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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 

penyertaan-Nya dalam penyelesaikan Karya Tugas Akhir dengan judul 

“PERANCANGAN INTERIOR MATERNAL CARE dengan Tema The Beauty and 

Elegance of White Stork”, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik  

dan tepat waktu. 

Pembuatan dan penyusunan laporan ini bertujuan untuk meraih gelar Sarjana 

Strata 1 Program Studi Desain Interior Fakulas Seni Rupa dan Desain Universitas 

Kristen Maranatha, Bandung Tahun Ajaran 2016/2017. Adapun laporan ini dijadikan 

sebagai bukti dan penjabaran dari proses perancangan interior tersebut. 

Selama penulisan laporan  ini, penulis sering mengalami hambatan baik 

berasal dari dalam maupun dari luar. Antara lain bahan yang diperlukan,  kebenaran 

informasi yang didapat, dan masalah waktu. Namun penulis tetap melanjutkan dan 

berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakannya. 

Dalam penulisan laporan  ini, penulis pun tidak bisa terlepas dari bantuan 

pihak lain. Baik ide, dukungan, semangat maupun bantuan lainnya. Pada kesempatan 

ini, penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terimakasih atas segala bantuan dan 

bimbingan kepada: 

1. Ibu Irena V.G. Fajarto, S.T., MCom., selaku Dekan Fakultas Seni 

Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha, 

2. Bapak Erwin Ardianto Halim, S.Sn., MFA, selaku Ketua Jurusan 

Program Studi Desain Interior Fakulas Seni Rupa dan Desain 

Universitas Kristen Maranatha, 

3. Ibu Astrid Austranti Yuwono, ST., MT, selaku dosen pembimbing 1 

dan Ibu Ryanty Derwentyana Nazhar, S.Ds.,M.Ds. selaku dosen 

pembimbing 2 mata kuliah studio desain interior 6 yang telah 

meluangkan waktunya, membagi ilmu dan memberi dukungan selama 

membimbing penulis, 
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4. Keluarga yang memberikan dukungan selama penulis menyusun 

perancangan karya Tugas Akhir ini baik secara moral dan material, 

5. Semua pihak dan kerabat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu 

yang telah banyak memberi dukungan dalam kelancaran pelaksanaan 

penyusunan laporan perancangan karya Tugas Akhir ini. 

Akhir kata semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan dapat 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan perancangan sebuah maternal care. 

Penulis menyadari bahwa pembuatan laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 

penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan kearah 

kesempurnaan. Terimakasih. 

 

 

Bandung, Desember 2016 
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