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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridho hidayahNya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
Maksud dan tujuan dari penulis Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan 
kelulusan program studi S1 seni rupa dan desain Jurusan Desain Interior di Universitas 
Kristen Maranatha Bandung, selain itu penulis juga dapat mencoba menerapkan dan 
membandingkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dibangku kuliah dengan 
kenyataan yang ada di lingkungan kerja. 
Penulis merasa bahwa dalam menyusun laporan ini masih menemui beberapa kesulitan dan 
hambatan, disamping itu juga menyadari bahwa penulis laporan ini masih jauh dari 
sempurna dan masih banyak kekurangan0kekurangan lainnya, maka dari itu penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. 
Menyadari penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada 
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulunya kepada: 

1 Ibu Irena Vanessa Gunawan.,ST.,M.Com selaku Dekan Fakultas Seni dan Desain 
Jurusan Desain Interior yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk 
membimbing, memeriksa, serta memberikan arahan dalam penyusunan laporan ini. 

2 Bapak Erwin Ardianto Halim, S.Sn.,M.F.A. selaku Ketua Program Studi S-1 Desain 
Interior yang telah membimbing penuh dalam proses pembuatan Laporan akhir ini. 

3 Bapak Ir.Liem Boen Hong, MT. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 
waktu untuk dapat terus membimbing penulis dalam membuat laporan tugas akhir 
hingga selesai. 

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan membalas 
segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam 
penyusunan laporan ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 
yang membutuhkan. 

Bandung, 8 Januari 2019 

Sakinah Bisyir 
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