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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas 

berkah dan karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan 

judul “Perancangan Desain Interior Pandawa Cliff Edge Ocean View di Uluwatu, 

Bali”  yang merupakan salah satu syarat kelulusan strata 1, program studi desain 

interior, Universitas Mercu Buana, Jakarta. 

Dalam penyusunan laporan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak 

bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1.  Ibu Rr. Chandrarezky P., S.Sn, M.Ds, selaku dosen pembimbing utama mata 

kuliah tugas akhir skaligus Ketua Program Studi Desain Interior di Universitas 

Mercu Buana yang telah memberikan pengarahan dan masukan yang sangat 

membantu kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan 

baik. 

2.  Ibu Zulfiska Nadaa M.Ds, 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. 

4.  Umi, ayah, serta adik-adik tercinta yang telah memberikan semangat dan 

dukungan baik moril dan materil dalam proses penulisan laporan tugas akhir. 
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5.  Risky Fitrianingsih, selaku orang yang selalu mendengarkan keluh kesah, 

memberikan dukungan, dorongan, masukkan dan ide selama penyelesaian 

laporan tugas akhir ini. 

6.  Nathan Januarko, yang selalu memberikan semangat, doa dan support fasilitas 

kepada penulis. 

7.  Agam, farid, Mellisa, yulia dan teman – teman Desain Interior angkatan 2014 

yang selalu memberi semanagat dan saling mendukung satu sama lain dari awal 

perkuliahan. 

9. Serta pihak-pihak lain yang telah banyak membantu penulis baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per 

satu. 

Penulis sadar bahwa paper tugas akhir ini jauh dari sempurna, maka dari itu 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca 

terutama dosen, asisten dosen, dan teman – teman sekalian. Selain itu, penulis 

mohon maaf bila terdapat kata – kata yang salah. 

Penulis berharap semoga paper tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi siapapun 

yang membacanya khususnya bagi mahasiswa jurusan desain interior Universitas 

Mercu Buana di masa yang akan datang. 

Jakarta, 20 April 2018 

Muhammad Mi’raj Alghifari 

 

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




