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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

berkah dan karunia yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan

Laporan Tugas Akhir ini. Laporan Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu

persyaratan guna melengkapi mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 8.11

serta juga sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik, khususnya

pada Program Studi Arsitektur, Jurusan Arsitektur, Universitas Tarumanagara.

Untuk Laporan Tugas Akhir ini, penulis mengambil judul Culinary Entertainment

Area dengan mengangkat fenomena Pola Hidup Modern dan Praktis.

Laporan ini berisi pembahasan mengenai dasar penentuan fenomena, judul

proyek, deskripsi proyek, analisa lokasi dan bangunan, konsep serta hasil

perancangan arsitektur dalam bentuk gambar perancangan dan maket mengenai

proyek Culinary Entertainment Area tersebut. Adapun tujuan penulisan laporan ini

adalah selain sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana teknik dan

melengkapi mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 8.11, laporan ini dibuat

untuk menyempurnakan hasil tugas akhir sehingga dapat dituangkan dalam bentuk

tertulis untuk dibukukan dan bisa diambil manfaatnya oleh pembaca.

Pada kesempatan ini, penulis juga hendak menyampaikan rasa terima

kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan

mendukung penulis selama penulis menyusun laporan ini, sehingga penulisan
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Arsitektur 8.11

3. Ir. Dwi Tangoro, MM, selaku Fasilitator Utama atas bimbingan

dan arahan yang diberikan kepada penulis dalam melaksanan tugas

akhir ini.

4. Dr. Ir. Darrundono, M Si. , Ir. Samsu Hendra Siwi, M Hum. , Prof.
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atas bantuan dan bimbingan serta arahan yang telah diberikan

selama penulis mengerjakan tugas akhir ini.

5. Orang tua dan keluarga, atas motivasi, dukungan dan dorongannya

kepada penulis selama mengerjakan Laporan Tugas Akhir ini.

6. Teman – teman, atas kerjasama dan dukungan kepada penulis

untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini

7. Serta seluruh pihak – pihak yang terlibat dan membantu penulis

dalam menyelesaikan laporan ini, yang tidak dapat penulis

sebutkan satu per satu.

Penulis pun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu, penulis mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang terdapat

dalam laporan ini. Dan penulis juga mohon kritik dan saran yang membangun

guna memperbaiki laporan ini sehingga menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata, penulis sangat berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat

bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca sekalian, serta dapat

menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca khususnya mahasiswa

arsitektur.


