
ii 
 

24/08/2018



iii 
 



iv 
 

 

  



v 
 

KATA PENGANTAR  

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan 

karuniaNya karena dapat selesainya Proyek Akhir Sarjana yang berjudul 

“Terminal Terpadu Light Rail Transit dengan Pendekatan Preservasi Konservasi 

dan Penekanan Sirkulasi di Museum TNI AD Dharma Wiratama, Yogyakarta”. 

 

Semoga Proyek Akhir Sarjana ini dapat memberikan manfaat untuk 

pembelajaran dan pengembangan  dalam ilmu arsitektur maupun bidang lainnya. 

Atas segala dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak 

berikut ini:  

1. Mama –Almh. Sriwahyuningsih, Papa –Agus Haryanto, Saudara pertama 

– Aryo Permadi, dan Saudara kedua – Bagus Sadewo atas segala 

dukungan baik berupa moril maupun materiil.  

2. Bapak Ir. Supriyanta M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan dukungan, waktu, ilmu, dan arahan dalam penyusunan 

Proyek Akhir Sarjana ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 

3. Ibu Yulia Pratiwi, ST, M.Eng selaku dosen penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran yang membantu serta bermanfaat bagi 

penulis dalam memperbaiki Proyek Akhir Sarjana ini menjadi lebih baik. 

4. Bapak Noor Cholis Idham, ST., M.Arch, Ph.D selaku ketua jurusan 

Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam 

Indonesia 

5. Teman – teman seperjuangan  tercinta, Kartikya Ishlah Utami, Tania 

Ghina Puspita, Siti Eltsany Shofya Umari, Intan Permata Hati, Peita 

Shintara S.B dan Pelangi Desias yang telah berjuang bersama melewati 

rintangan – rintangan kehidupan perkuliahan dan selalu memberikan saran, 

tawa dan semangat dari awal hingga akhir perkuliahan. 

6. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan dan pengujian karya tulis ini.  
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Atas adanya kekurangan di dalam Proyek Akhir Sarjana ini, maka dari itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan 

Proyek Akhir Sarjana ini. Semoga apa yang dilakukan dapat menjadi amal jariyah 

kelak. Semoga Proyek Akhir Sarjana ini dapat memberi manfaat bagi 

pembacanya. 

 

Wassalamu’alaikum wr. wb.  

Yogyakarta, 20 Agustus 2018 

 

 

Cahyaning Tyas Setiowati 

14512116 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

