KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang
berjudul “Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat”
dengan baik dan tepat waktu. Tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi
syarat kelulusan mata kuliah Tugas Akhir serta untuk memperoleh gelar
kesarjanaan dalam program studi Desain Interior Fakultas Industri Kreatif Telkom
University.
Di dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan
bantuan, dukungan, dorongan serta bimbingan dari banyak pihak sehingga
penulisan laporan ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dengan segala
hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta rahmat-Nya sehingga
dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
2. Kedua Orang tua Bapak Ari Bratakusuma dan Ibu Sumiaty Hi. Alday serta
kakak Teguh Putranto, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan
moril dan materil yang positif dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bpk. Doddy Friestya Asharsinyo ST., MT selaku ketua kaprodi jurusan
Desain Interior di Telkom University,
4. Ibu Titihan Sarihati, S.Sn., M.Ds. selaku dosen wali yang selalu memberikan
dukungan dan motivas bagi setiap anak-anak walinya untuk lulus,
5. Bapak

Dr. Djoko Murdowo,Mba selaku dosen pembimbing 1 dan

Ibu

Fajarsani Retno Palupi, S.Sn., M.Ds selaku dosen pembimbing 2, keduanya
sudah seperti orang tua sendiri, yang selalu membimbing dan memberikan
arahan serta nasehat untuk selalu semangat dalam

menyelesaikan Tugas

Akhir,
6. Sahabat-sahabat, Fadina Vidyanti, Syafira Elina, dan Cecep Hidayat yang
selalu memberikan bantuan dalam mengerjakan proses tugas akhir serta
dukungan yang tiada henti untuk tetap semangat dalam mengerjakan proses
tugas akhir.
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7. Keluarga, Om Mud dan Tante Lola serta sepupu Abidzar dan Sheradiva yang
selalu memberikan dukungan untuk tetap semangat menyelesaikan tugas
akhir,
8. Zolihin A.Z. yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah untuk mendengarkan
permasalahan yang dihadapi ketika mengerjakan Tugas Akhir, dan selalu
memberikan semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir,
9. Dan, seluruh teman-teman Desain Interior angkatan 2013, yang selalu
memotivasi untuk cepat menyelesaikan tugas akhir.
Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyeadari masih banyak
kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini namun penulis berharap
bahwa Tugas Akhir ini dapat bermanfaat serta memberikan wawasan baru
untuk semua pihak yang telah terlibat dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. Atas
segala kritik dan masukan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak
terima kasih.

Bandung, 21 Januari 2019

Penulis
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