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HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk

Kedua orang tuaku tercinta

Suami dan Kakak adik yang kusayangi

Serta untuk anakku yang imut



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat segala dan
rahmat-Nya serta shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan
kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, ulama, dan para pengikutnya
hingga akhir zaman.

Berkat rahmat Allah pula sehingga pada saat ini penulis dapat menyelesaikan
Tugas akhir beserta laporannya dengan judul Akademi Kulineri Yogyakarta.

Selama melaksanakan Tugas akhir hingga tesrsusun laporan ini, penulis telah
banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak,baik berupa bimbingan, pengarahan,
kritik dan saran yang membangun, bantuan dan dorongan terus menerus.

Untuk itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa
terima kasih kepada :

1. Ir. Revianto Budi Santoso, M.Arch, selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur

Universitas Islam Indonesia.

2. Ir.Toni Kunto Wibisosno, selaku Dosen pembimbing yang telah banyak
memberikan bimbingan dan pengarahan serta nasehat yang sangat membantu
dalam perancangan dan penyusunan laporan ini.

3. Ir.Handoyotomo,MSA selaku dosen penguji yang banyak memberikan kritik
dan saran.

4. Papa dan mama tercinta, yang telah memberikan kesabaran dalam

membimbing penulis untuk selalu tegar walau dalam keadaan apapun.

5. Abang yang telah banyak memberikan semangat, bantuan dan dorongan
moril untuk selalu berusaha dan bersabar dalam mengerjakan tugas akhir ini.

6. Adikku Tata, makasih ya udah bantuin maket.



7. Teman-teman seangkatan Jurusan Arsitektur 98 : Marwan dan Fani yang

telah banyak membantu, serta teman-teman studio yang tidak bisa disebutkan

satu persatu dalam lembar yang sempit ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih jauh

dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan

oleh penulis dan semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2004

Penulis,

Mira Dharma Susilawaty


