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

limpahan rahmat-Nya, dan Karunia-Nya. Penulis dapat menyelesaikan laporan 

perancangan yang berjudul “Perancangan Interior Karaoke Bar And Lounge 

Dengan Konsep Into The Sea”. Perancangan ini disusun guna memenuhi syarat 

dalam menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) pada Fakultas Seni Rupa 

dan Desain Jurusan Desain Interior Universitas Kristen Maranatha. Penulis 

menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan laporan perancangan initidak 

terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, serta saran dari semua pihak. 

 

Dalam penyusunan laporan perancangan ini, penulis ingin berterimakasih kepada 

beberapa pihak yang telah membimbing, memberi dukungan, bantuan, serta doa 

kepada penulis dalam pembuatan laporan perancangan ini, yaitu: 

 

1.  Ibu Citra Amelia, S.Sn, MFA. selaku dosen pembimbing satu yang 

telah memberikan kesabaran, arahan, nasihat, petunjuk, dan waktu 

selama proses pembuatan laporan perancangan sekaligus perancangan 

interior karaoke bar and lounge ini sampai selesai. 

2. Ibu Shirly Nathania Suhanjoyo, S.Sn.,M.Ds. selaku dosen pembimbing 

dua yang juga telah memberikan kesabaran, arahan, nasihat, petunjuk, 

dan waktu selama proses pembuatan laporan perancangan sekaligus 

perancangan interior karaoke bar and lounge ini sampai selesai. 

3. Ayah, ibu, koko, adik tercinta yang tak pernah lelah memberikan 

dukungan berupa materi maupun moral yang tidak ternilai harganya. 

Tanpa bantuan mereka penulis tidak dapat menyelesaikan perkuliahan 

hingga tugas akhir di Universitas Kristen Maranatha. 

4. Hans Sebastian Elvianto, Alexandra Meilianti, Tania Selvianti, Yansen 

Supriadi, dan yang lainnya selaku teman-teman yang berperan besar 

dalam mendukung penulis menyelesaikan perancangan interior karaoke 

bar and lounge ini melalui, masukan, semangat, dan saran. 


