UCAPAN TERIMA KASIH
Dalam penyusunan seminar ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Peneliti secara khusus
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti
banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang
bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1.

Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuattan bagi peneliti
dalam menyelesaikan skripsi ini.

2.

Kepada kedua orang tua tercinta yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk
perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran
dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan seminar ini. Kemudian terima kasih banyak untuk
kedua orang tua tercinta Jandab Yasin dan Nuradiani yang telah memberikan dukungan serta
perhatian kepada peneliti.

3.

Kepada Ibu Dr. Ir. Mona Anngiani ST., MT. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan
bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat kepada peneliti, sehingga seminar ini dapat
terselesaikan.

4.

Kepada Bapak Ir. Jono Hardi, MT. selaku dosen koordinator Seminar Arsitektur sekaligus ketua
prodi Jurusan Arsitektur yang selalu memberikan dukungan, perhatian, semangat dari awal
menjadi mahasiswa hingga saat ini.

5.

Kepada Bapak Danto Sukmajati, MT. MSc, selaku dekan fakultas Teknik Universitas Mercu
Buana Jakarta.

6.

Segenap dosen dan seluruh staf akademik yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas,
ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian seminar ini

7.

Kepada pihak pengembang dari Villa Ilhami Group yang telah memberikan kesempatan bagi
peneliti untuk dapat melangsungkan penelitian dan memperoleh data, terutama kepada bapak
Dayat yang sudah membantu dalam wawancara terkait dengan penelitian.

8.

Sahabat-sahabat terbaik bagi peneliti yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi,
serta doa hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang tidak akan bisa saya
sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan yang telah diberikan.
Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti umumnya kepada para pembaca
Tangerang, Februari 2018

Peneliti

http://digilib.mercubuana.ac.id/

