar Muhammad Saw pembawa berkah serta rahmad sehingga
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Setelah melalui beberapa tahap proses dan kegiatan akhirnya Alhamdullilah

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Semoga tugas akhir ini dapat
menjadi landasan yang kuat bagi si penulis untuk menghadapi tantangan dunia
selanjutnya dan juga penulis berharap tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat
bagi semua. Karena Kesempumaan hanyalah milik Allah SWT, maka kritik dan saran

sangat dibutuhkan penulis untuk menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi
selanjutnya.

Keberhasilan dalam penyusunan tugas akhir ini juga pastinya didukung dan
dibantu oleh beberapa pihak dan tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih
kepada :

1. Mama dan Abah, yang telah memberikan segalanya baik dukungan, wejangan dan
nasehat dan tentunya materi yang tidak akan pernah tergantikan hingga Tugas akhir

ini selesai(ulun minta ampun atas segala kekurangan ulunlah apalagi duit keluar

tarus )kada tahu lagi apa yang harus ulun padahi terima kasih kada tuntung-tuntung.

2. Khalid, Amelia, Yana, Arif, adik-adiku tersayang belajarlah yang giat(dangari apa jar
mama tu...!)

3. Untuk OK.Muh.Rizky Pranajaya terimakasih atas segala bantuan yang begitu besar
hingga tugas akhir ini selesai, maaf jika selama ini menjadi bahan lampiasan
hehe..,tetaplah menjadi abanku yang setia dan sabar. Semangat bank...!

4. Untuk adiku satu lagi Imul(moya) anyong haseyo, terima kasihlah jadi bahan siksaan
unda(maaflah...miane) rajin belajar nyaman lakas jadi dokter arroso...

5. Ketua Jurusan Arsitektur Ull, ibu Ir.Hastuti Saptorini, MA dan segenap jajaran
karyawan dan Dosen Jurusan Arsitektur FTSP Ull.

6. Bapak Yulianto P.Prihatmaji, ST, MSA, yang telah membimbing kami dengan sangat
maksimal walaupun dari kami terutama saya tidak menerima dengan maksimal(maaf
yang sebesar-besarnya pak).Terima kasih atas doa, ilmu yang sangat banyak
semoga akan sangat bermanfaat dan juga kesabaran yang membuahkab

kemurahan hati untuk membimbing kami dengan susah payah hingga tugas akhir ini
selesai juga. Arigatou gozaimasu.

7. Ibu ArifBudi Sholehah dan Bapak Nano yang telah memberi banyak masukan dalam
mengerjakan tugas akhir ini semoga masukan juga dapat menjadi bekal saya
menghadapi dunia ke depan.

8. Bapak Hanif Budiman yang banyak memberi semangat terimakasih.

9. Dan teman-teman seperjuangan(indah,vina,ike,taufik) gila coy udah sarjana yak
terus berjuang hehe...oh juga untuk yuni maaf lupa semagat juga yak..., for all
selamat atas keberhasilan tugas akhirnya terima kasih atas segalanya.
10. Terima kasih tidak lupa untuk mas tutut dan mas sarjiman yang sangat membantu.
11. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pak de dul, echi, katni, tamrin, tio, efin,
bima sori ya kita duluan. Oh ya andri, ira, dani selamat

12. Thanks untuk teman-teman distudio (udi, mas adi, mas herman, anggi, firman,
lolo.uyun, tia, vita dan semuanya deh yang tidak sempat disebutkan thanks for u all.

13. Terima kasih untuk mas fahmi dan juga mba dewi yang begitu banyak memberi
'masukan dan semangat.
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