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KATA PENGANTAR 

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat 

dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul 

Perancangan Desain Interior One Stop Woman Beauty Care. Tugas akhir ini merupakan 

salah satu mata kuliah yang wajib di tempuh dan merupakan syarat kelulusan di 

Universitas Kristen Maranatha jurusan Desain Interior Bandung. Laporan ini disusun 

sebagai pelengkap tugas akhir yang telah diselesaikan selama satu semester di. Adapun 

laporan ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan dukungan 

dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar proses pembuatan 

laporan ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Shirly Nathania Suhanjoyo, S.Sn., M.Ds selaku Dosen Pembimbing 

pertama, atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta ide-ide dan saran yang 

sangat berguna untuk penulis selama proses tugas akhir serta penyelesaian 

laporan tugas akhir ini. 

2. Ibu Lisa levina K. Jonatan, S.Sn., M.Ds selaku Dosen Pembimbing kedua, atas 

segala arahan dan bimbingannya selama proses tugas akhir serta membantu 

memberikan pengetahuan yang sangat berguna untuk penulis selama proses 

tugas akhir ini. 

3. Tomi Andrianto Lie selaku Orang Tua Penulis yang telah memberikan 

dukungan, dana serta doa selama penulis duduk di bangku perkuliahan hingga 

selesai dengan baik. 

4. Niko Fransisko dan Amelia Fransiska selaku Saudara Penulis yang telah 

memberikan motivasi dan dukungan untuk tetap semangat menyelesaikan proses 

perkuliahan. 

5. Teman-teman grup begadang yang telah memberikan dukungan untuk tetap 

semangat dan bersama-sama melewati proses tugas akhir ini hingga akhir. 

6. Seluruh teman-teman seperjuangan dari jurusan Desain interior yang telah 

bersama-sama berjuang melewati proses tugas akhir. 

 

Penulis berharap laporan yang telah penulis susun ini dapat dipahami bagi siapapun 

yang membacanya serta dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah 



wawasan serta pengetahuan mengenai gambaran profesi interior bagi penulis sendiri 

maupun siapapun yang membacanya. Penulis mohon maaf apabila terjadi kesalahan 

kata-kata dan kalimat yang kurang berkenan. 
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