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Kata Pengantar 

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. karena atas Rahmat dan 

Karunia-Nya saya sebagai praktikan dapat menyelesaikan laporan kerja praktik ini 

dengan baik. 

Laporan kerja praktik ini dapat di susun berdasarkan  Kerja Praktik yang 

di lakukan selama 3 (tiga) bulan pada PT. Puspa Graha Utama 

Dengan di berikannya waktu seama 3 (tiga) bulan ini oleh perusahaan 

untuk melaksanakan Kerja Praktik,  saya menyadari bahwa banyak pengalaman 

dan ilmu berharga yang hanya dapat diperoleh pada saat terjun langsung ke 

lapangan. 

Saya juga menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik ini masih jauh 

dari kata sempurna. Karena pengalaman dan pengetahuan saya yang masih 

terbatas, namun saya berusaha untuk dapat menyelesaikan laporan kerja praktik 

ini dengan sebaik – baiknya. Untuk itu kritik dan saran sangat saya perlukan agar 

dapat menyempurnakan laporan ini. 

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membrikan dorongan dan membantu terselesaikannya laporan 

kerja praktik ini, khususnya kepada : 

 Allah SWT yang telah memberikan Karunia panjang umur dan 

kesehatan sehingga saya dapat melaksanakan kerja praktik dengan 

lancar. 

 Bapak Kartono dan Ibu Dumiati , selaku orang tua saya yang 

telah memberikan kasih sayang serta do’a tiada henti, mendukung 
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serta membimbing baik dalam hal materil dan moril, yang selalu 

memberi semangat dan motivasi agar terselesaikannya laporan ini. 

 Jevi Ganda Sulistiawan, selaku kakak saya yang telah membantu 

saya dalam menyusun laporan ini. 

 Jazzenda Sheffa Zaffatista, selaku adik saya yang telah 

menghibur saya di saat saya lelah ketika menyelesaikan laporan 

ini. 

 Ibu Rr. Chandrarezky Permatasari, M.Ds , selaku ketua 

Program Studi Desain Interior yang telah berperan dalam birokrasi 

perizinan sehingga saya dapat melaksanakan kerja praktek dan juga 

mempelancar proses pelaksanaan kerja praktik. 

 Bapak Drs. Emilius Heri Hermono, S.T, M.T , selaku dosen 

pembimbing saya dikampus yang telah membimbing dan 

memberikan pengarahan kepada saya selama penyusunan laporan 

kerja praktek ini. 

 PT. Puspa Graha Utama , perusahaan yang telah mengizinkan 

saya untuk kerja praktik di tempatnya. 

 Bapak Andri Kurniawan , selaku pembimbing saya di lapangan yang 

telah memberikan bimbingan dan nasehat dalam proses penyusunan 

laporan kerja praktek ini. 

 Nanda Esa Putri Utami ,  selaku senior saya yang sudah bersedia 

meminjamkan laporannya sebagai bahan referensi saya dalam 

penyusunan laporan ini. 
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 Ilaa Alfi Syahrina, Nurul Setyaningrum, dan Kiki Nurmallah , 

teman seperjuangan selama kerja praktik dan selama penyusunan 

laporan kerja praktik ini. 

 Teman – teman Desain Interior 2015 yang memberikan referensi 

tempat Kerja Praktik dan masukan selama penyusunan laporan 

Kerja Praktik ini. 

Akhir kata semoga laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat dan 

menambah pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Universitas Mercu 

Buana jurusan Desain Interior dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan 

bagi mahasiswa yang belum melaksanakan kerja praktik dan menjadi 

tambahan ilmu bagi kita semua. 

 

 

      Jakarta, November 2018 

 

 

      Sheilla Savita Devi 
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