20 KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya
penulis dapat menyelesaikan pelaksanaan serta penyusunan laporan penelitian
dengan judul “Tingkat Perubahan Tampak Depan Bangunan Pada Koridor Utama
Perumahan Palem Ganda Asri, Tangerang” dengan baik.
Laporan ini disusun sebagai syarat untuk penyelesaian mata kuliah
Seminar Arsitektur pada jurusan Teknik Arsitektur, Universitas Mercu Buana.
Setelah melalui proses penelitian dan penyusunan laporan, penulis mendapatkan
ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.
Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan
penelitian ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan pengetahuan,
pengalaman dan kemampuan yang penulis miliki. Bimbingan, saran, serta
petunjuk dari semua pihak telah memberikan sumbangsih yang sangat berharga.
Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu dan mengarahkan serta memberikan
dorongan untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan dan penulisan laporan
penelitian ini dengan baik, khususnya kepada:
1.

Allah SWT,. yang telah memberikan kekuatan dan perlindungan-Nya.

2.

Kedua Orang Tua, Bapak Tukiran dan Ibu Reny, yang selalu memberikan
kasih sayang, doa, dukungan, dan semangat dalam segala kegiatan
selama menempuh pendidikan.

3.

Bapak Ir. Joni Hardi, MT., selaku Ketua Program Studi Arsitektur
Universitas Mercu Buana, Koordinator Seminar Arsitektur 78, dan juga
dosen penguji pada masa sidang, yang selalu memotifasi dan mendorong
setiap mahasiswa menuju akhir dari penulisan laporan ini.

4.

Ibu Dr. Ir. Tin Budi Utami, MT., selaku dosen Pembimbing Seminar
Arsitektur 78 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan,
arahan dan motivasi kepada peneliti hingga laporan penelitian ini
terselesaikan dengan baik.

5.

Ibu Rahmatyas Aditantri, ST., MT., selaku dosen review 1 yang telah
memberikan arahan dan masukan dalam penulisan dan penyusunan
laporan.
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6.

Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Teknik Arsitektur Universitas
Mercu Buana yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat
bermanfaat bagi penulis

7.

Evitiany Astari dan rekan-rekan satu bimbingan, yang selalu
meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memotifasi, dan banyak
membantu selama masa bimbingan penulisan laporan.

8.

Rekan-rekan Teknik Arsitektur Angkatan 2014, yang juga melakukan
penelitian dan saling mendukung dalam proses pelaksanaan dan
penyelesaian laporan penelitian ini.

9.

Ketua RT, Pengelola, dan seluruh staff dan pihak dari Perumahan Palem
Ganda Asri.
Akhir kata, semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi

segenap mahasiswa Teknik Arsitektur Mercu Buana dan orang lain yang
membacanya.
Jakarta, Februari 2018

Yuki Anggraini
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