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LEMBAR PERSEMBAHAN

"Siapa mempelajari suatu ilmu tidak karena Allah dan hanya bertujuan agar

memperoleh harta duniawi, maka dia tidak akan mencium bau wangi dalam

syurga kelak dihari kiamat"(HR. Abu Oawud)

Buah karya mi kupersembahkan untuk :

Peroleh ridho-Nya, Rabb penggenggam alam semesta sebagai rasa

syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya

Kedva yang tersayang dan terkasih Bapak dan Ibu sebagai rasa

hormat dan baktiku atas kesabaran dan doa tulusnya

Kakak-kakak dan Adikku tersayang Mas Andi, ka' Fitn, ka' Yubi dan

de Bud) serta keluar^aku semuanya

Caion pendamping hidupku keiak, semoga kita menjadi pasangan

di dunia dan di akherat

Serta almamaterku.

111



KATA PENGANTAR

A^3d!..:iHiu^;!.!)i'\ifn v\y, 'v. b.

Puji syukur hanyalah layak ditujukan kepada Allah penggenggam semesta

alam, karena hidayah dan karunia serta limpahan rahmat-Nyalah sehingga

penyusunan skripsi Tugas Akhir - Perancangan dengan judul Kate Resort di
Kawasan Wisata Pantai Senggigi ( Resort Kafe in senggigi Beach Tourism Area )

Lombok Barat penekanan pada pengolahan hubungan dan poia ruang transisi
sebagai ruang utama antar massa dan ruang luar dapal diselesaikan.

Tidak terlepas dari dorongan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak,

maka penuSis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama

kepada :

1. Allah SWT, rabb penggenggam seluruh alam, yang telah memberikan

kekuatan, kesabaran dan kesehatan, Alhamduliliah puji syukurku hanya

kepada-Mu.

2. Ir. Revianto Budi Santoso, M.Arch, selaku Ketua Jurusan Arsitektur

Fakultas Teknik Sipii dan Perencanaan Universitas isiam Indonesia yang

telah banyak membantu memberikan bimbingan dan dorongan kepada

penulis.

3. Bapak Ir, Hanif Bidiman, MSA, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir

yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran, Terima

kasih pak, telah mendorong saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4. Bapak Ir. Fajrianto, MTP, selaku Dosen Penguji Tugas Akhir yang telah

memberikan kritik dan arahan kepada penulis selama penyelesaian Tugas

Akhir ini.

5. Bapak Ir. Priyo Pratikno, selaku Dosen Tarnu yang teiah memberikan

masukan kepada penulis.

6. Bapak-lbu dosen Jurusan Arsitektur, terimakasih atas iimu-ilrnu yang telah

diberikan kapada penulis,

7. Bapak dan Ibuku tersayang dan terkasih, terimah kasih atas doa, kasih

sayangnya serta dorongannya kepada ananda.
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8. Kakak-kakakku dan Adikku serta seSuruh keluargaku, terimakasih atas

dukungan dan dorongannya.

9. Buat Mr. Revi "we are still friend" saya tetap menjadi adekmu.trims,...atas

segala doa, motivasi serta dukungannya

10. Komunitas Jalan Dadap ; Fajri, Haekal, And! "Semoga kebersamaan kita

selama ini ada manfaatnya....rasa persaudaraan kita adalah segala-

galanya..."

11. Teman seperjuangan '00, "jalan masih panjang.terus berjuang ok!"

12. Buat Puja__ku "terimakasih atas dukungan dan doamu...©keep smile for

me"

13. Andi & Lucky "Thanks for all.... &

MTeman-teman studio periode VI, "Ingat lagu kebangsaan Peterpen

kita.... /ft/ mencari sesuatu yang telah mati "

15. Komunitas Pelemburan, Pamungkas, "Bersatu kita teguh.. .bercerai

satukan lagi..."

16.Seluruh Civitas Akademika Jurusan FTSP Universitas Islam Indonesia,

"terimakasih atas bantuannya selama ini"

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala

kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Tidak terlepas dari segala

kekurangan dan khilaf serta masih jauh dari sempurna, maka dengan

kesungguhan dan keiapangan hati, sangat diharapkan adanya saran dan kritik

untuk kemajuan penyusunan di masa yang akan datang.

Demikian pula harapan kami, semoga penyusunan ini mampu

memberikan sumbangan pikiran dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

\A/a55alamualaikum Wr. W'b,

Jogjakarta, 29 November 2004

Penyusun,

Rony Ardiyansyah


