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KATA PENGANTAR  
 

Segala puji bagi Allah YME, Tuhan Semesta Alam, atas berkat karunia-

Nya, penulis dapat menenyelsaikan Laporan Tugas Akhir Desain Interior – 

Bandung Woman’s Sundanese Day spa and Reflexology.  

Penulis menyusun laporan ini sebagai pengantar tugas akhir yang telah 

dilaksanakan sebelumnya dan juga sebagai salah satu persyaratan guna 

mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Kriten Maranatha fakultas Desain 

Interior. Semenjak proses peneliatian hingga penyusunan laporan ini, penulis 

banyak sekali mendapat masukan, bimbingan dan dukungan yang bermanfaat. Oleh 

karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Yudita Royandi, ST., S.Ds.,M.Ds., sebagai dosen pembimbing 1 

sekaligus juga sebagai dosen Koordinator Tugas akhir / Skripsi dan Erwin Ardianto 

Halim, S.Sn., MFA. Sebagai pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan 

waktunya untuk memberikan bimbingan serta memberi pengarahan yang baik 

selama proses Tugas Akhir penulis.  

 

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih banyak 

kepada:  

 

• Astrid Austranti Yuwono, ST.,M.T. sebagai Dosen Wali  

• Para staff pengajar FSRD Universitas Kristen Maranatha, terutama dosen 

program studi Desain Interior yang telah memberikan ilmu dan bimbingan 

selama masa perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir  

• Para karyawan di lingkungan FSRD UKM, terutama karyawan lingkungan 

Prodi Desain Interior 

• Keluarga besarku, atas dukungan baik fisik, spiritual, moral serta materi.  

 

Akhir kata, semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang desain interior, 
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meskipun penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan 

laporan ini yang disebabkan karena keterbatasan penulis. Oleh sebab itu penulis 

mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat 

menyempurnakannya di lain kesempatan. 

Bandung, 4 Mei 2018 
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