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KATA PENGANTAR 

 

 Entrepreneurial Interior Architecture dengan judul “PERANCANGAN 

INTERIOR TOKO KAIN DAN PAKAIAN CENTRO TEXTILE DI MALANG 

OLEH ABD’S INTERIOR DESAIN & WORKSHOP” ini ditujukan untuk 

memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Teknik 

Strata Satu pada Fakultas Industri Kreatif Universitas Ciputra Surabaya. 

 Penulis berharap bahwa makalah ini dapat menambah wawasan dari membaca 

untuk kedepannya pembaca diharapkan dapat memperbaiki dan menghasilkan 

makalah yang lebih baik. 

 Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam 

penulisan Entrepreneurial Interior Architecture ini. Oleh karena itu, kritik dan saran 

dari para pembaca akan sangat bermanfaaat bagi penulis, dan semoga karya kecil 

yang saya susun ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. 

 

 

Surabaya, 2 Desember 2018 

 

(Fiqhi Abdurrahman) 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT karena atas 

segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

Tak lupa penulis menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad 

SAW. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis hendak 

menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ir. Freddy H. Istanto, M.T. dan M.Y. Susan, S.T., M.T. sebagai dosen 

pembimbing tugas akhir penulis yang telah memberikan banyak waktu dan 

ilmunya kepada penulis. 

2. Bapak saya, Rohmat Rijadi dan ibu saya, Yuli Trisnawati, yang selalu 

memberikan doa dan dukungannya kepada penulis dalam proses pengerjaan 

tugas akhir ini. 

3. Teman-teman saya Varien Janitra N. S., S.T., Calvin Kurnia, S.Ars., Andreas 

Djuanda, S.Ars., Evelyn Lusia Dewi, S.Ars., dan Hendrian Sie, S.Ars., yang 

telah banyak membantu penulis dalam proses penulisan tugas akhir. 

4. Seluruh civitas academica Jurusan Interior Arsitek Universitas Ciputra. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki kekurangan 

yang banyak, sehingga penulis memohon maaf sebanyak-banyaknya dan 

bersedia untuk menerima saran dan kritik dari pembaca. Semoga tugas akhir 

ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca serta 

berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Jurusan Interior 

Arsitek Universitas Ciputra. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Surabaya, 2 Desember 2018 
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