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•Sesunoouftnya sestufah f..esulitan itu adil 

f..emudalian ~ apa6ifa ~mu tef41i sefesai 

f..erjaf..anf41i tfengan SU1t£J8uft-sunoouli (urusan) 

yann Unit dan lianya ftepatfa 'Tulianmufali 

~nya ~mu 6erliarap· 

(Q$. .JI/4m!NasynUi, 6-8) 

Sahabat adalah harta yang takkan pemah hilang
 

meski kadang ia tertutup ..
 

Meski kadang ia hilang .
 

tak terUhat
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KATAPENGANTAR 

J" ~~~ lft4 

Assalamu'alaikum Wr. Wb 

Selesainya penulisan tugas akbir ini merupakan nikmat Allah SWT yang kesekian 

kalinya diberikan kepada penulis. Tidak ada kata yang dapat mewakili untuk membalas nikmat 

tersebut. Puji dan syukur akan selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat 

taufiq dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar 

Muhammad SAW hingga akhir zaman. 

Dengan selesainya penulisan skripsi ini bukanlah berarti menandakan sudah selesainya 

tugas penulis untuk belajar. Masih banyak hal-hal didunia ini yang belum penulis ketahui. 

Penulis sangat yakin dengan apa yang pernah Rasulullah SAW pesankan "Menuntut ilmu itu 

adalah kewajiban tiap-tiap muslim" dan "carilah ilmu sampai kenegeri Cina". Penulis menjadi 

sadar, bahwa rahasia Allah masih tersimpan sangat dalamnya, dan menjadi kewajiban tiap-tiap 

kaum muslim untuk mengetahuinya. 

Skripsi ini adalah bagian yang amat kecil sebagai proses belajar dalam hidup penulis. 

Semoga penulis tidak menjadi orang-orang yang sombong dan merugi semata karena gelar 

kesaIjanaan. 

Selama belajar dan hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang 

membantu penulis. Maka pada kesempatan baik ini saya ingin menyampaikan rasa terirna 

kasih yang dalam, terutama kepada: 
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1.	 Bapak Ir. Revianto Budi Santosa, M. Arch selaku Ketua Jurusan Arsitektur FTSP 

Universitas Islam Indonesia. 

2.	 Bapak Ir. HanifBudiman selaku koordinator tugas akhir. 

3.	 Bapak Ir. Agoes Soediamhadi dan Ibu Ir. Etik: Mufida, M. Eng selaku dosen pernbimbing. 

4.	 Bapak dan Ibu atas kesabaran, dorongan serta doa yang tiada henri. 

5.	 Kedua saudaraku ( Ariefdan Fifah ) atas keributannya. 

6.	 Aik atas dorongan, sernangat, dan doanya . 

7.	 Ternan-ternan Studio dan satu bimbingan, Dedi, Haji jacky, Fajar, Ari Kita ST 

" , . . ... . .. .a khirnya Jacky b'lsa n ikah . Juga. 

8.	 Ternan-ternan Arsitek Smile '97 thanks dab... 

9.	 Teman-ternan dayu 17b, atas sernua yang telah dilalui. 

10. Teman-ternan SL-25 Kapan kita bareng lagi??? 

11. Mas Sarjiman dan mas Tutut, atas semua bantuannya 

12. seluruh civitas Akademika Arsitektur Universitas Islam Indonesia dan semua pihak yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu, yang teJah rnembantu dalam penulisan Tugas Akhir 

ini. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini bukanlah satu yang sernpurna, 

namun kiranya akan menjadi langkah awal dalam mendapatkan basil yang sempurna Jagi. 

Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. 

Wassalmnualaikum wr. Wh. 

Yogyakarta, Mei 2004 

Andy Muhajir Effendy 
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