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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 Rumah Jamu Jawa sebagai Sarana  Edukatif dan 

Rekreasi”. 

Laporan tugas akhir ini merupakan syarat yang harus ditempuh seluruh 

mahasiswa-mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain Jurusan Desain Interior 

Universitas Kristen Maranatha dalam meraih gelar Sarjana Strata 1. 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini penulis mengalami beberapa kesulitan, 

tetapi dengan dukungan banyak pihak, penulis dapat menyelesaikannya dengan 

tepat waktu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ibu Tiara Isfiaty, S.Sn., M.Ds. selaku pembimbing I yang senantiasa 

memberikan bimbingan selama proses penyusunan tugas akhir dari awal 

hingga akhir dengan sabar, dan selalu memberikan semangat dan motivasi 

agar tetap percaya diri dengan apa yang sudah dikerjakan. 

2. Ibu Astrid A. Yuwono, S.T., M.T. selaku pembimbing II yang senantiasa 

memberikan bimbingan selama proses penyusunan tugas akhir dari awal 

hingga akhir dengan sabar, dan memberikan masukan yang membangun. 

3. Ibu Yudita Royandi, M.Ds. selaku dosen mata kuliah studi mandiri yang 

telah memberikan bimbingan selama penyusunan laporan proposal tugas 

akhir dengan sabar. 

4. Ibu Asih selaku penjual jamu gendong yang telah memberikan informasi 

dan wawasan lebih mendalam tentang jamu tradisional, yang bersedia 

meluangkan waktu untuk mengajari dalam pembuatan jamu. 

5. Keluarga, sahabat, dan teman-teman yang selalu mendukung dan 

mendoakan penulis agar dapat menjalankan proses tugas akhir dengan 

semangat tanpa kenal lelah. 

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
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Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis 

menyadari bahwa pembuatan laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 

penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun. Terimakasih. 

 

 

Bandung, 28 Mei 2018 

 

Anggia Putri Chilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


