
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat 

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul 

“PERANCANGAN INTERIOR HOTEL GRAND TJOKRO” , tepat pada 

waktunya dan dengan semaksimal mungkin.  

Laporan tugas akhir ini dibuat guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk meraih 

Kesarjanaan S-1 Desain Interior Universitas Tarumanagara Jakarta. Melalui 

laporan ini, penulis secara runtut membahas dan menjabarkan perancangan yang 

dilakukan dari latar belakang, kajian pustaka yang mendukung judul, metodologi 

penelitian dan konsep yang diterapkan pada Desain Interior Hotel Grand Tjokro 

Jakarta. 

Penulis menyadari adanya kekurangan dan kesalahan dalam penulisan laporan. 

Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna untuk 

memperbaiki kesalahan penulis di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat 

bermanfaat bagi semua pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. 

 

Jakarta, 22 Januari 2021 

 

 

 

Chelsea Tarly Mali 

 

 

 



UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat 

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul 

“PERANCANGAN INTERIOR HOTEL GRAND TJOKRO”, Pada kesempatan 

ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Maitri Widya Mutiara, S. Ds., M.M., selaku Ketua Program Studi 

Desain Interior, Fakultas Seni Rupa & Desain, Universitas Tarumanagara. 

2. Ibu Anastasia Cinthya Gani, S. Ds., M. Ars., selaku Dosen Koordinator 

Tugas Akhir, Program Studi Desain Interior, Fakultas Seni Rupa & Desain, 

Universitas Tarumanagara. 

3. Ibu Noeratri Andanwerti, S. Sn., M. Sn., selaku Dosen Pembimbing I dan 

Ibu Silvia Meliana, ST. Ars., M. Des., selaku Dosen Pembimbing II atas 

dorongan semangat, bimbingan, waktu dan sarannya. 

4. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Desain Interior. 

5. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan secara moral dan 

juga materi untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik. 

6. Rekan – rekan sekelompok bimbingan dan juga rekan – rekan lain yang 

telah berjuang bersama selama masa perkuliahan atas dukungannya. 

7. Khususnya kepada Leonard Hidayat yang telah memberikan dukungan 

lebih secara emosional maupun moral.  

Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan 

ini, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga 

laporan ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuannya. 

Jakarta, 22 Januari 2021 

 

 

Chelsea Tarly Mali 


