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LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

HASIL TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Totong Sutisno

NIM : 02 523 275

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam Laporan Tugas Akhir ini

adalah hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ada beberapa bagian dari karya ini

adalah bukan hasil karya saya sendiri, maka saya siap menanggung resiko dan

konsekuensi apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.
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<Persem6afian

(Dengan Jfati Yang lulus dan I^fdas %upersembahkan setiti^pencapaian awatdari masa

dcpanku dengan penuft cinta dan kerendahan Hati

(Teruntufc.:

JiCCaU S%T, rasa syukurkuyang teramat hanya untukjAliah semata,

Semoga seCaCu memberikanku petunjuf^padajaCanyang diridhai-'Nya...

Sepasang (Pefita Jtidup^u, (Berbg.fiyang Cuar 6iasa dari-Nya, 'Matahari dan (RgmbuCan

'Hidupku, (Bapa^dan cEma^u tercintayang seCalu dan seCaCu aku susahkan, terima kjisih atas

segaCanya, doa ,didikan serta ^asifi sayangyang taf^terhingga Ca^sana udarayang taf$an

pernah habis a£ii hirup. (Restumu untub&u iaCah caftaya-!Nya nan abadiyang ban seCalu

menerangi setiapjaCan Hidup^u. Semoga pahaCa yang 6erCipatyang mere^a dapatkan %arena

kgtidakgiungkinanku untukjnembalasnya untuf^seCamanya...

Serta%akaf^ka%a$u

yang teCah banyakjmembantu dan memberikan doa,

motivasidandufcinganyang tida^a^anpernah terCupa^an.

terima f^asih atas segaCanya, doa ,didi^an serta %asih sayangyang takjterhingga.

J4di^uyang kusayang,

semoga apayang %amu harap^an dan cita-citakan dapat terwujuddengan doa dan ififitiarmu

Lebihgiat Cagi 6eCajar dan persembah^anlah yang terbaikjbuat (Bapa^dan Ema^

<Buat ^epona^an^ujifida danferdyyang seCaCu mengfiiasi fuxri-Hari^u dengan senyuman dan

seCalu membang^it^an semangat di saat -saat rasajenuli dan sufit untu^berftgnsentrasi

muCai menyerang.



JQCmamaterfcu Vniversitas Islam Indonesia, terima kasih untu^segala sesuatunya

(Buat teman-teman semua terima kasih dorongan semagat dan dukungannya, terutama untuf^

seluruh teman-teman informatika VII 'Vol® 02' takj-erkecuali, juga buat semua teman-

teman (dinyang takjnungkin aku Cupakan dan aku sebutkan satu-persatu.

'aku orang yang paling beruntung bisa mengenaCkaCian .Vntuk^pak^sabar, mas keCik^ ad n

te"h burjo, 'terimakasih udah menyediakan makanan hangat disela dingin maCam dan

menemani malam-malam sepiku'. Semua sahabat, kawan, sobat, pren, mitra, dan reCasiku..

Serta buat semua oarngyang mengenaCku yang tidak^dapat disebutkan satu persatu, saya

ucapkan banyakj-erimakasih.

*Akunkuh kau tahu..

VI

&at)a suutu saat i)i iunia,

Vimma seseotann. betifoa sepettimu.

Weitjaga t>«« metinbukan dirimu...

Setouktu yang kau lukukun sewaktu sholat....



"(Bacalah, dengan nama Tuhanmu (Dzatyang menciptakan".

(Q.S.M'Maq:155)

"...Jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya JlCCah beserta orang-orang

yangsabar".

(Q.S- Al<Baqarah ayat 153)

"JZpa yang menimpamu berupa kebaikan, ituCah yang datang dari JiCCah dan apa yang

menimpamu berupa kejahatan (keburukan) itu datang dari dirimu sendiri...".

(Q.S. M-Nisa : 79).

"... (Bertolong-tolongtah kamu dalam kebaikan dan dalam meCaksanakan takwa, jangan kamu

toCong-menolong dalam dosa dan permusuhan..."

(QS. JIL-Maaidah: 2)

"... filCah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi

iCmupengetahuan beberapaderajat..."

(QS. AC-MujaadiCah: 11)

"Sesungguhnya sesudah kesudtan itu ada kemudahan ; 'Maka apabila kamu telah selesai

(darisuatu urusan) kerjakanCah dengan sunguh-sungguh ( urusan )yang lain ".

