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KATA PENGANTAR 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Alharndulillah Hirobbil A'iamin 

Penulis berterimakasih kehadirat Allah SWT Rabb semesta alam yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyususunan Tugas Akhir ini sebagai syarat akademik untuk 

memperoleh gelar sarjana pada jenjang Strata-1 (S-1) di program studi Teknik 

Arsitektur Fakultas Teknik Sipilo dan Perancangan, Universitas Islam Indonesia. 

Serta sholawat serta salam tertuju kepada Rosullullah Muhammad SAW 

tauladan bagi umat manusia. 

Judul tugas akhir yang disusun penulis yaitu : 

BIRO DESAIN GRAFIS DAN PERCETAKAN 01 YOGYAKARTA, dengan 

pendekatan terhadap tata ruang dan sirkulasi sebagai upaya untuk 

mengintegrasikan ruang desain grafis dan ruang percetakan untuk menciptakan 

efisiensi ruang. 

Dengan selesainya penyususunan Tugas Akhir ini penulis berharap 

semoga hasil karya ini dapat membawa marrfaat bagi yang membacanya. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyususunan Tugas Akhir ini rnasih banyak 

kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat dibutuhkan. 

MelallJi kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang 

tak terhingga kepada : 

1.	 Bapak Ir. H.M Iftironi, MLA selaku dosen pernbimbing atas
 

kesabarannya memberikan pengarahan guna membimbing penulis
 

hingga dapat mewujudkan hasil yang berguna baik para penulis dan
 

semua pihak
 

2.	 Ibu Ir. Hastuti Saptorini, MT Selaku Ketua Jurusan Arsitektur FTSP UII,
 

yang selalu memantau dan mendorong selesainya tugas akhir ini.
 

3.	 Seluruh Oosen Pengajar Oi Jurusan FTSP UII yang telah membimbing 

dan mengajarkan pengetahuannya tentang arsitektur pada penulis f' 
selama masa perkuliahan di FTSP UII. ! 
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4.	 Dan juga seluruh karyawan FTSP UII yang telah banyak membantu 

selama masa perkuliahan di FTSP UII. 

5.	 Bapak, Ibu dan kakak adik penulis yang telah banyak membantu 

dalam proses tugas akhir ini. 

6.	 Kawan-kawanku di FTSP yang sudah lulus maupun yang masih aktif, 

kawan-kawan studio tugas akhir, mas Tutut serta rnas Sarjiman. 

7.	 Sahabat-sahabat Gomad Community Ary, Dhika, Bagus, Usman, 

Katni, Tyo, Ronny, Didit, Alvis, Indra, Pipin, Ricky, Bimo, Ian yang 

selarna ini telah menjadi sahabat terbaik. 

8.	 Dan kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir in; masih jauh 

dari kesernpurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat 

diharapkan bagi pengembangan selanjutnya, dan semoga karya ini dapat 

berbuna serta bermanfaat bagi kita semua, Amien .... 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Yogyakarta, J uli 2007 

MUHAMAD AZMI 
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