
KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa keimanan, kekuatan,

kesabaran, kelancaran serta keselamatan selama melaksanakan tahap-

tahap Tugas Akhir hingga laporan perancangan ini dapat terselesaikan

dengan judul Graha Komputer di Jogjakarta " Bentuk Visual Hardware

Sebagai Dasar Pembentukan Fasad Dan Bentuk Bangunan "

Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad

SAW beserta keluarga dan para pengikut-pengikutnya.

Sesuai dengan kurikulum dan persyaratan akademis, untuk

memperoleh derajat Sarjana Arsitektur program strata satu (S1) pada

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Jurusan Arsitektur, Universitas

Islam Indonesia Yogyakarta, maka setiap mahasiswa diwajibkan

melaksanakan Tugas Akhir dengan tujuan agar mahasiswa dapat
iii

menerapkan ilmu yang telah didapat selama mengikuti kegiatan belajar di

bangku kuliah.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan

perancangan ini masih banyak kekurangan, baik segi materi maupun

bahasan, sehingga laporan oerancangan ini jauh dari sempurna. Oleh

 



karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam

evaluasi untuk lebih menigkatkan kemampuan penyusun.

Selama melaksanakan tahap-tahap Tugas Akhir dan menyusun

laporan perancangan, penyusun telah banyak mendapat bimbingan dan

bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun

bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Widodo MSCE, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Teknik

Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia,

2. Bapak Ir. Revianto Budi Santosa, M. Arch, selaku ketua jurusan

Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universutas

Isalam Indonesia,

3. Bapak Ir. Hadi Setiawan, MT, selaku dosen pembimbing,

4. Bapak Ir. Revianto Budi Santosa, M. Arch, selaku dosen penguji,

5. Bapak, Ibu, dan semua Saudara kami tercinta yang telah

memberikan bantuan moril dan spirituil untuk menyelesaikan Tugas

Akhir ini,

6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk

apapun juga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu,

7. Sepesial buat Aku yang membaca laporan perancangan ini semoga

aku dapat mengambil hikmah dan manfaat sehinga dapat ku

jadikan referensi.
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Segala daya dan upaya serta kemampuan telah penyusun

curahkan sepenuhnya demi terselesaikanya Tugas Akhir ini. Namun

semua tidak lepas dari kekurangan yang ada. Untuk itu, penyusun sangat

mengharapkan adanya usaha untuk meneruskan hal-hal yang masih bias

ditindaklanjuti. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada

umumnya dan bagi penyusun pada khususnya.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan

maghfiroh-Nya kepada kita semua agar menjadi hambanya yang

dimuliakan. Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Oktober 2003

Penyusun

 



Jfafaman (persembafian

J4(ftamdufiflafii (Rgbbif 'J4famin

Mafia fuas kasifi saying-'Nya.. ..pujisyukurkamipanjatkan kefiadirat JlffafiS'WTyangsefafu

memberikan anugerafi terindafi-Nya serta memberikan petunjuk^dan kemudafian kepada kami

sefiinga kami dapat menyefesikan Tugas J4kfiir kami ini

%upersembafikan TugasJlkfiir Ini Vntukj,

Xpdua orang tua ku Jacub <Effendi dan Sudiyatiyang tak^henti-fientinya mendoakan serta

memberikan semangat dan dorongan untukjkeberfwsifan soya....

Terima kasih untuk^semua kasifi sayangyang tefafi diberikan tanpa fiabis-habisnya, sefiinga

memberi ketenangan dalam setap (angkafiyang ku tempufi

(persembafian (Bakti %u

Kjxkaiiku Mas Imam TauziSetiadi,S(P dan jZdikjadiku yang ku sayangi<Devi, (Doni, (Dedy,

Ika, 'Efy, Mefy dan (Paman dan Tanteyang sefafu memberikan dukunganya.

Terima %asih (BanyakjVntukj:

Zafiirudin teman seperjuangan, perjuangan masifi panjangfriendsemoga sukjes.

(Rfffiyaniyang tidafifienti memberikan semangat, dorongan, dukungan, dan motifasi tak^fupa

buat Jfudzifafi, semoga kafian berdua fancar dafam mengerjaka Tugas flkfiir.

Temen-temen kpst Tafimiguz Muzid, (Doni, Ookj, Ifafim, Tafiruf

Temen-temen seperjuangan (gandofiCrew) Mas (DodyMas Mardiko, makasifi banget atas

segafa bantuanya, Mas Nanang, Jferu, Iwan ataspinjeman komputernya, <Ery, (Rufy, (R$re,

Sony, dan (Derajat. SurvivedQuy'

Temen-temen seperguruan dan seperjuangan Tarfian dan 'Yamin atas bantuanya bikjn maket.

Temen -temen Studio Mas (Didi, Tetefi Marty, (Buyung, Jintoni, 'Eeng, Tirdaus, dan

semuanyayang tufak^dapat disebutkan satu persatu.

Lukman Jfakjm
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