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PRAKATA

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Alhamdulilah puj i dan syukur penyusun panjatkan kehadirat

Allah s.w.t., karena limpahan rahmat dan hidayatNya, sehingga
kami dapat menyelesaikan penyusunan thesis ini dengan lancar.

Wujud karuniaSya, yang pertama adalah kebaikan budi ketiga

dosen pembimbing kami, yaitu Ir. Chuffran Pasaribu, Ir. H,
Minichy B, Edrees M,Aroh, Ir. Wiryono Raharjo M, Arch yang telah
memberikan bimbingan secara penuh perhatian selama proses penuli-
san thesis. Atasnya, terima kasih kami haturkan kepada beliau

bertiga.

Kemudian juga, oleh kemurahan hati bapak dan ibu dosen lain

yang berkenan member! sumbang - saran dan penularan pengetahuan
selama ini, serta pelayanan yang tulus demi kelancaran langkah
kami oleh para staf dan karyawa semua, ucap terima kasih kami

sertakan.

Yang utama, berkat segalanya yang telah dicurahkan oleh

kedua orang tua ; bapak dan ibu, berkat pengertian dan dukungan

dalam keseharian bersama kita lewati, rasanya ungkap terima

kasih saja belumlah cukup. Bagi mereka karya sederhana ini diper-

sembahkan dengan rendah hati.

Bagi kami sendiri, thesis ini bukanlah sekedar berarti tun-

tasnya kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk meraih
gelar Sara ana Teknik Arsitektur semata, namun yang lebih bernilai
lagi dari itu, yang patut dibanggakan adalah bahwa karena thesis
ini merupakan hasil perjuangan mengatasi diri sendiri.



Namun biarlah kebanqqaan itu singgah sebentar saja, dan

jangan biarkan kami lena olehnya. Karena itu berikan kritik,

koreksi, saran, tegu.r sapa atau apa saja, demi kesempurnaan karya

ini dan pengembangan diri kami sendiri. Dengan jiwa besar dan

tanqan terbuka, kelak kami sambut semuanya.
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