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KATA PENGANTAR 

 

Puji serta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan 

hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan yang 

berjudul “RANCANG BANGUN SISTEM KOMUNIKASI DATA PERANGKAT 

VIRTUAL REALITY BERBASIS MODUL KOMUNIKASI WIRELESS 

BLUETOOTH HC-06” ini.  

Semua rangkaian Tugas Akhir yang penuh dengan perjuangan serta ilmu yang 

bermanfaat telah dilalui oleh penulis yang dilalui dengan rasa syukur. Oleh karena 

itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu menyelesaikan Laporan ini. Ucapan terima kasih ini penulis ucapkan 

kepada : 

1. Orang tua yang telah memberikan support kepada penulis, baik 

support melalui doa, moril maupun materi kepada penulis. 

2. Bapak Swadexi Istiqphara, S.T., M.T. yang telah membimbing penulis 

dalam mengerjakan topik Tugas Akhir, dan membimbing dalam 

penulisan laporan ini 

3. Bapak Rheyuniarto Sahlendar Asthan, S.T., M.T. yang telah 

membimbing penulis dalam mengerjakan topik Tugas Akhir, dan 

membimbing dalam penulisan laporan ini 

4. Bapak Ali Muhtar, S.Pd., M.Eng. yang telah memberikan  penulis 

masukan dalam  mengerjakan topik Tugas Akhir, dan membantu 

dalam maemberi masukan dalam penulisan laporan ini 

5. Bapak Dean Corio, S.T., M.T. yang telah memberikan  penulis 

masukan dalam  mengerjakan topik Tugas Akhir, dan membantu 

dalam maemberi masukan dalam penulisan laporan ini 

6. Christopher selaku partner dalam Tugas Akhir, sehingga penulis dapat 

bertukar pikiran dan menyelesaikan Tugas Akhir dan laporan ini 

7. Inda selaku partner dalam Tugas Akhir, sehingga penulis dapat 

bertukar pikiran dan menyelesaikan Tugas Akhir dan laporan ini 
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8. Kepada teman teman kosan yang telah memabantu penulis baik dari 

segi dukungan, doa, materil, dan moril. 

9. Kepada teman teman elektro 17 yang telah mensupport penulis untuk 

bisa menyelesaikan kerja praktik dengan waktu yang pas. 

10. Diri saya sendiri karena sudah berusaha keras untuk melewati kerja 

praktik sehingga bisa menyelesaikan kuliah dengan waktu yang tepat 

 

Demikian kata pengantar ini yang bisa penulis sampaikan. Penulis berharap 

laporan ini nantinya bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak kalangan. Rangkaian 

Tugas Akhir ini bukan tidak terdapat banyak hambatan, tapi berkat dukungan dari 

semua pihak yang terlibat pada akhirnya rangkaian Tugas Akhir  ini dapat berjalan 

dengan baik. 

  

 

Bandar lampung, 1 Juni  2021 

  Penulis   
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