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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

kasih dan anugerah – Nya penulis dapat menyelesaikan laporan perancangan tugas 

akhir yang berjudul “Living in Harmony Asrama Mahasiswa Universitas 

Komputer Indonesia”. Penulisan laporan perancangan tugas akhir ini disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program 

Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer 

Indonesia (UNIKOM). 

Dengan rasa hormat saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas 

segala upaya dan telah meluangkan waktu untuk bimbingan dan dukungan dari 

berbagai pihak baik moral maupun spiritual, sehingga tersusunlah laporan 

perancangan tugas akhir ini, untuk itu saya dengan setulus hati ingin mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Yth. Ibu Dr. Sri Astuti, dra., MSA., selaku Dosen Pembimbing pertama 

selama menjalani Studio Tugas Akhir atas bimbingan dan arahannya. 

2. Yth. Bapak Dr. Salmon Priaji Martana., ST., MT., selaku Dosen 

Pembimbing kedua selama menjalani Studio Tugas Akhir atas bimbingan 

dan arahannya. 

3. Yth. Ibu Dr. Dhini Dewiyanti Tantarto, IR., M.T., Selaku Ketua Program 

Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik & Ilmu Komputer UNIKOM. 

4. Yth. Ibu Tri Widiyanti Natalia, ST., MT selaku Koordinator Tugas Akhir 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

5. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan semangat. 

6. Jejen Jaenudin., S.T selaku suami tercinta yang selalu memberi doa, 

dukungan, semangat dalam proses perancangan desain tugas akhir. 

7. Kedua mertua yang selalu memberikan doa dan semangat. 

8. Sdri. Wanisa’adah Budiman., S.T , Sdri. Resty H Putri., S.T , dan teman-

teman lainnya yang telah membantu dalam proses perancangan desain 

tugas akhir. 

9. Seluruh teman-teman Arsitektur 2013, 2014, 2015 yang selalu memberikan 
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dukungan selama menjalani studio tugas akhir. 

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayat-Nya bagi orang-

orang yang telah membantu saya dengan segala kesabaran dan keikhlasan dalam 

Penyelesaian Tugas Akhir ini. 

Akhir kata, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan 

yang terkandung dalam laporan ini sehingga masih jauh dari hasil yang maksimal. 

Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membantu demi 

menyempurnakan laporan ini di masa yang akan datang dan semoga laporan Tugas 

Akhir ini dapat bermanfaat juga memberikan banyak kegunaan bagi yang 

membacanya. 

 

 

 

Terimakasih. 

 

 

Bandung,  Maret 2019 


