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HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecilku ini buat

kedua orang tuakutercinta, kakakku yangpaling cantik,

serta kedua adikku yang sangat kusayangi.
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KATA PENGANTAR

Assalamv 'alaikum wr.wb.

Segala puji saya panjatkan kepada Allah SWT, sang maha segala-galanya, yang

atas berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul Pusat

Perbelanjaan di Rantauprapat, Sumatera Utara Serta shalawat dan salam semogaselalu

tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan

para pengikutnya.

Selama mengerjakan tugas akhir hingga tersusunnya lporan ini, penulis telah

banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa kemudahan, bimbingan,

pengarahan, motivasi, kritik dan saran, dan segala bantuan dalam bentuk yang tidak

tersampaikan.

Karenanya, dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan rasa

terima kasih kepada:

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

Universitas Islam Indonesia.

2. Ir. Fajriyanto, MTP, selaku dosen pembimbing yang telah sangat banyak

memberikan bimbingan, pengarahan sertapelajaran yang sangat membantu dalam

melaksanakan tugas akhir ini.

3. Ir. Iftironi selaku dosen penguji yang juga banyak memberikan kritik dansaran.

4. Dosen- dosen jurusan arsitektur UII yang juga memberikan bantuan. Pak Arman,

dengan kritikannya, Pak Munichy, pinjaman bukunya, dan dosen yang lain.

5. Bapak dan mamak tercinta, yang telah memberikan sangat banyak dukungan buat

aku, dalam segala bentuk, jugadengan tekun mendoakan aku agar berhasil. Juga

adik-adikku,Ai dan Rendi atas cintanya selama ini. Cinta yang ( kurasa) tak

pernah ada habisnya

6. Kakakku yang paling kusayangi; Ina ( ni keke ). Thanks ya, untuk semuanya.

Pijatannya yang meredakan lelah, kesediannya menemaniku mondar-mandir,

marahnya yang menunjukkan jalan. *Aku tau, itu tanda sayang kan?'



<Pusat <Per6eCanjaan diRantauprapat, Sumatera Vtara
Sif vani

7. Mas Marwan Toepoet'. Special thanks 4 u. ' Makasih banget ya mas, semuanya!

Mas memberikan sangat banyak untukku. Aku baru mengerti, cara menunjukkan

perhatian yang mas ajarkan'. Semoga Allah membalas semua kebaikan mas,

amin.

8. Abangku, yang diantara ada dan tiadanya selalu mendukungku, makasi ya. Juga

bang Asian, makasi udah mau ngerjain proyek thank you ini.

9. Om Ramin dan keluarga, juga uwak Syahrial effendi yang udah bantu cari dan

ngumputin data.

10. Buat temen-temen senasib. Su-Farid, kamu banyak beri semangat buat aku,

thanks. Su-Lelel dan Su-On-on, lelucon segernya bikin fresh lagi. Su-Yuyun; Ime,

'kita akan selalu berteman kan im?' Juga semua temen-temen selama studio,

kalian adalah semangatku, penghiburku,

11. Buat Ayu, Indah, Pipit, Ratna,Gagay, atas persahabatan yang tak terlupakan. Tova

dan Ai', makasi banget ya maketnya. Kak Fin dan Evi di rumah. Untuk mba Mira

dan Mas Ira, makasi yapinjaman contoh laporan dan printer serta perhatiannya.

12. Serta untuk semua pihak yang telah banyak membantu,yang tidak mungkin

tersebutkan satu- persatu dalam lembar yang sempit ini, semoga Allah membalas

kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini masih jauh dari

kesempumaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Semoga laporan inidapat berguna bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 28 April 2004

Penulis

S il vani


