
LAPORAN TUGAS AKHIR 
PERANCANGAN INTERIOR MUSEUM  

DONGENG INDONESIA DENGAN KONSEP 
“JOURNEY TO INDONESIAN’S TALE” 

 
DI402 STUDIO DESAIN INTERIOR VI 

SEMESTER GENAP 2017/2018 
 

LAPORAN TUGAS AKHIR 
 
 

Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam mencapai  
gelar Strata satu pada Fakultas Seni Rupa dan Program Studi  

Desain Interior Universitas Kristen Maranatha 
 
 

  
 

DISUSUN OLEH 
Sheila Stefani Hermanto 

1463058 
 

 
DOSEN PEMBIMBING I 

Shirly Nathania Suhanjoyo,S.Sn.,M.Ds. 
630061 

 
DOSEN PEMBIMBING II 

Drs. Rachman Yuda, MBA, MM. 
630085 

 
 

PROGAM STUDI DESAIN INTERIOR  
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 
BANDUNG 

 2018 



KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan syukur serta 
karunia-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan tugas akhir program studi Desain Interior 
serta menyelesaikan laporan tugas akhir dengan baik dan tepat waktu. 
Laporan tugas akhir ini disusun berdasarkan apa yang telah dikerjakan penulis selama menjalani 
mata kuliah studio desain interior vi yang merupakan studio terakhir dari program studi sarjana 
satu Desain Interior serta revisi-revisi yang didiskusikan bersama pembimbing. 
Laporan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditempuh dalam Program 
Studi  Sarjana I Jurusan Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen 
Maranatha. Selain untuk menuntaskan program studi yang di tempuh, kerja praktik ini 
memberikan manfaat baik dari segi akademik lainnya untuk penulis. 
 Dalam penyusunan laporan hasil kerja praktik lapangan ini, penulis banyak mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak, berikut ini ungkapkan rasa terima kasih kepada: 

1. Ibu Shirly Nathania Suhanjoyo, S.Sn.,M.Ds. selaku pembimbing I yang telah banyak 
memberikan arahan dan masukan dalam melaksanakan penyelesaian laporan tugas akhir 
serta desain dan lembar kerja yang menjadi produk pengumpulan dan penilaian dalam 
proses studio desain interior VI. 

2. Bapak Drs. Rachman Yuda,MBA, MM. selaku pembimbing II yang telah memberikan 
pengarahan mengenai jurnal serta lembar kerja kepada penulis  

Terima kasih juga kepada pihak-pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu penulis baik 
itu untuk Pelaksanaan Tugas Akhir maupun dalam Penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini. Akhir 
kata semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua. 
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