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1(flrya sed'erliana ini ttupersem6aliRgn untu{: 

•	 ./lyali aan i6u tercinta ya11!J ae11!Jan penuli 

k,epriliatinan tefali 6etjua11!J untuk,masa aepan/{,u. 

•	 1VtR.st~Ji.gk,ak,k,u dan ad~tUfiR.ltU atas ao'a aan 

auk,u11!Jannya. 

•	 Salia6at terk,asilik,u, rt'unan J{emanto, yang sefafu 

menao 'aRsznk,~ menyemangati aan menaoro11!Jk,u 

untuk,menyefesaikftn tUfJas a~ir ini. 
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adafafi .....
 

safafi satu 6entu/{gangguan per/(gm6angan
 

yang terjadi pada seseorang
 

yang dapat mengaRj6atl?gn
 

fiam6atan dafam 6e6erapa Rgmampuan yaitu
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KATAPENGANTAR
 

jlssafamu'afaitum 'Wr 'W6 

Dengan mengucap jlffiamaufilTaliiro66ifafamin, segala puji dan syukur bagi 

Allah SWT atas segala rakhmat, nikmat dan karuniaNya yang berlimpah ruah 

selama masa penulisan tugas akhir ini. 

Dalam rangka menyelesaikan amanah kampus yang sudah habis masa 

baktinya, maka setiap mahasiswa diminta untuk mempersembahkan karya 

terakhimya sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana jenjang strata 

pertama. Penulis pun menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh 

dari kesempurnaan, karena itu diperlukan kritik dan saran dari pembaca sekalian 

agar karya ini bias bermanfaat bagi yang membutuhkan. Dan selama penulisan ini 

banyak sekali pihak-pihak yang ikut membantu, memberi dukungan dan 

bimbingannya. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1.	 Bapak Ir. Revinato B. Santoso, M. Arch, selaku Ketua Jurusan Teknik 

Arsitektur Universitas Islam Indonesia. 

2.	 Bapak IT. Wiryono Rahm:i0, M.Arch, selaku Dosen Pembimbing Pertama 

yang selalu menyemangati dan membantu penulis dalam memunculkan ide

ide serta memberi kemudahan bagi penulis yang hams disyukuri. Semoda 

Allah menyayangi beliau. Amin. 

3.	 Bapak Ir. H. Muh. Iftironi, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang selalu 

memberi masukkan dan gagasan, serta kesabaran yang diberikan. Semoga 

Allah membalas kesabaran beliau. Amin. 

4.	 Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknik Arsitektur yang telah banyak memberi 

materi yang insya Allah akan bermanfaat sampai kapanpun. 

5.	 Seluruh karyawan Jurusan Teknik Sipil Dan Perencanaan yang telah banyak 

membantu. 

6.	 Ayah dan Ibu tercinta, atas dorongan, dan Do'a yang selalu menyertai 

langkahku untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Juga Yunan yang selalu 

mendengarkan keluhanku. 



\
 

7.	 Mas Anto' yang selalu rnernbantu serta rnernberi sernangat untuk segera 

rnenyelesaikan penulisan tugas akhir ini. 

8.	 Ternan-ternan seperjuangan, Yessie, Ajie', Rendra, Erik, dan Dadang yang 

bersarna-sarna saling rnenyernangati selama rnasa penulisan tugas akhir ini. 

9.	 Ternan-ternan satu angkatan, yang banyak rnernberikan kenangan tersendiri 

selarna dikarnpus. Kenangan kita tidak akan terlupakan begitu saja. Kelucuan 

dan kekonyolan itu biarlah rnernbekas dalarn benak kita. 

10.	 Dan sernua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas sernua 

bantuan yang diberikan kepada penulis. 

Akhir kata diharapkan Penulisan Tugas Akhir ini bias berguna dan 

bermanfaat bagi siapa saja. Ini rnerupakan tugas terakhir yang sudah diternpuh 

untuk rnenghadapilangkah selanjutnya sehingga rnenjadi lebih baik. Amin. 

Wassalamu'alaikurn Wr Wh. 

Agustus 2002 

Penulis 


