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LEMBARPERSEMBAHAN
 

Syukur alhamdulillahirobbil ~ alamin... 

I dedicate this...
 

to my beloved parents .
 

especially to my mom .
 

ii 



CAFE WAYANG DI YOGYAKARTA ~ TUGAS AKHIR
 

CATATAN DOSEN PEMBIMBING 

,Berikut adalah penilaian buku laporan akhir : 

Nama mahasiswa : DIDI KRISTIAWAN 

Nomor mahasiswa: 06 512 017 

Judul tugas akhir : KAFE WAYANG DI YOGYAKARTA 

Kualitas buku laporan akbir: sedan(9 baik sekali .j..............Y·.....· 

sehingga, 

Direkomendasikan · · 
*) moboo dieoret yaog tidak perlu 

untuk menjadi aeuan produk tugas akhir 

Yogyakarta, 26 Juli 2010 
.... -Dosen Pembimbing 

(lr. Muniehy B.Edred'; All r 
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HALAMANPERNYATAAN
 

TUGASAKHIR
 

Periode I Semester Genap 2009-2010
 

PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri. 

Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya maupun pendapat yang ditulis atau 

diterbitkan orang lain. Keeuali sebagai acuan dan kutipan denga penulisan karya ilmiah 

yang telah berlaku. 

Yogyakarta, 26 Juli 2010 
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KATAPENGANTAR 

Assalamu'alaikum Wr. Wh. 

Pujj Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan 

Hidayah-Nya kepada kita semua, tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir jaman. 

.. Syukur Alhamdulillah laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik, 

meskipun masih jauh dari sempuma. Laporan Tugas Akhir yang berjudul Kafe Wayang Di 

Yogyakarta ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-l ( 

Strata Satu) pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas 

Islam Indonesia. 

Dalam Kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua 

pihak yang terlibal dun membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini, Antara lain kepada : 

Bapak Dr.Ing. lIya Fadjar Maharika,IAI selaku Ketua Jurusan Arsitektur 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. 

Bapak Ir. Munichy Bachron Edrees, M. Arch selaku dosen pembimbing.
 

Terimakasih ya pak atas bimbingan, arahan, dan i1mu yang diberikan
 

Bapak Ir. Revianto Budi Santoso, M. Arch selaku dosen penguji, serta Bapak
 

dan Ibu dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan
 

ilmu pengetahuan selama saya berada di Arsitektur.
 

Kedua orang tuaku dan adikku, terima kasih atas cinta dan kasih sayang,
 

dukungan dan doa. Ibuku, terima kasih ya bu atas tambahan ilmu, bimbingan,
 

araban dan kesabarannya.
 

Seorang wanita yang aku sayang, yang menemani hari - hariku. Terima kasih
 

atas semangat dan perhatian penuh yang kau berikan. Terimakasih juga sudah
 

membantu membuat maket.
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Ternan - ternan sebirnbingan, Moris, Bang Adis dan Bang Evan. Tim kita paling
 

kornpak.
 

Kru Studio Pak Sarjirnan dan Pak Tutut.
 

Terirnakasih ternan - ternan archsketch yang selalu sernangat. Faris, tetap
 

semangat berjuang bersama. Tio, Putra, dan Yudha, terima kasih bantuan
 

rnernbuat rnaketnya.
 

Ternan - ternan satu studio. Fathmi, Agung, Rani, pokoknya selalu semangat.
 

Seluruh Angkatan Archfam 2006. Sernoga sukses sernua.
 

Sernua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terirna kasih banyak.
 

Penulis rnenyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. 

Penulis juga mengharapkan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pribadi dan bagi 

pernbaca. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wh. 

Yogyakarta, 26 Juli 2010
 

Pcnulis
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