KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’ alamin, Puji syukur kepada kehadirat ALLAH SWT
berkat Ridho, Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya saya selaku penulis dapat
menyelesaikan Laporan Tugas Akhir Perancangan ini yang berjudul “Perancangan
Fasilitas Pengolahan Produk Jagung di Kabupaten Bangkalan” sebagai Laporan
untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Mata Kuliah tersebut pada Program
Study Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Dengan kerendahan hati, saya selaku penulis laporan ini menyadari bahwa
dalam penyelesaian dan penyusunannya masih terdapat banyak kesalahan maupun
kekurangan, tapi semoga segala usaha yang telah saya lakukan dapat berguna bagi
semua sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Untuk itu saya selaku penulis
memohon maaf yang sebesar-besarnya serta mengharapkan kritik dan saran
pembaca guna membantu kesempurnaan laporan.
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Dalam proses penyusunan Laporan ini, saya menyadari bahwa selama
berlangsungnya proses penelitian, penyusunan hingga tahap penyelesaian tidak lepas
dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah membantu baik secara moril
maupun material. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada :


ALLAH SWT yang terus melimpahan kesehatan jasmani dan rohani
sehingga saya mampu menyelesaikan Laporan tepat waktu.



Kepada Kedua OrangTua saya yang tercinta Bapak dan Ibu yang
telah memberikan banyak dukungan semangat, kasih sayang dan
curhahan do’a kepada saya tanpa ada batasnya.



Kepada Bapak M. Faisal, ST, MT selaku Dosen Wali saya dan
Kaprodi Teknik Arsitektur yang telah membimbing serta memberi saran
dalam proses Perkuliahan dari awal hingga akhir selama studi.



Kepada Bapak Ir. Suko Istijanto Dipl, TRP, MT selaku Dosen
Pembimbing saya yang telah memberikan banyak masukan materi
pendukung dalam menyelesaikan laporan.



Kepada Teman Satu Prodi Arsitektur Ryan, Ichwanuddin, Zainul,
Imam, Robby, Hersanti, Nurul, Dimas dan semua teman yang tidak
dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan referensi baik
pustaka maupun konsep perancangan dan senantiasa menemani dalam
berbagai kegiatan selama studi perkuliahan.



Kepada Rekan Kampus yakni Binaria, Kafi, Tya, Sarah, Karina,
Pratiwi, Nurus, Yuni, Taufan, Zulfikar yang memberikan semangat
dan do’a selama masa proses pengerjaan dan memberikan segala aspek
yang terkait informasi tugas.



Kepada Teman, Rekan, Kawan serta Sahabat saya yang tidak dapat
saya sebutkan satu persatu karena telah membantu memberikan banyak
informasi mengenai tugas studi saya dari berbagai bidang dan latar
belakang.
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Kepada Pihak Masyarakat Bangkalan selaku Responden Studi yang
mau meluangkan waktunya untuk memberikan aspirasi dan pendapat
guna melengkapi beberapa data laporan.



Kepada Pihak Instansi/Institusi Terkait yang telah membantu
memberikan data untuk melengkapi arsip laporan serta semua pihak
yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu
penyelesaian laporan ini

Akhir kata semoga Laporan Perancangan Arsitektur ini dapat bermanfaat
dan berguna bagi semua pihak, khususnya saya selaku penyusun dan para pembaca
pada umumnya.
Surabaya, 15 Februari 2021
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