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KATA PENGANTAR 

 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur yang 

tidak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya penulis dapat 

menyelesaikan proposal tugas akhir ini dengan tepat waktu. 

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat Mata Kuliah 

Studio Desain Interior 6, Fakultas Seni Rupa Dan Desain, Jurusan Srata 1 Desain 

Interior Universitas Kristen Maranatha Bandung.  

Dalam penulisan laporan ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan, 

sehingga masih terdapat ketidaktepatan dan jauh dari sempurna. Hal ini 

disebabkan masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis dalam 

penyusunan proposal tugas akhir ini. 

Selama berkuliah di Universitas Kristen Maranatha Jurusan Desain 

Interior banyak pengalaman baru yang didapat karena cara mengajar dari awal 

kuliah para dosen yang menarik hingga pada persiapan dan penyusunan proposal 

tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan serta dukungan yang 

begitu berharga dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah 

penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 

kepada pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil. Tanpa bantuan 

dan dorongan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan 

proposal tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih yang 

tidak terhingga kepada :  

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan bimbingan-Nya selama 

proses persiapan hingga penyusunan laporan kerja praktik ini 

hingga selesai. 

2. Irena Vanessa Gunawan,ST.,M.Com. selaku Dosen Pembimbing 

tugas akhir, yang telah koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas 

akhir ini hingga selesai. 

3. Miky Endro Santoso,S.Sn.,MT. selaku Dosen Pembimbing tugas 

akhir, yang telah koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas akhir 

ini hingga selesai. 
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4. Keluarga dan teman – teman yang selalu memberi dukungan dan 

membimbing penulis selama ini. 

Akhir kata, semoga dengan adanya proposal tugas akhir ini dapat 

menjadi referensi bagi mahasiswa Desain Interior untuk di masa yang akan 

mendatang. Penulis pun menyadari bahwa proposal tugas akhir ini memiliki 

banyak kekurangan, sehingga penulis bersedia menerima saran yang dapat 

membangun dan menyempurnakan proposal tugas akhir ini.  

 

 

       Bandung, 28 Maret 2018 

 

 

 

          Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


