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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh,
Bismillahirrahmaanirrahim, Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang, Segala Puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Alhamdulillah, puji syukur
penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya
kepada penulis hingga terselesaikannya Tugas Akhir dengan judul “TAMAN BURUNG DI
YOGYAKARTA SEBAGAI OBJEK WISATA” dengan Penekanan Pada Eksplorasi Material
Bambu Sebagai Sistem Struktur Bentang Lebar. Shalawat serta Salam bagi Nabi Muhammad
SAW yang telah menyelamatkan kita dari jaman jahiliyah ke cahaya ilmu, Salam juga
tercurahkan kepada keluarga beliau dan pengikutnya hingga akhir jaman dan semoga kita
mendapat safa’atnya di akhirat kelak, Amien ya Robbal ‘Alamin.
Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata
satu Jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Dengan segala usaha, penulis menyadari
Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak kekurangan dalam
proses maupun keterbatasan kemampuan. Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan
penghormatan dan ucapan terimakasih atas dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak
yaitu:
1. Allah SWT, karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga
kegiatan Tugas Akhir dapat berjalan dengan lancar.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju
zaman yang terang benderang.
3. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat selama tugas
akhir, terima kasih buat semua kesempatan dan dukungan yang telah Ayah, Ibu,
Kakak, dan Adik berikan hingga saat ini, serta seluruh keluarga besarku yang telah
memberikan bantuan baik moril, materil dan spiritual, terima kasih buat semua kasih
sayang dan perhatiannya.
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4. Bapak Dr.Ing. Ilya Fadjar Maharika, MA, selaku ketua Jurusan Arsitektur Universitas
Islam Indonesia.
5. Ibu Ir. Rini Darmawati, MT, selaku sekretaris Jurusan Arsitektur Universitas Islam
Indonesia.
6. Ibu Maria Adriani, ST., MUDD., dan Pak Sarjiman selaku panitia tugas akhir yang
sudah sabar melayani serta memberikan informasi dan bantuannya untuk menjalankan
agenda tugas akhir dengan baik.
7. Bapak Jarwa Prasetya Sih Handoko ,S.T.,M.Sc. IAI, selaku dosen pembimbing yang
telah memberi banyak bimbingan, arahan, semangat, motivasi tiada henti dalam
menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Bapak Noorcholis Idham ,S.T.,M.Arch, Phd, selaku dosen penguji yang telah
memberi banyak wawasan, masukan dan saran yang bermanfaat dalam menyusun
tugas akhir ini.
9. Bapak Ahmad Irsan ,S.T, selaku dosen penguji tamu yang telah memberi banyak
wawasan, masukan dan saran yang bermanfaat dalam menyusun tugas akhir ini.
10. Bapak dan ibu dosen yang telah membagikan ilmunya dari semester satu hingga
menjadi sarjana.
11. Segenap staff FTSP yang mengurus kemahasiswaan.
12. Teman seperjuangan, Abby Riantono, terima kasih atas bantuan dan komputernya,
maaf sudah banyak merepotkan.
13. Teman-teman yang telah memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan
tugas akhir dengan baik.
14. Teman-teman ARCH UII 08 kalian semua dihati terimakasih atas warnanya di
FTSP.
15. Serta pihak-pihak terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dalam tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu
diperbaiki. Oleh karenanya, penulis akan menerima kritik dan saran yang membangun untuk
kesempurnaan dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan
manfaat bagi semua pihak yang membaca.
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Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 29 April 2013

Saiful Razzaaq
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