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PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dan menjamin bahwa karya tugas akhir
ini, termasuk di dalamnya. Dasar Perencanaan dan Perancangan Arsitektur, serta Grafis
Arsitektur adalah karya yang dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan
bantuan yang tidak dibenarkan. Semua kutipan dan/ atau pemikiran orang lain yang
digunakan di dalam penyusunan tugas akhir, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun
tidak termasuk dari buku, artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa, lain dan lainnya,
telah direferensikan menurut kaidah yang baku dan berlaku.

Bandung, September 2015

Nuh Muhammad Alkindy
NIM. 1104345

ii

KATA PENGANTAR

Puja, puji dan rasa syukur yang terdalam hanya kepada Allah SWT atas limpahan rahmat
dan anugerah-Nya, saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berujudul Kawasan Rumah
Pintar Masyarakat Tamansari ini dengan segenap tenaga, kemampuan serta curahan hati dan
pikiran. Diiringi dengan shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah
membawakan penerangan bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini.
Dengan kerendahan hati saya sungguh bertema kasih kepada seluruh pihak yang telah
mendukung saya selama penyelesaian tugas akhir. Ucapan terima kasih saya sampaikan
kepada yth :
1.

Ibu Lilis Widaningsih, S.Pd., M.T. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa
mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis dalam menjalankan kegiatan
Tugas Akhir.

2.

Bapak Drs. Dadang Ahdiat, M.T selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa
membimbing dan mendukung penulis dalam menjalankan kegiatan Tugas Akhir.

3.

Ibu Dr.Eng. Beta Paramita selaku ketua Program Studi Pendidikan Teknik
Arsitektur.

4.

Bapak Adi Ardiansyah, S.Pd., M.T yang turut membimbing dan memberi pelajaran
berharga kepada penulis.

5.

Bapak Edwin Saleh Sukayat dan Nunung Zuraedah, yang selalu tulus mendoakan
dan memberikan dukungan secara materil dan moril kepada penulis yang tiada henti.

6.

Karima Desti Annisaa, Nabila Apriannisaa, dan Shahilla Juniannisaa yang turut
menghibur dan memberikan semangat saat penulis.

7.

Seluruh arsitek dan karyawan PT Erde Natur Persada yang memberikan ilmu dan
pengalaman yang dapat saya gunakan dalam penyelesaian tugas akhir.

8.

Ibu Wati selaku ibu di Bandung yang turut memberikan dukungannya kepada penulis

9.

Putu Listynelia Wirda Andanseswari yang memberikan dukungan dalam bentuk doa
dan motivasi dan pelajaran yang berharga untuk penulis agar dapat menyelesaikan
tugas akhir.

10. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah membantu penulis selama kegiatan
tugas akhir berlangsung yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu per satu.

iii

Tiada yang sempurna kecuali Allah SWT, penulis menyadari banyaknya kekurangan
dalam penulisan laporan ini yang di dasari pada kurangnya pengetahuan, pengalaman, dan
kemampuan karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang terkait. Namun penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang
memerlukan khususnya bagi mahasiswa yang hendak mengontrak mata Tugas Akhir disiplin
ilmu Arsitektur.

Bandung, Oktober 2015
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