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KATA PENGANTAR 

 
Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah 

memberikan kasih karuniaNya dan berkatNya yang begitu besar sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.  

Dalam penyusunan laporan ini penulis banyak mendapat 

bimbingan, bantuan juga dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah banyak membantu, terutama  kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus, sebagai sumber inspirasi dan sumber penolong 

bagi penulis, karena atas berkat kasih karuniaNya dan penyertaanNya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan baik. 

2. Orang tua dan keluarga, terima kasih untuk semua doa dan dukungan 

semangat yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan 

karya ilmiah dengan baik. 

3. Irena V.G. Fajarto, ST, M.Kom selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan 

Desain Universitas Kristen Maranatha Bandung dan dosen pembimbing 

1 yang telah banyak sekali memberi bantuan dan bimbingannya selama 

proses pembuatan Tugas Akhir.. 

4. Erwin Ardianto Halim S.Sn, M.F.A, selaku Ketua Jurusan Desain 

Interior Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

5. Yuma Chandrahera, S.Sn.,M.Ds. selaku dosen pembimbing 2 yang 

telah banyak sekali memberi bantuan dan bimbingannya selama proses 

pembuatan Tugas Akhir. 

6. Ibu Shirly Nathania Suhanjoyo, S.Sn., M.Ds selaku Seketaris Jurusan 

Desain Interior Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

7. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas 

bantuannya, tanpa kalian semua penulis tidak dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

Akhir kata penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada 

semua atas dukungan, bimbingan serta doa yang diberikan oleh semua 
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pihak. Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam 

laporan ini, maka dari itu penulis sangat menghargai saran dan kritik serta 

masukannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang 

membacanya. 
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