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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunianya sehingga penulis dapat meyelasaikan laporan studio tugas akhir yang 

berjudul “E-SPORT CENTER”. 

Penulis laporan studio tugas akhir ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat 

wajib mata kuliah Akhir dari Program Studi Sarjana, Jurusan Teknik Arsitektur, 

Fakultas Teknik dan ilmu komputer, Universitas Komputer Indonesia 

(UNIKOM). Dalam penyelesaian lamporan ini, penulis telah banyak mendapatkan 

Bantuan dari berbagai pihak. Baik dalam Bimbingan, pencarian data, hingga pada 

saat penyusunan laporan ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis tidak lupa 

mengucapkan terima kasih khususnya yang terhormat :  

1. Almarhum Ibu saya yang merawat dari saya kecil sampai saya dewasa dan 

hingga bisa lulus  

2. Bapak Nova Chandra Aditya ,ST., IMT . yang merupakan dosen 

pembimbing dalam mata kuliah Tugas Akhir atas dukungan positif dan 

bimbingan kepada saya dalam proses penyelesian Tugas Akhir sehingga 

praktikan dapat menuntaskan Tugas Akhir ini 

3. Ibu Tri Widianti Natalia, ST., MT. Selaku koordinator tugas akhir 

Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

UNIKOM. 

4. Dr. Salmon Priaji Martana, ST., MT. Ketua Program Studi Teknik 

Arsitektur Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UNIKOM. 

5. Sahabat dan rekan-rekan arsitektur 2015 yang sudah memberikan 

dukungan dan semangat selama Tugas akhir ini berlangsung.  

6. Untuk Anak kontrakan yang selalu ikhlas memberi tempat menginap 

kepada saya jika sedang deadline melanda.  

7. Salma Ambarwati yang selalu mendukung dari awal semester 1 sampai 

tugas akhir dan selalu bangunin pagi jika ada kuliah pagi dan selalu 

mengorder go food jika malam hari karena saya gaptek. 

8. Para sesepuh anggota captain yang selalu memberi saran yang baik untuk 

saya kedepannya, baik dalam hal percintaan rumah tangga dan konflik 

yang selalu memberikan saran yang terbaik dan juga menjadi teman curhat 

di kala stres melanda. 
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9. TRB yang selalu solid dan selalu memberikan masukan yang baik 

walaupun selalu kasari oleh OKI, YUDHA, EPUL, SATRIA, ABAH, 

BIJI, Dll, tetapi aku ikhlas lahir batin. 

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa, tidak luput dari kesalahan 

dan kekurangan, mengingat keterbatasan kemampuan pengetahuan pengalaman 

penulis serta keterbatasan waktu yang ada, sehingga penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan tugas akhir 

ini. 

Penyusun berharap semoga apa yang di sajikan dalam laporan tugas akhir ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua 

 

Bandung, 1 Agustus 2019 

 

Muhammad Franajaya 