(Q.S. JIL-Insyirah: 6 dan 7)

"Jika kamu menginginkan dunia, raihCah dengan iCmu. Jika kamu menginginkan akhirat,

raihlah dengan ilmu. (Danjika kamu menginginkan keduanya, maka raihlah semua itu dengan
ilmu"

((RpsuCuCCah MuhammadSAW)

(Dimana Cangit dijunjung, disitu bumi di pijakj, katakanCah hitam itu hitam dan putih itu

putih. (BerusahaCah dengan seCuruh kemampuanmu untuk menggapai semua impianmu dan

imbangi semua itu dengan kesabaran, doa yang khusyu' dan tawadhu, serta dekatkan dirimu

dengan Adah SWT karena jika Adah SV/1 dekat denganmu, maka (Dia akan selalu

membantumu dan seCaCu mendampingimu

(Sepasang (pedta Tlidupku, Matahari dan

(RgmbuCan Jfidupku, (Bapak^dan (EmakjTercinta)
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"Ada seribu satu cara untuk^untukgagaCtapi cutna ada satu cara untuk^sukses dan berhasil

cobaCah sampai menemukan satu cara tersebut, janganCah bosan".

(Totong Sutisno)

"(Dunia hanya berjaCan tiga hari, yaitu : Kemarin, yang kita tidak^berpengharapan apa-apa

tagi darinya. 'Kari ini, yang harus kita peroCeh kebaikan dan kesuksesannya. (Dan esok hari,

yang tidak kita ketahui apakah kita termasukjang masih hidup atau yang tergoCong sudah
meninggaC".

(AC9fasanAC(Bashri)

"(Berkata denganperbuatan Cebih baikdaripada berbuat denganperkataan"

(Ad gym)

"Jika seseorang terpanggiC menjadi tukang sapu jaCan, hendakCah ia menyapu jaCan

sebagaimana MichaelAngela meCukis atau (Beethoven menciptakan musik^atau Shakespeare

menulispuisi Jfendakjah ia menyapujaCan dengan sangat baik^sehingga segenap isisurga dan

bumi serentak, menghentikan kegiatan mereka dan berkata, disini pernah tinggaC seorang

penyapujalanyang agungyang menjaCankan tugasnya dengan sangat baik^.

(Martin Luther %ing)

"Kemenangan terbesaradalah meCawan kekerasan tanpa kekerasan"

(Mahatma Qandhi)

"Kita Menang Saat Kita (Berjuang apayana kita anggap benar"

(Alfred(Batman e£(Robin)
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Kata Pengantar

*£—n&—%

Dengan Mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami

panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat, hidayah dan ridhoNya.

Sesungguhnya segala puji dan ampunan hanya kepada Allah kita panjatkan dan

kepada penutup para Nabi shallallahu 'alaihi shalatuwas salam kita bershalawat.

Sehingga penulisan laporan tugas akhir yang berjudul : Rancang Bangun

Aplikasi Pembuat Pola Strimin Dari Suatu Gambar Menggunakan Borland

Delphi 7.0 dapat penulis selesaikan dengan baik.

Semoga sholawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi

Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau sampai hari

kiamat nanti (amin).

Laporan tugas akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan juga untuk dapat dipelajari dan

dievaluasi sebagai bahan masukan pada pihak universitas atas apa yang telah

diajarkan selama di perkuliahan baik secarateori maupun praktek. Disamping itu

laporan inijuga dapat digunakan sebagai dokumentasi hasil penelitian, di samping

laporan itu sendiri yang merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan

setelah tugas akhir ini selesai.
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Dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis mendapat banyak bimbingan,

pengarahan serta bantuan baik secara materiil maupun non materiil yang sangat

bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati,

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada :

1. Bapak dan Emak di rumah yang telah membesarkan saya dengan ikhlas

sehingga bisa menjadi orang yang terpelajar dan atas dukungan, doa dan restu,

kepercayaan dan dorongan baik materiil maupun spiritual serta segala hal

yang telah diberikan kepada saya selama ini.

2. Kakakku Adi Sujono beserta keluarga dan mbakku Eli Yulianti beserta

keluarga terima kasih atas dukungan do'a, motivasi, dan dorongan baik

materiil maupun spiritual serta kasih sayangnya. I loveyou...

3. Adikku serta keponakan-keponakanku yang selalu membuat kangen rumah

dan tersenyum disela kepenatan hari-hariku

4. Guru-guru SDNTegalsari III yang membimbingku mengenal hurufdan angka

5. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec selaku Rektor Universitas Islam

Indonesia.

