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Kata Pengantar 

Puji syukur saya panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa karna berkat penyertaannya dan kasih-

Nya,saya dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul “Tinjauan Design Interior Yang 

Tepat Terhadap Orang gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa.  

Penulis mengangkat topik rumah sakit jiwa karna dilihat tiap tahunnya orang yang mengidap sakit 

jiwa atau strees semakin meningkat. Rumah sakit jiwa yang sudah tersedia banyak tidak 

memperhatikan standart design dan tidak adanya desain khusus untuk memperepat pemulihan 

kejiwaan.  

Laporan tugas akhir yang saya lakukan ini kurang sempurna dan masih banyak kesalahan yang 

saya lakukan. Dalam proses pembuatan laporanpun saya mendapati banyak hambatan baik internal 

maupun eksternal yang menghambat kemajuan dalam menyelesaikan laporan tersebut. Selesainya 

laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak,baik berupa ilmu yang di berikan kepada 

penulis, moral serta materil,terutama terhadap yang saya hormati:  

1. Tuhan Yang Maha Esa karna berkat kasih dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya 

tulis dengan tepat waktu. 

2. Dr. Krismanto Kusbianto, ST. MT. selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 

Kristen Maranatha.  

3. Irena V.G. Kajarto, ST.,M.Com. selaku Ketua Jurusan Fakultas Seni Rupa dan Desain 

Universitas Kristen Maranatha. 

4. Yudita  Royandi, ST., S.Ds., M.Ds selaku Dosen Mata Kuliah dan Pembimbing yang telah 

memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan 

karya tulis ini. 

5. Shirly Nathania Suhanjoyo, S.Sn.,M.Ds. Selaku dosen pembimbing pertama saya yang sangat 

memberikan saya solusi dalam memecahkan masalah yang ada. 

6. Yuma Chandrahera, S.Sn., M.Ds. Selaku dosen pembimbing kedua yang selalu mengarahkan 

saya kearah desain yang sesuai dengan target user.  
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7. Kepada orang tua saya yang sangat mendukung saya untuk menyelesaikan karya tulis ini dengan 

memberikan perhatian,dukungan dan motivasi yang besar.  

6.Buat teman-teman saya yang selalu mengingatkan saya menyelesaikan tugas akhir, 

membangunkan saya ketika saya ketiduran dan mengingatkan saya untuk makan.  

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 

telah membantu dan penulis berharap semoga laporan ini dapat menjadi masukan dalam bidang 

desain rumah sakit jiwa. 
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