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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan 

rahmat serta hidayah-nya sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan Tugas Akhir sebagai 

salah satu syarat mutlak untuk kelulusan pendidikan Program Studi Desain Interior Universitas 

Mercu Buana Jakarta. Tujuan penulisan tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat 

kelulusan S1 Desain Interior Universitas Mercubuana Sebagai bahan penulisan diambil 

berdasarkan penelitian, obsevasi dan beberapa sumber yang turut mendukung dalam penulisan 

ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka tugas 

akhir ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. 

Dalam penyusunan laporan kerja praktek,ini tidak akan berjalan jika tidak ada pihak- pihak 

yang membimbing, mendukung serta membantu sehingga penyusunan laporan ini dapat di 

selesaikan, di kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan ucapan terimakasih yang 

sebesar-besarkanya kepada : 

1. Allah SWT yang telah nikmat sehat yang tak terhingga sehingga dapat mengerjakan 

penulisan Tugas Akhir dengan lancer. 

2. Kedua orang tua yang telah membesarkan, merawat, membimbing baik dalam hal 

materil dan moril, yang selalu memberikan arahan dan doa kepada saya agar dapat 

menyelesaikan laporan ini. 

3. Ibu Rr. Chandrarezky Permatasari, S.Ds, Mds selaku Ketua Program studi Desain 

Interior Fakultas Desain dan Seni Kreatif, 

4. Ibu Zulfiska Nadaa, M.Ds selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
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5. Untuk sahabat-sahabat dan teman-teman jurusan Desain Interior 2014 yang tak lelah 

memberikan semangat dan dorongan. 

6. Kiki Ghina Sabila yang telah memberikan dukungan baik secara moral ataupun moril, 

kritik saran dan doa kepada penulis. 

     Atas segala bimbingan dan bantuan serta kerja sama yang telah diberikan selama 

saya melaksanakan Kerja Praktik, maka saya ucapkan banyak terimakasih semoga 

dapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari didalam penulisan 

laporan ini masih terdapat banyak kekurangan maka dengan rendah hati saya memohon 

kritik dan saran dari semua pihak agar penulisan laporan ini selesai dengan sempurna. 

 

 

Jakarta, 20 April 2018 

 

 

   Hafid Wajdi 
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