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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karuniaNya kepada penulis selama melaksanakan perancangan tugas akhir serta 

menyusun laporan tugas akhir ini. 

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban penulis selama melaksanakan 

perancangan tugas akhir di Universitas Mercu Buana dengan judul "Perancangan 

Interior Sekolah Citra Alam.” Penulisan tugas akhir ini bertujuan sebagai salah 

satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana (Sl) pada Program 

Studi Desain Interior di Universitas Mercu Buana. 

Dalam pembuatan laporan ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin 

untuk menyajikan data yang selengkap-lengkapnya. Hal ini dimaksudkan agar 

laporan dapat berguna bagi perkembangan desain interior dan khususnya bagi 

penulis sendiri untuk bekal di masa yang akan datang. 

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, 

yaitu kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam pembuatan Tugas 

Akhir ini, 

2. Kedua orang tua, Caesaria dan Muhammad Huriyonto. Keluarga besar, 

Sandly Anthony, Geby Anthony, Adam Anthony, Duli, Zainal, Mami Ilma 

dan Om Bram. Keponakan kecil tersayang, Abdullah, Abdurrahman, dan 

Farhaira. Terima kasih telah memberikan dukungan dan kesabaran yang 

luar biasa agar penulis akhirnya dapat memperoleh gelar sarjana, 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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3. Ibu Rr. Chandrarezky P., S.Sn., M.Ds., selaku Kepala Program Studi 

Desain Interior Universitas Mercu Buana yang telah memberikan banyak 

kesempatan kepada penulis agar dapat hidup lebih baik, salah satu 

kesempatan tersebut ialah penulis diterima di Universitas Mercu Buana, 

4. Bapak Drs. Tunjung Atmadi Suroso Putro, M.Sn., selaku Dosen 

Pembimbing yang telah memberikan bimbingan baik dalam bidang 

kelimuan maupun motivasi dengan penuh kesabaran selama proses Tugas 

Akhir, 

5. Seluruh staf pengajar di program studi Desain lnterior dan tata usaha di 

Fakultas Desain dan Seni Kreatif, 

6. Semua teman-teman penulis dari Universitas Telkom, terutama Oky 

Setiawan, Tatang Ruspandi Anwar, Shidqi Alia, dan Nur Nila Sari, 

7. Semua teman-teman penulis di program studi Desain Interior Universitas 

Mercu Buana, terutama Nanda Esa Utami Putri dan Eirene. Terima kasih 

banyak sudah mengingatkan penulis untuk menjadi mahasiswa yang rajin, 

8. Seluruh bagian dari Indonesia Design Development Center, terutama Ibu 

Riana Setia, Pak Harry Maulana, Baginda Wisnu Wardhana, dan Ghina F., 

9. Tidak lupa pula penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada 

pihak-pihak terkait lainnya yang telah membantu dalam proses serta 

penyelesaian Tugas Akhir ini. 

10. Terakhir, penulis ingin berterimakasih kepada diri sendiri. Terima kasih 

sudah memilih untuk bertahan dan melanjutkan hidup. Semoga cita-cita 

untuk dapat membangun sekolah, suatu saat akan terwujud. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak terutama 

mahasiswa/i program studi Desain Interior Fakultas Desain dan Seni Kreatif di 

Universitas Mercu Buana. Besar pula harapan penulis kepada seluruh pihak agar 

terus mendukung penulis ke depannya dalam pembuatan karya tulis lainnya di 

bidang desain interior yang lebih bermanfaat. Penulis mengharapkan kritik dan 

saran agar pengembangan karya tulis penulis dapat lebih baik lagi. Mohon maaf 

yang sebesar-besamya apabila terdapat kata-kata dan pernyataan yang kurang 

berkenan. 

        

 

Jakarta, 8 Mei 2018 

 

 

Fadhila Anthony 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