6. Bapak Fathul Wahid, ST, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri

Universitas Islam Indonesia.

7. Bapak Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika

Terima kasih atas kemudahan dan dukungan yang telah diberikan.

8. Bapak Taufiq Hidayat, ST., M.Cs selaku dosen pembimbing tugas akhir

Terimakasih atas segala bantuan, dukungan, pengetahuannya, kemudahan

yang diberikan, kritik, saransertakesabaran beliaudalam membimbing.

9. Bapak Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom dan Ibu Ami Fauzijah, ST., MT. selaku

dosen penguji pendadaran yang sangat menyenangkan.

10. Mas M. Erwin AH, ST., MT terima kasih banyak untuk semuanya dan semoga

sukses di Jakarta dan juga cepat mendapat momongan ya mas

11. Misbahul Munir, Amd. Terima kasih banyak untuk semua informasinya Abah



12. Dosen-dosen Jurusan Teknik Informatika terima kasih atas semua ilmu

pengetahuan dan motivasi serta bantuannya.

13. Teman-teman Voip '02 khususnya dan informatika pada umumnya. Apapun

yang terjadi tetap SATU untuk semua dan semua untuk SATU !!!!!!

14. Teman-teman kos Wisma Tenang (Agus, Heri, Melky, Adit, Firly, Togel dan

Wahyu Bandem) dan squad lama yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Terima kasih atas seluruh persahabatan sejati, pengalaman yang tak

terlupakan, kesedihan, kegembiraan dan keceriaan bersama serta support,

informasi dan bantuan pinjaman komputernya selama komputerku rusak.

15. Bapak Sutar dan Ibu yang telah mengijinkan saya telat bayar kost.

16. Mas Anca, Sunarmaya, Ridho, Arie Jax, Yopie terima kasih banyak sudah

bersedia meminjamkan laptop

17. Mas Handoko terima kasih sudah mengenalkan dunia kerja yang sebenarnya

18. Teman-teman SMANDA dan teman-teman yang ada di Cirebon, Jogja,

Jakarta, Riau dan Palembang yang sudah memberikan bantuan dan dukungan.

19. Cak Nun terima kasih wejangannya, Jend. Purn. Wiranto terima kasih

senandungnya, Bpk Matt Deris terima kasih sudah membuka mata saya untuk

melihat dunia pendidikan di luar negeri

20. Bang Uli, Mas Fauzi, Mas Gesa, Aa' Dani, Radja, Gus One, Bebek terima

kasih sudah membuat hari-hari penuh tawa dan gembira

21. Mas Ari terima kasih banyak sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan

saya, Bpk Balza terima kasih telah bersedia menjawab imel dari saya

22. Bidadari kecilku, Seseorang yang selalu menyayangi dan selalu mengerti aku

semoga apa yang dicita-citakan dapat terwujud, terima kasih selalu membuat

hidup ini terasa lebih indah.

23. Sahabat-sahabatku Tetaplah menjadi pelita yang selalu memberi senyuman,

tawa, kebahagiaan serta keceriaan. Thank'sfor your friendship...

24. Ir. Soekarno yang telah membawa udara kemerdekaan di tanah indonesia

sehingga saya bisa hidup dan belajar di alam kemerdekaan

25. Untuk Indonesiaku, Aku tak akan pernah melupakan wanginya tanah dan

segarnya airmu yang tiap hari aku minum.
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26. Teman-teman Informatika semua angkatan dan terutama angkatan 2002.

27. Doni, Phili, Ridho, terima kasih pinjaman buku delphinya. Ririn, agung terima

kasih support dan tips pendadarannya, Andikay terima kasih kiriman imelnya.

28. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan yang tidak bisa

penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan banyak nikmat, pahala dan hidayahNya

kepada semua pihak yang membantu dan atas apa yang telah mereka berikan

dengan keikhlasan.

Penulis menyadari tidak ada yang sempurna di dunia ini dan penulis

sebagai manusia pasti tidak akan terlepas dari kesalahan, karena keterbatasan

pengetahuan dan pangalaman, namun penulis berusaha untuk mengerjakan

laporan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Penulis menyampaikan

permohonan maaf sebelumnya serta mengharapkan masukan berupa kritik dan

saran yang sifatnya membangun untuk memperbaiki dan meningkatkan serta

penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca

dan semua orang. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca

pada umumnya dan semoga Allah SWT. Selalu menyertai setiap langkah kita,

amiin.

Yogyakarta, 30 Oktober 2007

(Totong Sutisno)
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