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FRAKATA
 

Bismillaahirrohmaanirrohiim. 

Assalamua'alaikum Wr. Wh. 

Alhamdulillahirobbil'aalamiin dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada hamba-hambanya, aku bersaksi dihadapannya 

bahwa tidak ada tuban selain Allah sang maba pencipta dan pemelihara alam semesta. 

Sholawat serta salam kepada junjungan kita Rasululloh Muhammad SAW, dan aku bersani 

bahwa Nabi Muhammmad adalah rosul Allah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alamo 

Setelah berjuang dengan segala iImu dan kemampuan yang dimiliki, akhimya saya 

dapat menyelesaikan dan mempersembahkan laporan tugas akhir ini. Laporan iui sebagai 

salah satu prasyarat akademis untuk. dapat memperoleh gelar kesarjanaan strata satu jurusan 

Arsitektur pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Judul 

yang diambil dalam laporan ini adalah Pusat Perdagangan Material Batu Alam dan 

Keramik di Yogyakarta dengan penekanan Pada Citra Interior yang Naturalis dan Eksterior 

yang Minimalis. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mendapat banyak masukan-masuka~ 

saran, kritik serta bantuan, baik secara fisik maupun moral dalam penyusunan laporan ini. 

Pada kesempatan iui perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasm kepada : 

1.	 Bapak Ir. Revianto Budi Santosu, Maretl. Selaku ketuajurusan Arsitektur Fakultas 

Teknik Sipil dan Perencanaan. 

2.	 Ibu Ir. Bastuti Saptorini, MA. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

pengarahan, bimbingan, serta saran selama penyusunan tugas akhir ini. 

3.	 Ibu Ir.Endy Madiaa. Selaku dosen penguji yang telah memberikan. kritik, masukan, 

serta ujian yang sifatnya membangtDl. 

4.	 seluruh staff FTSP, atas bantuan dan kerjasamanya serta fasilitas yang diberikan 

selama ini. 

5.	 Ayahbunda dan Ibunda tercinta, kakakku Rizky serta Adikku Furqon, yang sejak 

awal selalu memberikan do'a, dukungan, semangat, materi serta nasehat-nasehatnya 

sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik. 

6.	 Tak terlepas rasa terima kasihku pada yang tersayang, sahabatku, adikku, Dian 

Amerillia yang seeara tutus, ikhlas dan sabar membantu dan memberikan dukungan 

hingga penulisan selesai. 
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7.	 Teman-ternan satu Teamku, lwan ( si Mr Marlyn Manson) thanks boot aku terus bisa 

ketawa, Q-Bo dan Mona semoga kalian bisa lebih akur lagi, Kopl~ Jokko yang 

telah memboot aku lebih semangat dengan gambannu, Didiet, intinya penulis 

ucapkan terima kasih atas kebaikan kalian semua 

8.	 Teman seperjuangan Studio, Sigit, Kanchil, Danny, dan Bayu serta ternan-ternan 

lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

9.	 Teman-teman satu nafas, Harry, Rudi, Agus, Pomomo, Doddo, terima kasih atas 

bantuan spiritualnya 

10. Temanku Ijud ( terima kasih "direwangi gawe	 makef' walau Cuma semalem ), 

Bovvy ( terima kasih pemlatan perangnya ), Andre ( terima kasih ramuan TA nya ). 

11. Terima kasih	 pada saudara-saudaralru, Boy, Bobo, Bees, Beem, Upu, Hari, ( "Bro 

gua bakal nyusul kalian ke Jakarta "). 

12. Seluruh Komunitas Arsitektur 2000 yang telah memberikan dukungan. 

13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir 

Inl. 

Pada dasamya penulis menyadari banyak kesaJaban dan kekurangan dal.am 

penyusunan laporan ini, sehingga masih jauh dari kata sempurna, oleh karena ito penulis 

Mohon maafdan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. 

Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan 

semoo pembaca sebagai bahan pertimbangan ilmu pengetahuan kita semua. Akbir kata 

penuJis, mengucapkan banyak terima kasih. 

Wabillahi Taufik Walhidayah 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb 

Penulis, Yogyakarta 1 Mei 2006 

(Muhammad Adi) 
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