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KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, dengan rahmat dan
nikmatNya saya dapat menyelesaikan laporan penelitian ini sesuai dengan waktu
yang ditentukan. Laporan penelitian “Persepsi Masyarakat Tentang fasilitas pada
Ruang Terbuka Waterfront Taman Gajah Tunggal, Tangerang “merupakan salah
satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Arsitektur (S1). Saya menyadari bahwa
tanpa bantuan, usaha, dukungan serta doa dari pihak lain sangat sulit untuk saya
dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan tepat waktu. Pada kesmpatakan
kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang sudah
bersedia membantu saya dalam segi doa, motivasi dan juga bimbingan pada saat
proses penelitian berlangsung hingga selesai. Tucapan terima kasih ini saya
khususkan kepada :
Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan serta ridhaNya agar saya
dapat menyelesaikan penelitian dengan tepat waktu
Kedua Orang Tua dan Nenek saya Bapak Nursyah Alam & Ibu Siti Nurholifah,
serta nenek saya Siti Marfuah yang tak hentinya memberikan dukungan serta
memanjatkan doa kepada Allah SWT.
Ir. Joni Hardi, MT selaku koordinato seminar asritektur yang mengarahkan
jalannya penelitian yang dilakukan.
Wibisono Bagus Nimpuno, ST, M.sc selaku pembimbing akademin yang
memberikan motivasi serta bimbingan kepada saya
Rachil M. Hasbi, ST, M.Arch Selaku dosen pembimbing yang sangat bersabar
untuk membimbing dan memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan
penelitian ini dengan tepat waktu.
Syifa Abdul Fatah selaku teman dekat yang memberikan motivasi dan membantu
saya dalam proses penelitian.
Aryomedi , M. Miftah Fadil, Adriansyah Fauzan, Dan Lutfiyyah Farah Azizah
selaku adik – adik saya yang senantiasa membantu dan menemani dalam proses
penelitian di lokasi penelitian saya.
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Rekan – Rekan Mahasiswa Arsitektur Angkatan 2015 UMB yang senantiasa
bertukar pikiran, memotivasi, serta bertukar informasi tentang penelitian yang
dilakukan.
Peneliti menyadari bahwa penulisan laporan penelitian ini jauh dari kata
sempurna. Maka dari itu, peneliti memohon maaf atas segala kekurangan yang
ada pada laporan penelitian ini. Serta, penulis berharap jika laporan penelitian ini
dapat bermanfaat nantinya untuk Mahasiswa Arsitektur Universitas Mercu Buana
sebagai pembelajaran dan wadah ilmu khususnya mahasiswa yang belum
menyelesaikan Seminar Arsitektur.

Jakarta, 2 Januari 2019

Atikah Nursyafa
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