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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan 

bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul 

“Perancangan Interior House of Plus Size Fashion Store di Bandung”. 

Laporan tugas akhir ini merupakan syarat yang harus ditempuh seluruh mahasiswa/i 

Fakultas Seni Rupa dan Desain Jurusan Desain Interior Universitas Kristen Maranatha 

dalam meraih gelar sarjana strata I.  

Penulis mengalami beberapa kesulitan dalam penyusunan tugas akhir ini, tetapi 

dengan bantuan dan dukungan banyak pihak penulis dapat menyelesaikannya. Maka 

dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 

dan memberikan bimbingan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini: 

 Bapak Gai Suhardja, S. Pd. selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan 

bimbingan selama proses penyusunan tugas akhir ini dengan sabar. 

 Ibu Yudita Royandi, M. Ds. selaku pembimbing II dan koordinator tugas akhir 

yang senantiasa memberikan bimbingan selama proses penyusunan tugas akhir ini 

dengan sabar. 

 Ibu Shirly Nathania Suhanjono, M. Ds. selaku dosen mata kuliah studi mandiri 

yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan laporan proposal tugas 

akhir.  

 Bapak Drs. R Sanusi Soesanto, M. Psi. selaku dosen fakultas psikologi Universitas 

Kristen Maranatha yang telah memberikan waktunya untuk diwawancarai penulis. 

 Ririe Bogar, selaku founder Komunitas Xtra-L Indonesia yang telah memberikan 

waktunya untuk diwawancarai penulis serta membantu penulis untuk menjadi 

salah satu anggota Komunitas Xtra-L Indonesia. 

 Komunitas Xtra-L Indonesia yang telah berpartisipasi dalam berbagai hal yang 

dibutuhkan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini.  

 Keluarga, sahabat, dan teman-teman yang selalu mendukung dan membantu 

proses tugas akhir penulis tanpa kenal lelah. 
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 Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang mungkin terjadi 

pada penulisan laporan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengajak para 

pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang desain interior. Semoga 

laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. 
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