KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT

karena berkat rahmat dan

tuntunannya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas Akhir
merupakan syarat untuk kelulusan bagi tingkat pendidikan sarjana Program Studi Arsitektur
Fakultas Teknik. Penulisan laporan tugas sarjana ini merupakan implementasi dari ilmu
yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan di tingkat sarjana pada disiplin ilmu
Teknik Arsitektur.
Tugas Akhir yang berjudul Terminal Penumpang Bandar Udara Internasional Nyi
Ageng Serang di Kulon Progo ini bertujuan untuk merancang dan merencanakan bangunan
gedung terminal penumpang di Bandar Udara Internasional Nyi Ageng Serang di Kulon
Progo. Perencanan tersebut meliputi perencanaan kapasitas, struktur atas, pondasi dan biaya
konstruksi.
Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:
1. Allah SWT atas rahmat, berkat, dan karunia yang selalu diberikan kepada penulis
setiap saat dalam proses pengerjaan tugas akhir.
2. Bapak Ir. Agung Kumoro, ST. selaku dosen pembimbing utama yang telah
banyak mengarahkan penulis selama pengerjaan Tugas Akhir ini.
3. Ibu T r i Y u n i I s w a t i S T , M T selaku dosen pembimbing yang telah banyak
mengarahkan penulis selama pengerjaan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Dr. Ir. Mohamad Muqoffa, M.T selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur dan
juga dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan saran dan
masukan.
5. Bapak Ir. Rachmadi Nugroho selaku kepala prodi Arsitektur
6. Ibu Ir. Ana Herdiana, MT selaku dosen penguji
7. Bapak Fauzan Ali Ikhsan ST, MT selaku dosen penguji
8. Dosen-dosen Jurusan Arsitektur atas segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang
telah diberikan selama ini sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan tugas
akhir ini.
9. Papa dan Mama yang selalu mendoakan untuk segala kesuksesan dan kemudahan
dalam segala urusanku.

10. Mas Pindho Galang Susilo yang selalu menemani dalam membuat tugas akhir ini
dengan sabar dan perhatiannya.
11. Teman- teman arsitektur UNS 2011 yang selalu memberikan motivasi dan dukungan,
serta hiburan dalam kurun waktu 4 tahun ini.
12. Miko, Ciko, Biti, Tina, Simur yang selalu menemani dalam pengerjaan tugas akhir ini
di rumah dengan segala tingkah lucu mereka.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala
bantuan, dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis mengakui bahwa laporan Tugas Sarjana ini masih jauh dari kesempurnaan.
Untuk itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang
ada. Beserta dengan permohonan maaf terhadap kekurangan yang ada, penulis mempunyai
itikad untuk menerima segala bentuk kritik dan saran sebagai proses pendewasaan diri
penulis dan perbaikan kajian tugas akhir ini kedepan.
Besar harapan penulis agar laporan Tugas Sarjana yang telah penulis susun dapat
berguna dan bermanfaat bagi sumber pengetahuan serta bahan evaluasi untuk pelaksanaan
Tugas Sarjana di masa mendatang.

Surakarta, Oktober 2015

Penulis

