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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya, 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Profesi tanpa ada halangan apapun 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan ini disusun berdasarkan 

pengalaman dan ilmu yang penulis peroleh selama melaksanakan Praktik Kerja 

Desain Interior. 

Laporan Praktik Profesi yang telah penulis susun ini dibuat dalam rangka 

satu syarat untuk dapat mengikuti ujian akhir pada program studi Desain Interior 

Universitas Mercu Buana, Jakarta. 

Dengan ini penulis menyadari bahwa Laporan ini tidak akan tersusun 

dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini tidak lupa juga Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada 

semua pihak yang telah membantu Penulis dalam kegiatan Praktik Profesi 

maupun dalam penyusunan laporan ini. 

Ucapan terima kasih sebesar-sebesarnya penulis sampaikan kepada :  

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi karunia panjang umur 

sehingga mahasiswa dapat melaksanakan Kerja Praktik dengan lancar. 

2. Kedua orang tua penulis yang telah mendukung dan membantu penulis 

baik dalam hal materil dan moril, yang selalu memberikan yang terbaik 

untuk penulis serta selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelasaikan 

laporan ini. 

3. Bapak Ir. Edi Muladi, M.Si. selaku Dekan Fakultas Desain dan Seni 

Kreatif Universitas Mercu Buana, yang telah membantu penulis dalam 

bidang akademik. 

4. Ibu Rr. Chandrarezky Permatasari, S.Sn, M.Ds. selaku Ketua Program 

Studi Desain Interior yang telah membantu praktikan dibidang akademik. 

5. Ibu Anggi Dwi Astuti, S.Ds, M.M selaku Dosen Koordinator Praktik 

Profesi Program Studi Desain Interior. 
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6. Ibu Dwi Susilastuti ST, M.Ds selaku Dosen Pembimbing Praktik Profesi 

yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan 

kepada praktikan dalam penulisan laporan ini. 

7. Bapak Zamzami dan Bapak Joni yang telah memberikan kesempatan 

kepada praktikan untuk dapat menjalankan Praktik Profesi di perusahaan 

ini.  

8. Zahra Firdausy selaku pembimbing lapangan Praktik Profesi yang telah 

membimbing dan membantu praktikan secara langsung. 

9. Kepada teman-teman jurusan Desain Interior yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu, yang tidak pernah lelah untuk memberikan 

semangat. 

Penulis menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dalam kesempurnaan, oleh 

karena itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi 

kesempurnaan Laporan ini. 

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam 

penyusunan Laporan ini terdapat banyak kesalahan. Semoga Laporan ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi penulis Laporan ini dan pada umumnya bagi para 

pembaca. 

 

 

  Tangerang,  10 Desember 2018 

 

 

 

Yudi Setiawan 
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