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PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan 

rahmat, taufik, serta hidayah‐Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk 

Tugas Akhir ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.Shalawat serta salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada baginda Nabi BesarMuhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang 

selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini.Penulisan Tugas 

Akhir ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperolehgelar sarjana dan tentunya banyak pihak 

yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan 

ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada : 

1. Drs. R. Irawan Surasetja., M.T selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan 

bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis; 

2. Nuryanto, S.Pd., M.T. selaku pembimbing kedua  yang telah banyak memberikan bimbingan, 

nasehat dan arahan kepada penulis; 

3. Asep Yudi Permana., S.Pd., M.Des selaku Koordinator Tugas Akhir; 

4. Dr. Eng. Usep Surahman, ST., M.T. selaku Ketua Departemen Pendidikan Arsitektur FPTK UPI; 

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, dan juga semangat untuk keberlangsungan 

penyelesaian Tugas Akhir ini; 

6. Seluruh karyawan dan Staf Departemen Pendidikan Arsitektur yang telah banyak membantu dalam 

hal administrasi; 

7. Seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten pangandaran, yang telah 

membantu Penulis dalam mencari data dan survey. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik 

yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.Akhirnya hanya 

kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak, khususnya bagi penulisdan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai 

ibadah disisi‐Nya, amin.  
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Adriansyah Mustaffa 
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Atas tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada mereka yang telah banyak membantu selama proses penulisan laporan tugas akhir ini, 

Penulis banyak mendapatkan masukan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta, kedua adikku, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, 
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2. Para sahabat Geng Semvag  yang selalu saling memberikan dorongan, motivasi semangat untuk 

selalu mengerjakan Tugas Akhir ini; 

3. Para sahabat dan teman-teman Forum Ikatan Mahasiswa Arsitektur Jawa barat (FIMA JABAR) 

dan FK-MAI yang selalu memberikan semangat, doa serta bantuan informasi kepada penulis; 
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Arsitektur dan telah meberikan dukungan selama mengerjakan tugas akhir ini; 
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penulis; 

7. KMA- Kridaya baik kakak/ adik tingkat yang selalu memberi info, masukan dan semangat; 

8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa Penulisan laporan perencanaan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis berharap adanya kritik dan saran 

yang sifatnya membangun untuk memperbaiki dan kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca. 

 


