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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang 

senantiasa melimpahkan kasih dan hikmat-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul “Perancangan Interior 

Modern Dance Studio Brother 2 H di Bandung”. Tujuan penyusunan tugas akhir ini 

adalah untuk memenuhi salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana desain 

interior. 

 Selama proses penulisan dan penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak 

memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari pihak-pihak ini rasanya akan 

sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, laporan tugas akhir ini 

penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bu Citra Amelia, S.Sn., M.F.A selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

banyak memberikan bantuan, masukan dan dorongan dalam 

penyelesaian tugas akhir ini. 

2. Bu Sriwinarsih Maria Kirana, S.Sn., M.A, M.T selaku Dosen 

Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dan bantaun 

dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

3. James Viktor Pongayouw dan Dona Wati Sitorus selaku orang tua yang 

selalu mendukung secara doa dan materi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Marshell Jason Geraldi Pongayouw selaku adik penulis yang selalu 

memberikan semangat dan dorongannya. 

5. Hansen Wijaya dan Debora Thea selaku leaders penulis selama di 

Bandung yang banyak mendukung dalam doa, iman dan perkataan. 

6. Maranatha 5 yang selalu memberikan semangat dan doa-doa terbaik 

mereka untuk penulis. 

7. Tim AYCE yang selalu mendorong penulis dalam mengerjakan tugas 

8. Pindah Tali Toga yang selalu mendorong penulis untuk mengerjakan 

tugas tanpa menunda-nunda. 

9. GSG selaku teman-teman seperjuangan yang selalu mendorong dan 

memberikan semangat agar tidak pernah menyerah. 

10. Ruthia Dwitadina yang selalu memberikan semangat dan doanya untuk 

secepatnya menyelesaikan tugas akhir ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan tugas akhir ini jauh dari sempurna, 

oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan. 

Akhir kata, penulis berharap laporan tugas akhir ini akan bermanfaat. Terima kasih. 


