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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir, dengan judul  

“Perancangan Pusat Pelatihan Atlet Bulutangkis di Bandung” ini dengan tepat waktu. 

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar 

sarjana dalam jurusan Desain Interior di Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 

Setelah melalui proses yang panjang dan penuh rintangan, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini yang tentunya mungkin masih banyak kekurangan dan 

jauh dari kata sempurna. Walau demikian, penulis berharap laporan tugas akhir ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.  

Laporan ini dapat tersusun berkat dukungan beberapa individu dan keluarga yang telah 

membantu dalam proses dan pembuatan laporan ini sehingga laporan ini dapat 

terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak 

– pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terutama

kepada : 

1. Irena Vanessa Gunawan, ST., M.Com. selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan

Desain Universitas Kristen Maranatha

2. Erwin Ardianto Halim, S.Sn., M.F.A. selaku Ketua Program Studi S1 Desain

Interior.

3. Yudita Royandi, ST., S.Ds., M.Ds, selaku Koordinator Mata Kuliah Tugas

Akhir.

4. Erwin Ardianto Halim, S.Sn., M.F.A. selaku dosen pembimbing pertama yang

telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan

pengarahan, serta mengoreksi dalam proses penyusunan laporan tugas akhir ini.



5. Lisa Levina K Jonatan, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing kedua yang

telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan

pengarahan, serta mengoreksi dalam proses penyusunan laporan tugas akhir ini.

6. Kepada Gunadi Pangkawidjaja dan Herlina Gandasukmana selaku orang tua

saya, beserta cici saya Mitscheel Nadia yang sudah mendukung dan mendoakan

sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

7. Kepada mocca, anjing saya yang selalu setia menemani saya ketika saya

menyelesaikan tugas akhir ini sampai malam.

8. Kepada Alpin Tetra selaku teman saya yang sudah membantu dalam pencarian

berkas denah sehingga saya dapat melanjutkan tugas akhir ini.

9. Kepada Eduardus Matthew, Jason Fernandez, dan Christian Halim yang

berjuang dan mengerjakan tugas akhir bersama, serta mau membagi ilmunya

tanpa pamrih.

10. Kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung dan mendoakan saya

dalam tugas akhir ini, yang tidak dapat diucapkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari materi 

maupun teknik penyajian, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. 

Terimakasih. 
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