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KATA PENGANTAR  

 

Assalamualaikum wr,wb 

 Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam kepasa Nabi Muhammad SAW 

hingga penulis dapat menyelesaikan laporan Proyek Tugas Akhir (PAS) dengan 

judul “Apartemen Transit Di Semarang Utara: Perencanaan Dan Perancangan 

Bangunan Menggunakan Pendekatan Bioklimatik dan Zero Run O� untuk 

Mengurangi Penyebab Urban Heat Island” yang merupakan salah satu syarat yang 

harus ditempuh untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-I, Jurusan 

Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.  

 Dalam menyelesaikan Proyek Tugas Akhir ini, tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada: 

1. Kedua orang tuaku yang telah memberikan doa, dukungan, dan materiil. 

2. Bapak Noor Cholis Idham, ST., M.Arch., Ph.D selaku Ketua Jurusan 

Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam 

Indonesia.  

3. Ibu Dr, Ir, Sugini, M.T, IAI selaku dosen pembimbing Proyek Tugas Akhir 

(PAS) yang telah dengan sabar membimbing dan memberi dukungan 

hingga akhir. 

4. Bapak Galieh Gunagama, ST., M.Sc selaku dosen penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran yang sangat membangun. 

5. Para dosen dan asdos yang telah memberikan ilmunya selama proses 

belajar. 

6. Sahabat sahabatku Tyara W. Batami dan Rindy A. Laksmi, Geng Nero 

(Elsa, Vivin, Ating, Icha),  teman sebimbingan (Mas Oldy, Ratna, Risti, 

dan Ucup), uri ssaem (Thifa dan Alim), dan teman seperjuangan PAS yang 

selalu mendoakan dan memberikan dukungan hingga akhir. 
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7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 

mendoakan, mendukung, dan membantu sehingga Proyek Akhir Sarjana 

ini dapat terselesaikan.  

Penulis menyadari bahwa laporan Proyek Akhir Sarjana (PAS) ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf sebesar besarnya 

apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan.. Demikian, semoga laporan 

yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis dan juga para pembaca. Sekian. 

Wassalamualaikum wr,wb 

 

 

Yogyakarta, 27 Juni 2018 

 

 

 

Dhian Purwitasari 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

