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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas pertolongan dan bimbingan-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaiakan laporan tugas akhir yang berjudul 

“Perancangan interior Gundam Bandung Advance Community Center” tepat pada 

waktunya. 

Tujuan dari perancangan dan penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi 

syarat memperoleh gelar sarjana bagi mahasiswa program S-1 pada Jurusan Desain 

Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua 

bantuan yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara 

khusus rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pertolongan dan bimbingan 

kepada penulis selama proses perancangan dan pembuatan laporan. 

2. Ibu Irena V.G. Fajarto, S.T., M.Com selaku Dekan Fakultas Seni Rupa 

dan Desain Universitas Kristen Maranatha. 

3. Bapak Erwin Ardianto Halim, S.Sn., M.F.A. selaku Ketua Program Studi 

Desain Interior dan selaku dosen pembimbing 1 yang telah banyak sekali 

memberikan bantuan dan bimbingannya selama proses perancangan dan 

pembuatan laporan tugas akhir. 

4. Ibu Yudita Royandi, ST., S.Ds., M.Ds. selaku Koordinator Tugas Akhir. 

5. Bapak Ir. Liem Boen Hong, MT. selaku dosen pembimbing dua yang 

telah banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingannya selama 

proses perancangan dan pembuatan laporan tugas akhir. 

6. Keluarga yang memberikan dorongan dan dukungan baik dari segi materi 

maupun rohani. 



7. Teman-teman desain interior angkatan 2012 dan 2013 untuk bantuan, 

semangat, dan masukkannya  sehingga proses perancangan dan 

pembuatan laporan dapat berjalan dengan baik. 

8. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas 

bantuan, semangat, dan dorongannya. 

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. 

Penulis menyadari bahwa pembuatan perancangan dan laporan ini masih jauh dari 

sempurna, untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun 

demi perbaikan kearah kesempurnaan. Terimakasih 
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penulis 

 

 

 

 


