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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya,  

sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dan tugas akhir dengan judul 

“PERANCANGAN INTERIOR DAN FURNITUR BANDUNG PET CENTER”. 

Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu Fakultas Desain dan Seni Kreatif 

Universitas Mercu Buana. 

 Tugas Akhir ini telah penulis susun dengan maksimal dan mendapatkan  

bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan tugas 

akhir. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak 

yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini. 

 Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada 

kekurangan bai dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu 

dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca. 

 

Jakarta, Juni 2018 

 

 

 

Abdur Rosyid 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

 Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan karunia-

Nya saya telah menyelesaikan rangkaian Tugas Akhir saya yang berjudul 

“PERANCANGAN INTERIOR DAN FURNITUR BANDUNG PET CENTER”. 

Sesuai kurikulum yang dirancang di program studi Desain Interior Universitas 

Mercu Buana Jakarta, menyelesaikan Tugas Akhir merupakan persyaratan untuk 

mendapatkan Sarjana Desain pada tingkat pendidikan Strata-1. Semua rangkaian itu 

saya lalui dengan penuh rasa syukur. 

Selesainya rangkaian tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, 

ucapan terima kasih saya ucapkan kepada : 

1. Allah SWT. 

2. Nabi Muhammad saw. 

3. Abi, mama, dan adikku  yang selalu memberi dukungan doa, finansial dan kasih 

sayangnya. 

4. Ibu Rr. ChandrarezkyPermatasari, S.Sn, M.Ds, selaku Ketua Program Studi 

Desain Interior dan Koordinator Tugas Akhir. 

5. Ibu Dwi Susilastuti, ST, M.Ds selaku Pembimbing Akademik. 

6. Ibu Zulfiska Nadaa, M.Ds selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. 

7. Rekan – rekan mahasiswa angkatan 2013 yang selalu saling memberi semangat 

dan dukungan selama perkuliahan. 

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu menyelesaikan tugas akhir ini. 
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 Semoga setelah diselesaikannya tugas akhir ini banyak memberi manfaat 

kepada saya. Rangkaian kegiatan ini bukan tidak mendengar hambatan, tapi berkat 

doa dan dukungan dari semua pihak pada akhirnya rangkaian tugas akhir ini berjalan 

dengan baik. 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

 

Jakarta, Juni 2018 

 

 

Abdur Rosyid 
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