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MOTTO Jan PERSEMBAHAN

"Orang-orangyangberilmu itu ibarat gemintang
yang memberikan penerangan (mereka yang) dibumi,

jika bintang-bintang itu redup,
akan tersesatlah mereka (yangberjalan dibumi) itu."

(Riwayat Ahmad)

Pabila engkau seJang bevgembira, mengacalah Jalam-Jalam
kelubuk nah,

Jisanalah nanti engk^u Japati, babwa nanqa yang pevnan memouat
Jevita, berkemampuan memberimu oahagia.

Pabila engkau berJuka cita. Jisanalab pub kau bakal menemui
bahwa sesunggunnqa engkau seJang menangisi,

sesuatu yang pevnah engkau squkur>i.
(KMlQb^n)

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:
Ayah dan ibu tercinta yang telah memberikan do'a, cinta kasih, semangat dan segalanya yang

tidak akan pemah bisa saya balas dengan apapun dan sampai kapanpun
Kakakku Agus atas segala nasihat dan masukannya

Adik-adikku (Ana, Enidan Titien) atas segala dorongan semangat dan do'anya
Dan untuk seseorang hamba Allah yang memberikan harapan dan pelita hidup didunia

in



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan
karunianya maka terselesaikan sudah penulisan tugas akhir yang berjudul :
GEDUNG DESAIN, INFORMASI DAN PAMERAN ARSITEKTUR

DIYOGYAKARTA

Fleksibilitas Ruang Pamer Sebagai Faktor Penentu Perancangan

Bangunan

Penulisan ini merupakan bagian dari mata kuliah yang diajukan untuk
memenuhi persyaratan kelulusan jenjang pendidikan Strata - 1pada Jurusan Teknik
Arsitektur Universitas Islam Indonesia.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada
semua pihak yang telah membantu baik selama proses penulisan tugas akhir ini yakni
kepada :

1. Bpk. Ir. Munichy B Edrees. M. Arch, selaku ketua Jurusan Teknik Arsitektur
Universitas Islam Indonesia.

2. Bpk. Ir. Ahmad Saifullah MJ. Msi, selaku dosen pembimbing utama yang telah
memberikan bimbingan penulisan ini dengan kesabaran yang lebih serta acuan-

acuan penalaran.

3. Bpk. Ir. Arif Wismadi, selaku dosen pembimbing pendamping atas motifasi
dalam menggali potensi.

4. Karyawan perpustakaan Jurusan Teknik Arsitektur FTSP UII
5. Rekan-rekan satu regu serta teman-teman "MITRO GROUP" atas masukan,

solusi dan informasi yang berguna.

6. Teman-teman Damar 22 Byang telah memberikan support dan masukannya.

7. Semua fihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga hasil usaha dan bantuannya mendapat imbalan dari Alllah SWT.
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Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna maka saran dan

kritik demi perbaikan karya tulis ini sangat diharapkan semoga buku ini dapat

menjadi sumbangan pemikiran demi kemajuan dan keberhasilan kita bersama.

Amien.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Penyusun


