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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 

yang diberikan selama penulisan ini berlangsung, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Perancangan  Interior 

Kidea Preschool & Kindergarten” dengan baik, penulisan laporan ini bertujuan 

sebagai salah satu persyaratan kelulusan. Diharapkan dengan adanya Laporan Tugas 

Akhir ini, dapat menambah wawasan pembaca mengenai Perancangan Interior 

Taman Kanak-Kanak. Selama pengerjaan Laporan Tugas Akhir, penulis banyak 

dibimbing dan mendapatkan masukkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada; 

1. Allah SWT yang telah memberi kemudahan, keberkahan dan nikmat 

sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini. 

2. Orang tua, mama dan papa tercinta yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan dalam hal materi, moril serta doa sampai akhirnya skripsi ini dapat 

selesai dengan target penulis dalam menyelesaikan masa studi. Tak lupa 

adik-adik tersayang Lolq, Naza dan Tara yang selalu memberikan dukungan 

dan semangat 

3. Ibu Chandrarezky Permatasari, S.Ds. M.Ds. selaku Ketua Program Studi 

Desain Interior di Universitas Mercu Buana yang telah memberikan motivasi. 

4. Bapak Tunjung Atmadi SP, Drs, M.Sn selaku dosen pembimbing akademik 

di program studi Desain Interior di Universitas Mercu Buana yang telah 

memberikan pengarahan dan masukan yang sangat membantu kepada penulis 

dari awal semester sampai pada tahap ini. 

5. Ibu Zulfiska Nadaa S.Sn, M.Ds selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan serta 

bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Teman – teman desain Interior angkatan 2014 yang selalu memberi semangat 

dan saling mendukung satu sama lain dari awal perkuliahan. 

7. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang 

telah membantu dalam penulisan ini. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Maka 

dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna 

kesempurnaan laporan ini.  

Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir tentang 

“Perancangan Interior Kidea Preschool & Kindergarten“ dapat memberikan 

manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca. 
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