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KATA PENGANTAR 

Assalamu'alikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirrabil'alamin, pUji syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

nikmat, berkah, rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam semoga selalu 

terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar IVluhammad saw, keluarga dan 

sahabatnya serta kepada para ulama dan pengikutnya hingga akhir zaman, bahwa 

atas izin-Nya maka penyusunan Tugas Akhir dengan judul \\ AKADEMI DESAIN 

GRAFIS DI JOGJAKARTA Sifat Warna Hijau, Kuning, dan Merah Sebagai Dasar 

Penampilan dan Tata Ruang Bangunan " ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini banyak bantuan, arahan, bimbingan dan 

perhatian dari berbagai pihak. Upaya yang teJah saya lakukan tidak akan berjalan 

lancar tanpa dorongan dan semangat dari orang-orang terdekat. Oleh ikarena itu 

pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1.	 Bapak dan Ibuku tercinta yang teJah merawat, membesarkan dan 

memberikan aku bekaJ hidup dan kasih saying. 

2.	 Mas-mas dan mbak-mbakku yang nggak bosan-bosannya memberi dorongan 

untuk lebih baik 

3.	 Bapak Ir. Hanif Budiman, MSA. Selaku dosen pembimbing Tugas Akhir, yang 

telah membimbing dan banyak membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

4.	 Bapak Ir. Revianto Budi Santoso, M. Arch, selaku Ketua Jurusan Arsitektur 

dan sebagai dosen penguji yang telah berbaik hati pada akhir proses Tugas 

Akhir ini, Thanx Boz. 



5.	 Keluarga besar Persaudaraan Banteng. Njapluk, Paox, Mongol, Mencho, 

Leyoth, Tonket, Mayot, NgeWees, Prekete, Johan, Cim-cim, The Bagz, Thanx 

for make my world so colorful. 

6.	 Rini, atas perhatian dan kesabaranya. 

7.	 Milad n Gombloh. You're the best 

8.	 Untuk semuanya yang telah membuat dunia ini indah dan bukan hanya 

sebuah tempat yang kejam. May Force Be With You All.... 

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

sempurna dan banyak pembahasan yang dangkal, untuk itu kritik dan saran yang 

membangun sangat diharapkan dan semoga laporan ini dapat berguna dan 

bermanfaat. Amin 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb 

Yogyakarta, 24 Juni 2005 

Penyusun 

Ubaidillah Ardani 


