KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang
berjudul “Redesain Interior Showroom Astra BIZ Daihatsu di Kota Bandung”.
Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Desain Interior pada Program Studi S1 Desain Interior. Dalam penyusunan Tugas
Akhir ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, saran, serta dorongan dari
berbagai pihak sehingga penulis terdahulu hendak berterima kasih sebesarbesarnya kepada pihak-pihak yang besar peranannya membantu penulis
menyelesaikan tugas akhir ini, yakni:
1. Bapak Dr. Agus Achmad Suhendra selaku Dekan Fakultas Industri Kreatif
Telkom University, Bandung.
2. Bapak Doddy Friestya Asharsinyo, S.T., M.T. selaku Ketua Prodi Desain
Interior Telkom University, Bandung.
3. Bapak Ahmad Nur Sheha S.T, M.T selaku Dosen Pembimbing I Tugas
Akhir. Terima kasih sudah memberikan bimbingan yang sangat
bermanfaat, kesabaran, waktu serta dorongan semangat sehingga Tugas
Akhir ini bisa tuntas.
4. Bapak Mahendra Hadiansyah S.T, M.Ds selaku Dosen Pembimbing II
Tugas Akhir. Terima kasih atas bimbingan, pengertian dan waktu yang
telah diberikan.
5. Bapak Doddy Friestya Asharsinyo, S.T., M.T. selaku Dosen Wali.
6. Seluruh dosen Fakultas Industri Kreatif Telkom University yang telah
membekali penulis dengan ilmu dan pengalamannya.
7. Kedua orang tua, adik dan keluarga penulis yang selalu memberikan
dukungan dan doanya.
8. Pimpinan dan Staf Astra BIZ Daihatsu Bandung yang telah memberikan
izin, data-data, informasi, waktu, yang dibutuhkan penulis dalam
penyelesaian Tugas Akhir ini.
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9. Teman-teman penulis khususnya teman-teman seperjuangan Desain
Interior, dan teman-teman “Yellow Kost” yang selalu memberikan
dorongan motivasi dan membantu penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
Terima kasih atas semangat yang telah diberikan.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari karya dan laporan
ini, baik melalui materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya
pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu masukan berupa kritik
dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis.
Apabila ada kesalahan kata-kata yang tidak disengaja, dikarenakan penulis
hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan atau hal-hal lainnya
yang kurang berkenan, sebelumnya penulis memohon maaf.
Akhir kata, penulis berharap agar tugas akhir ini dapat menjadi manfaat bagi
berbagai pihak, terutama terhadap penulis sendiri agar menjadi seseorang yang
lebih baik dan berkembang di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang
Maha Esa memberkati kita semua. Amin.

Bandung, 21 Januari 2019

(Rio Angle Scipo Pasaribu)
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