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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat Rahmat dan 

KaruniaNya, penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “Perancangan 

Hotel Resor Bintang Lima Bertema Kapal Pesiar yang Sedang Berlabuh” ini tepat pada 

waktunya. Laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan Program S-1 Desain Interior di Universitas Kristen Maranatha. 

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, 

membina, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan 

baik, khususnya kepada : 

 

1. Bapak Leonardo, S.T., M.T., selaku pembimbing 1 penulis yang telah 

membimbing, memberikan kritik dan saran yang mmebangun dalam proses 

pembuatan tugas akhir ini 

2. Ibu Yudita Royandi, S.T., S.Ds., M.Ds., selaku pembimbing 2 penulis yang 

telah membimbing, memberikan saran yang membangun dalam proses 

pembuatan tugas akhir ini 

3. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan berupa doa, materi, dan 

lainnya dalam pembuatan tugas akhir penulis 

4. Ibu Carina Tjandradipura, S.Sos., S.Sn., M.Ds., selaku dosen wali penulis yang 

telah membimbing dan membantu penulis apabila ada permasalahan dalam 

melewati masa pendidikan di Universitas Kristen Maranatha 

5. Bapak/Ibu dosen jurusan desain interior yang telah memberikan berbagai 

macam ilmu yang dapat dipakai dalam merancangan tugas akhir penulis 
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6. Kelvin Sebastian selaku teman terdekat penulis yang sudah membantu 

memberikan semangat, doa, dan bantuan berupa ide dalam proses pembuatan 

tugas akhir penulis 

7. Eduardus Matthew dan Jonathan Edbert yang merupakan teman seperjuangan 

sejak memasuki jenjang kuliah dan berjuang bersama dalam pembuatan tugas 

akhir ini 

8. Shendy Setiawan, Marchel Stephen, dan Stefani Djojodiredjo yang telah 

memberikan dukungan dalam masa-masa sulit saat pembuatan tugas akhir ini 

dan selalu menjadi pengingat bagi penulis 

9. Teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa/I desain interior angkatan 2014 

yang telah bekerjasama dan bahu-membahu dalam melewati masa pendidikan 

di Universitas Kristen Maranatha. 

Penulis berharap laporan tugas kahir ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang 

membacanya. Kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu agar 

laporan tugas akhir ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. 

 

Bandung, 21 Juni 2018 

Penulis 
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