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UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan
tugas akhir ini selama kurang lebih enam bulan. Laporan tugas akhir ini berjudul
“Perancangan Islamic Centre Al-Azhom Tangerang” sebagai salah satu syarat untuk
mencapai Gelar Sarjana Teknik Arsitektur (S1). Terselesaikannya laporan penelitian ini
tidak terlepas dari dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin
menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
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Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan penulis kekuatan
dan perlindungan-Nya untuk menyelesaikan penyusunan perancangan Islamic
Centre ini.
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menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
3.

Ibu Dr. Ir. Tin Budi Utami. MT. selaku Ketua Program Studi Teknik Arsitektur
sekaligus selaku Pembimbing Perancangan Arsitektur Akhir 78 yang telah
meluangkan waktu untuk memberikan masukan, arahan dan motivasi kepada
penulis hingga laporan tugas akhir ini terselesaikan dengan baik.

4.

Ibu Christy Vidiyanti, ST. MT. selaku Koordinator Perancangan Arsitektur
Akhir 78 yang selalu mendorong setiap mahasiswa menuju akhir dari penulisan
tugas akhir ini.

5.

Ratu Ellena, Ita Oktavia, Muafifa, Wira Pande dan Akbar yang selalu
memberi masukan dan motivasi dan juga membantu dalam mengerjakan
laporan ini.

6.

Seluruh Rekan Warga Sekitar Arsitektur teman seperjuangan yang selalu
memberikan masukan, semangat dan motivasi dalam pengerjaan laporan tugas
akhir ini.

7.

Seluruh Rekan Mahasiswa Arsitektur 2013 teman seperjuangan yang juga
memberikan semangat dalam pengerjaan laporan penelitian ini.

8.

Seluruh pihak yang ikut membantu baik secara langsung maupun tidak
langsung. Peneliti hanya dapat mendoakan yang terbaik pada setiap bantuan
yang telah diberikan.
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Peneliti menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh
karena itu, penulis mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan
laporan tugas akhir ini. Kritik dan saran yang membangun penulis hargai demi
penyempurnaan penulisan serupa di masa yang akan datang. Besar harapan penulis,
semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan berdampak bagi semua pihak yang
membutuhkan.
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