
REDESIAN INTERIOR AKADEMI SEPAKBOLA 

 DENGAN FASILITAS KAMP 

 

Laporan Karya Tugas Akhir 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Tugas Akhir Semester Genap 

Tahun Ajaran 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

Christopher 

1263098 

 

 

 

PROGRAM STUDI DESAIN INTERIOR 

FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

2016/2017 

 



Kata Pengantar 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa , karena atas berkat-Nya  

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Redesain Interior Sekolah 

Sepakbola dengan Fasilitas Camp”.  

 

Penulisan Tugas Akhir ini diajukan untuk menenuhi salah syarat memperoleh gelar Sarjana 

pada Program Studi Desain Interior Unversitas Kristen Maranatha. Dalam penyusunan dan 

penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati 

menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat : 

 

1. Ibu Irena V.G. Fajarto, ST., M.Com. selaku Dekan FSRD dan selaku Pembimbing I 

yang selalu memberikan bimbingan , nasehat serta semangat sehingga penulisan 

laporan tugas akhir dapat diselesaikan.  

2. Pak Ir. Irfan Nurrachman,M.Ds. selaku Pembimbing II yang memberikan ide, dan 

pengarahan sehingga penulis dapat mengerjakan tugas akhir dengan baik. 

3. Bu Yudita Royandi, ST., S.Ds.,M.Ds. selaku Ketua Koordinasi Tugas Akhir Jurusan 

Desain Interior. 

4. Dosen – dosen FSRD Maranatha lainnya yang selama ini telah mendidik dan 

mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis. 

5. Kepada pihak Management Football Plus yang telah membantu penulis dalam 

mengumpulkan data untuk perancangan tugas akhir. 

6. Keluarga dan teman – teman yang telah memberikan dukungan material maupun non-

material hingga selesainya laporan tugas akhir ini. 

7. Dan semua piha yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis atas 

bantuannya dalam menyusun laporan penelitian ini.  

 

Namun, penulis menyadari bahwa makalah ini masih ada hal-hal yang belum sempurna dan 

luput dari perhatian penulis. Baik itu dari bahasa yang digunakan maupun dari teknik 

penyajiannya. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, kami sangat 

mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sekalian demi perbaikan makalah ini 

kedepannya. 



 Besar harapan penulis, dengan hadirnya laporan ini dapat memberikan sumbang sih yang 

berarti demi kemajuan ilmu pengetahuan Desain Interior. 

Bandung,  6 Desember 2016 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


