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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan karuniaNya yang 

begitu besar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “EKSPLORASI 

FINISHING ANYAMAN PILIN PADA MATERIAL PELEPAH PISANG SEBAGAI 

PENGEMBANGAN TERHADAP PRODUKSI INDUSTRI KREATIF” dapat selesai 

dengan baik dan tepat waktu. 

Laporan ini disusun untuk melengkapi persyaratan meraih gelar sarjana strata satu pada tahun 

ajaran semester genap 2017/2018. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana 

meningkatkan tampilan fisik anyaman pilin pelepah pisang dan finishing pada pelepah pisang 

yang sesuai standar. 

Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan. Segala kritik 

dan saran diberikan untuk membangun akan diterima oleh peneliti untuk menjadi suatu bahan 

yang baik dan untuk menambah wawasan juga pengetahuan perancang di masa yang akan 

datang. 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, bantuan juga 

dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin 

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, yaitu kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus, sebagai sumber inspirasi dan sumber kekuatan dan penolong bagi 

peneliti, karena atas berkat kasih karuniaNya dan penyertaanNya sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan laporan dengan baik. 

2. Irena V.G. Fajarto, ST, M.Kom, selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain 

Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

3. Erwin Ardianto Halim, S.Sn., MFA, selaku Ketua Jurusan Desain Interior Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. 

4. Lisa Levina Krisanti Jonatan, SSn., M.Ds. selaku Dosen pembimbing pertama yang 

telah membimbing baik dengan memberikan arahan maupun masukan serta waktunya 

untuk peneliti selama penyusunan skripsi sehingga dapat selesai dengan baik. 
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5. Dr. Yunita Setyoningrum. selaku Dosen pembimbing kedua yang telah membimbing 

baik dengan memberikan arahan maupun masukan serta waktunya untuk peneliti 

selama penyusunan skripsi sehingga dapat selesai dengan baik. 

6. Yudita Royandi,S.T.,S.Ds.,M.Ds. selaku Dosen mata kuliah Studi Mandiri yang telah 

memberikan arahan, dan telah banyak meluangkan waktunya untuk peneliti selama 

penyusunan skripsi sehingga dapat selesai dengan baik.  

7. Orang tua dan keluarga, terima kasih untuk semua doa dan dukungan semangat yang 

begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan baik. 

8.  Teman – teman yang setia mendukung saya dalam berbagai situasi, dan pihak-pihak 

lain yang terlibat tanpa bisa saya sebutkan satu per-satu. 

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkat Nya kepada semua pihak 

atas semua kebaikan yang diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

baik yang membaca maupun yang mencari referensi tambahan pengetahuan. Peneliti bersedia 

menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. 

 

         Bandung, 5 Mei 2017 

    Peneliti 


