KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya
sehingga dalam penyusunan penulisan laporan perancangan yang berjudul “Perancangan
Interior Hotel Resort Binatng 4 di Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali” mendapat bimbingan dan
kemudahan, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini
tidak sedikit penulis menghadapi hambatan dan rintangan. Oleh karena itu, dengan segala
hormat, tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan kuasanya sehingga penulis
dapat menyelesaikan laporan perancangan tugas akhir ini.
2. Alm. papah, mamah dan adik-adik yang telah memberikan semangat dan dukungan,
baik berupa moril dan materil.
3. Bapak Doddy Friestya A. S.T., M.T., selaku ketua program studi Desain Interior
Telkom University.
4. Ibu Ully Irma Maulina Hanafiah, S.T., M.T., selaku pembimbing pertama yang tidak
hanya memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir ini,
namun juga pesan dan pelajaran yang dapat menjadi bekal bagi penulis kedepannya.
5. Ibu Titihan Sarihati, S.Sn., M.Ds., selaku pembimbing kedua yang juga tidak hanya
memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir ini, namun
juga pesan dan pelajaran yang dapat menjadi bekal bagi penulis kedepannya.
6. Sahabat-sahabat yang telah mencapai kesuksesan lebih daripada penulis, sehingga
menjadikan penulis lebih termotivasi dalam mengerjakan tugas akhir ini.
7. Teman-teman seperjuangan pada TA semester ganjil 18/19 yang penuh kerja keras
dan kemauan tinggi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Sahabat-sahabat angkatan 13: Arief Budiman, Andika Priagami, Shabrina Amalia, Iin
Vini Karlita, Tasya Zuhrianisa, Andy Hermawan, Reza, Pahlevi, Gede Darmawan,
Demetrio Alvin, Habibul Fuadi, Hayyan Raedy Mizan, Bima Dwi Putra, Fauzul Sabta,
Fadila Prastawa, dan Aqsha Reza yang selalu memberikan semangat dukungan dan
bantuan yang luar biasa dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa dukungan dan
bantuan kalian semua, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir dan
penulisan laporan tugas akhir ini sesuai dengan waktunya. Semoga Allah SWT
memberikan imbalan kepada anda semua, Amiiin.

Dalam penyusunan penulisan ini penulis merasa masih ada banyak kekurangan, maka dari itu
penulis meminta maaf, dan diharapkan nantinya pembaca dapat memberikan kritik dan saran
bagi penulis, dan juga nantinya penulisan laporan perancangan ini dapat dijadikan peajaran
untuk penulisan laporan tugas akhir yang lebih baik lagi. Semoga tugas akhir ini dapat
memberikan manfaat bagi para pembaca.

Wassalamu’alaikum Wr, Wb
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