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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan syukur serta karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan 

laporan tugas akhir yang berjudul perancangan interior Autsim Care and Treatment 

Anak dan Remaja dengan Gangguan Disfungsi Sensori Visual dengan Konsep 

Early,Iintensive & Intervention dengan baik dan tepat waktu. 

 Laporan tugas akhir ini merupakan syarat yang harus ditempuh seluruh 

mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain Jurusan Desain Interior Universitas 

Kristen Marantha dalam meraih gelar sarjana strata 1.   

 Dalam penyusunan laporan tugas akhir, penulis merasakan beberapa 

kesulitan. Namun dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat 

menyelesaikan laporan tugas akhir, berikut ini ungkapkan rasa terima kasih kepada: 

1. Ibu Astrid A Yuwono,S.T.,M.T selaku pembimbing satu yang senantiasa 

memberikan bimbingan selama proses penyusunan tugas akhir dengan sabar 

serta memberikan arahan dan masukan dalam melaksanakan penyelesaian 

laporan tugas akhir ini. 

2. Ibu Ryanty Derwentyana Nazhar, S.Ds.,M.D selaku pembimbing dua yang 

senantiasa memberikan bimbingan selama proses penyusunan tugas akhir 

dengan sabar serta memberikan arahan dan masukan dalam melaksanakan 

penyelesaian laporan tugas akhir ini. 

3. Saudari Raissa Hadiman, S. Psi. yang telah memberikan waktunya untuk 

diwawancarai penulis dan memerikan arahan dan masukan mengenai perihal 

psikologi anak.  

4. Saudari Diana selaku pengurus Percik Insani yang telah memberikan waktunya 

untuk diwawancarai penulis. 

5. Komunitas Percik Insani yang telah berpatisipasi dalam berbagai hal yang 

dibutuhkan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.  

6. Keluarga, sahabat, dan teman-teman yang selalu mendukung dan membantu 

proses tugas akhir penulis tanpa kenal lelah 

7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 



 

 

Penulis memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang mungkin terjadi 

pada penulisan laporan tugas kahir ini. Oleh karena itu, penulis mengajak para 

pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang desain interior. Semoga 

laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca. Terima Kasih.  
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