KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat
dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul
“Perancangan Interior Pusat Kebudayaan Korea Selatan di Bandung.”
Penulisan Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam
jenjang perkuliahan Strata I Telkom University jurusan Desain Interior. Dalam penulisan
Tugas Akhir ini tidak lepas dari hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, saran, kerja
sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing sehingga segala hambatan dapat diatasi
dengan baik.
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, sehingga penulis
membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa
yang akan datang. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada
yang terhormat :
1. Allah SWT. Yang telah memberikan segala rahmat, ridho, serta Karunia-Nya
sehingga penulis mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman selama
mengerjakan Tugas Akhir ini sampai akhir. Penulis selalu meyakini bahwa Allah
SWT tidak akan memberikan ujian diluar batas kemampuan manusia.
2. Bpk. Syavarudin dan Ibu Nanah Mulyanah selaku Orang Tua serta Rifdha Mutia
Amini dan Fadia Fairuz Syafana selaku Adik yang tidak pernah berhenti
memberikan semangat dan doa untuk kelancaran dalam setiap pengerjaan maupun
penulisan dalam Tugas Akhir ini.
3. Ibu Imtihan Hanum S.Sn, M.Ds dan Ibu Setiamurti Rahardjo S.T., M.T selaku
dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu,
mengarahkan, dan membimbing penulis dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Ratri Wulandari dan Ibu Santi Salayanti selaku dosen penguji yang telah
banyak memberikan saran, masukan, dan ilmunya selama preview 2 dan siding
akhir.
5. Seluruh dosen prodi Desain Interior yang telah memberi ilmunya selama penulis
menimba ilmu di Telkom University.
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6. Selaku pihak Korean Culture Center dan beberapa komunitas penggemar Korea
terutama Hansamo Bandung yang telah banyak memberikan informasi kepada
penulis mengenai Tugas Akhir ini.
7. Lathifah Hani, Dini Ru’yati, Andina Satya Prastiti, Andi Aqsha Reza Ainulfath
selaku teman seperjuangan semasa kuliah dan pengerjaan Tugas Akhir yang
telah memberikan semangat dan hiburan disetiap saat suka maupun duka.
8. Iqbal Azhari, Fredy Mu’ammar Luthfi, Miftahul Jannah, Rafika Irsyad, Rizky
Harsono, Amar Maulana selaku sahabat-sahabat terbaik yang selalu membawa
canda dan tawa serta semangat kepada penulis selama pengerjaan Tugas Akhir
ini.
9. Sherli dan Nadia Maharani Trisnadi selaku sahabat yang sudah seperti keluarga
seatap 3 tahun lamanya yang tidak pernah berhenti memberikan semangat
kepada penulis dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.
10. Neisya Aulia Rahman, Dhea Rachmayanti, Vivi Sofia dan Hasbiya Ramadhani
yang selalu memberikan semangat dan doa walaupun dari jarak jauh selama
penulis mengerjakan Tugas Akhir ini.
11. Dinavia Triana Putri, Dhea Hany, dan Jerry yang juga selalu memberikan saran,
masukan, dan semangat selama penulis mengerjakan Tugas Akhir ini.
12. Teman-teman seperjuangan desain interior 2013 yang selalu memberikan saran,
masukan, serta ilmunya.
13. Seluruh orang yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak dalam
penyelesaian Tugas Akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga apa yang telah kalian berikan, mendapatkan balasan yang baik dari
Allah SWT.
Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan laporan Tugas
Akhir ini. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis. Semoga penulisan
laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk pembaca.
Bandung, ………. Januari 2018

Penulis
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