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KATA PENGANTAR 

 

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

berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal perancangan tugas 

akhir dengan baik dan lancar. Pembuatan proposal perancangan tugas akhir ini 

memiliki tujuan utama sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan 

kelulusan mata kuliah studi mandiri yang diwajibkan untuk setiap mahasiswa dalam 

menempuh Program Studi Strata satu (S-1) Fakultas Seni Rupa dan Desain, 

Universitas Kristen Maranatha Bandung.  

 Keberhasilan proposal perancangan tugas akhir ini tidak lepas dari semua 

pihak yang banyak memberikan bantuan, dorongan, dan bimbingan yang telah 

diterima dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dalam 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

 

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempercayakan kewajiban ini kepada penulis 

dan turut serta membantu dan membimbing penulis melalui orang-orang 

disekitar penulis dalam setiap proses penyelesaian tugas akhir ini. 

2. Orang tua dan keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan 

dukungan moral maupun materi tanpa henti. 

3. Ibu Irena Vanessa Gunawan, ST., M.Com. selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan 

Desain Universitas Kristen Maranatha. 

4. Bapak Erwin Ardianto Halim, S.Sn., MFA. selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha. 
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5. Ibu Yudita Royandi, ST., S.Ds., M.Ds. selaku Pembimbing 1  

6. Ibu Astrid Austranti Yuwono S.T., M.T. selaku Pembimbing 2 

7. Semua rekan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu 

baik secara langsung maupun tidak langsung.  

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, 

baik dari segi isi maupun bahasa, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis baik dalam 

hal teori maupun pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat 

membangun diharapkan dapat membantu dan mengembangkan kearah yang lebih 

baik lagi untuk penelitian lebih lanjut. 

Penulis berharap agar proposal perancangan tugas akhir  ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca dan Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Kristen Maranatha. 

Akhir kata, penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang dilakukan selama 

perancangan proposal perancangan tugas akhir maupun hal-hal yang tidak berkenan 

dalam pengerjaan proposal perancangan tugas akhir ini. 

 

Bandung, 7 Desember 2017 

 

 

 

Anya Thalia Putriwijaya 

 

 

 


