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Assalammu'alaikum . wr . wb
Puji syukur kehadirat Allah swt. Yang telah memberikan karunia dan
hidayah kepada harnbanya yang lemah ini sehingga tugas akhir ini dapat
diselesaikan dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya, dan kepada
junjunganku nabi Muhammad saw sebagai suri tauladan yang patut dicontoh
dalam menghadapi berbagai macam cobaan namun tetap sabar dan tawakal
kepada Allah swt.
Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan
segala kritikan, masukan dan doa sekalian yang menjadikan penulis terus tetap
berkarya dan maju pontang panting sampai akhirnya selesai, untuk itu penulis
berterimakasih sebesar-besarnya kepada :
1. IR. Ruzardi selaku dekan fakultas teknik sipil dan perancangan uii.
2. pak Revianto sebagai wakil dekan dan juga pembimbing tugas akhir
yang tanpa henti - hentinya memberikan motivasi,bimbingan, ilmu dan
doanya agar kami terus semangat dan mau belajar lagi, karena ini
adalah awal kami didunia yang sebenarnya. Thanks a lot.. .....
3 pak nurcholis sebagai selaku dosen penguji terimakasih atas segala
kritikan dan sarannya untuk kesempurnaan tugas akhir ini.
4. pak arman dan segenap dosen di jurusan arsitektur uii terimakasih atas
semua bimbingannya selama kuliah.
5. untuk keluargaku yang tercinta ayahanda hairil anwar dan ibunda
tersayang ema paulina terimakasih untuk restu baik dari materil dan
doanya yang tanpa henti-hentinya juga telah memberikan kepercayaan
untuk

anaknya

untuk

kuliah

dijogja

dan

akhirnya

mampu

menyelesaikannya, untuk adik ku hikmah terus rnaju selesaikan
kuliahmu kalo bisa dengan uangmu sendiri, adikku anna jangan manja

yaaa kuliah di jogja juga untuk adikku ari terus belajar biar menjadi adik
yang baik.
6. anak - anak satu bimbingan mas yunan (iyun), afris, azwar ( bang jupx),
bang jay, thanks to very mumetnya dan jangan lupakan sayaaa yaaaa
7. for aloen (asong) makasih komputernya dan segala-galanya, juga buat
pipit untuk supportnya, adi untuk idenya,hanan, hoho,bimo, jorzi, tedy,
bram dan anak kontrakan yudi (kiting) for the pohon maketnya, adith
untuk pengingat studio, panjul, dedi, hafit terimakasih sebanyak 
banyaknya.
8. untuk indra sohibku dari smp ampe kuliah bareng terrnakasih banyak
pren, daya, saal ,aris, onyenk, dan rina kuah untuk dukungannya. Dan
untuk alin, wini, lia, dan nancy terimakasih telah menjadi bunga hidupku.
9. untuk anak - anak arsitektur 2001 dan bob chu wawawa,studio TA
terimakasih telah mewarnai hidupku dan hari-hariku.
10.kang rodi, kang is, pak girin, pak yo, dan tukang yang

perna~1

kukenal

terimakasih atas segala i1munya dilapangan.
11. buat semua pihak yang tidak bisa kusebutkan satu per satu termakasih
banyak dan terus maju

pontang panting .

Demikian laporan tugas akhir ini sernoga dapat menjadi masukan untuk TA
berikutnya, dan masukan untuk pengetahuan dibidang arsitektur, arnien.

Wassalamualaikum WR,WB.

Yogyakarta, November 2006
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Muhammad Iqbal

