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KATA PENGANTAR 

 

 

 Segala syukur dan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena 

anugerah dan berkat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan tugas 

akhir yang berjudul “Perancangan Interior Sabang – Merauke Coffee Center di 

Bali Dengan Konsep “Coffee Origin”. Perancangan ini disusun guna memenuhi 

syarat dalam memenuhi pendidikan program setara 1 (S1) pada Fakultas Seni 

Rupa dan Desain Jurusan Desain Interior di Universitas Kristen Maranatha. 

Penulis menyadari terselesaikannya penyusunan laporan perancangan ini teidak 

lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dan saran dari berbagai pihak. 

 Dalam proses penyusunan laporan perancangan ini, penulis ingin beterima 

kasih kepada beberapa pihak yang membimbing dan membantu memberi arahan, 

serta doa kepada penulis dalam proses perancangan tugas akhir ini, yaitu: 

 

1. Bapak Erwin Ardianto Halim, S.Sn., M.F.A. selaku dosen pembimbing 

satu yang telah memberikan kesabaran, waktu, arahan, masukan-

masukan, dan petunjuk selama proses penyusunan laporan sekaligus 

perancangan Sabang – Merauke Coffee Center hingga selesai. 

2. Bapak Erwin Ardianto Halim, S.Sn., M.F.A. selaku dosen pembimbing 

dua yang telah memberikan kesabaran, waktu, arahan, masukan-

masukan, dan petunjuk selama proses penyusunan laporan sekaligus 

perancangan Sabang – Merauke Coffee Center hingga selesai. 

3. Orang tua yang selalu memberikan dukungan selama proses 

penyusunan dan perancangan Sabang – Merauke Coffee Center, baik 

secara material ataupun moral. Dengan bantuan orang tua, penulis 

dapat menyelesaikan perkuliahan hingga tugas akhir di Universitas 

Kristen Maranatha. 

4. Barista Baker Streert yang telah bersedia untuk membantu 

mempelajari tentang kopi sehingga sangat membantu pada 

perancangan Sabang – Merauke Coffee Center. 
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5. Teman-teman penulis yang tidak pamrih dan lelah memberikan 

masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan laporan 

dan perancangan Sabang – Merauke Coffee Center. Khususnya 

Gianina, Christian Halim, dan Natasya Livia. 

Penulis menyadari, tugas akhir ini masih banyak kekurangan, karena ini 

kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan senang hati. 

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita 

khususnya tentang merancangan sebuah Coffee Center. 


