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 KATA PENGANTAR  

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahi Rabbil’alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta’ala, 

Tuhan semesta alam yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk yakni Al-Qur’an 

dan agama yang benar yakni agama islam. Semoga sholawat, salam, berkah, dan 

nikmat Allah senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam serta bersambung kepada keluarga dan sahabat-

sahabat beliau. Aamiin. 

Selesainya penyusunan laporan Proyek Akhir Sarjana ini tidak lepas dari 

do’a, bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan oleh banyak pihak. Oleh sebab itu 

saya ingin menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Allah Subhanahu wa ta’ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya diberi 

kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Kedua orang tua saya, Bapak Edy Masduqi dan Ibu Sri Rudi Idayati atas 

segala kasih sayang, perhatian, do’a dan dukungan moril maupun materil 

sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Serta kedua adik saya, 

Fitriana Nisa Firdausi dan Jundi Nur Faiz yang sudah memberi do’a dan 

dukungannya selama ini. 

3. Bapak Noor Cholis Idam, S.T, M.Arch, Ph.D selaku Ketua Jurusan Program 

Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam 

Indonesia.    

4. Ibu Yulia Pratiwi, S.T., M.Eng selaku dosen pembimbing P royek Akhir 

Sarjana. Terimakasih atas kesediaan waku, ilmu, dan tenaga dalam 

memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada saya untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. Segala masukan dan ilmu yang ibu berikan 

sangat bermanfaat dan  berpengaruh terhadap hasil tugas akhir ini. 

5. Bapak Ir. Supriyanta, M.Si selaku dosen penguji yang telah meluangkan 

waktu, ilmu, dan tenaga untuk mengarahkan saya dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

6. Kepada teman-teman seperjuangan dari semester satu hingga semester 

delapan yaitu Ristiana Ekantari, Intan Kartika, Annisa Arum, Marita Isna, 

Dwi Septiana, Kiki Zakiyah, dan Norma Melinda. Terimakasih sudah 

menjadi rumah kedua saya, menemani, dan membantu perjuangan saya 

selama 8 semester ini. 
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7. Mas Andi Suwandi yang selalu membantu saya dalam perkuliahan ini sejak 

pasca FKA (Forum Komunikasi Arsitektur) 2014 hingga terselesaikannya 

Proyek Akhir Sarjana. Terimakasih sudah dengan ikhlas membimbing saya 

dari yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa apa tentang arsitektur. 

8. Teman-teman seperjuangan Proyek Akhir Sarjana dari awal proses Design 

Brief  hingga tahap Pendadaran yaitu mbak Dwi Mairani, Cilla, Sholli 

Cholik, M. Fiqron, dan A. Bayhaqi yang sudah saling mendukung dan 

menguatkan supaya tidak mundur kompre maupun pendadaran. 

9. Sahabat-sahabat saya Maggie Ariesta, Dian Nur Cahya, Nur Dwi Yani, 

Tarrisa Yulia , Annisa Mustika, Istiyowati, Azzahra Salsabila, Tia Agustina, 

dan Harits Gustian yang sudah sering membantu saya dalam segala hal 

termasuk dalam menyelesaikan tugas perkuliahan saya. 

10. Terima kasih pula kepada dosen-dosen dan teman-teman Arsitektur UII, 

warga Tambakboyo, dan semua pihak yang telah membantu, memberikan 

doa dan dukungannya kepada saya selama proses penyusunan Proyek Akhir 

Sarjana ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah memberikan balasan berlipat lipat kepada semua pihak yang 

telah membantu saya dalam menyelesaikan proyek akhir sarjana ini. Aamiin.  

Meski demikian, penyusun merasa masih terdapat kekurangan dalam 

penyusunan laporan Proyek Akhir Sarjana ini. Oleh sebab itu penyusun sangat 

terbuka menerima kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan sebagai bahan 

evaluasi. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 25 Juni 2018 
 
 

 
 

 
Fauzia Nurul Rachmawati 
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