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HALAMAN PERSEMBAHAN

SegaCa (Fuji BagiJiBhB S'WT, atas <RaBmat, <RjdBo dan %arunia-!Nya

Jfltas BeBuatan dan cahaya terang padaBu

Semua coBaan dan BesaBaranyang jABu syuBuri dari-Nya

SegaCa sesuatu daCam Baryayang sederCiana ini dapat terseCesai^an

dengan seCaCu Beriman dan BertaqwaBepada-'Nya

terima BjisiB,

JiBaBBu.... dan Mama By....

Jitas segaCa doa, naseBat, cinta dan BasiBnya, pengorBanan, dan perBatiannya

fang teCaB diBeriBan taBJ&n terBaCas oCeB apapun dan sampai Bapan pun

Jitas didikan, pengaCaman, BepriBadian dariyang BaCian ajarBan...

flBy bisa Bjuit dan Berusaha untuBjnaju sampai seBarang

XaBaBJ&„,Mikkl>>>>

fltas Beceriaan dan perBatian dan doa-doanya

Luinawati....

fltas segaCa doa, perBatiannya serta cinta BasiBnya..

SeCuruB BeCuarga BesarBu

Jitas segaCa Barapan, doa dan duBjinganyang diBeriBan daCam setiap CangBaBBu

SaBaBat-saBaBat dan orang-orang terdeBat

y\tas segaCa pengaCaman, BetuCusan, Bantuan dan BeBersamaan....
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MOttO

(Dan (ingatCaB juga), tatBaCa TuBanmu memaBCumBan; "SesungguBnya jiBa Bamu BersyuBur,

pasti Bami aBan menambaB (niBmat) Bepadamu, dan jiBa Bamu mengingBari (niBmat-%u),

9/LaBa SesungguBnya azab-%u sangat pediB"

(QS. IbraBim: 7)

"SungguB bersama BesuB&ran itu pasti ada Bemudahan. SungguB, oCeB Barena itujiBa Bamu

teCah seCesai dari suatu tugas, BerjaBan tugas Cain dengan sungguB-sungguB (Dan Banya

Bgpada 'TuBanmuCaB BeBendaBjiya Bamu memoBon dan mengBarap "

(QS. Jlsy-SyarB 5-8)

"JadxCah sabardan shoCat seBagai penoCongmu, SesungguBnya jMaB beserta orang-orang

yang sabar "

(QS-M®aqaraB ayat 153)

"SebuaB tongpenuB denganpengetaBuan beCum sama niCainya dengan setetes Budi"

((pBytagoras )



KATA PENCAMAR

assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

Tugas akhir yang berjudul " Alat Bantu Navigasi Bagi Pendaki Gunung ".

Shalawat dan salam selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad

SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua hingga akhir zaman.

Penyelesaian Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana Teknik Elektro pada Fakultas Teknologi Industri

Universitas Islam Indonesia. Dengan selesainya Tugas akhir ini, maka seluruh

aktivitas studi pada institusi tercinta ini berakhir dan membuka pintu untuk masuk

ke tantangan berikutnya. Proses penyelesaian tugas akhir ini merupakan

serangkaian integrasi antara teori serta praktek yang telah didapatkan semasa

duduk dibangku kuliah. Ilmu dan amal menjadi poin penting akhir dari

penyelesaian tugas akhir ini.

Tugas akhir ini merupakan implementasi dari proses perancangan serta

pengujian sistem. Aplikasi utama dari sistem ini banyak dimanfaatkan dalam

dunia industri, meskipun skala pengerjaan tugas akhir ini hanya sebatas simulasi.

Namun, begitu pentingnya fungsi dari perangkat ini, menjadikan penulis mencoba
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menganalisis sekaligus memodelkan sebuah perangkat yang dapat dimanfaatkan

sebagai referensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi dari tugas akhir ini masih jauh

dari sempurna, namun dengan niat yang tulus dan ikhlas, penulis menerima segala

macam kritik dan saran yang membangun demi kelangsungan dan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang

tak terhingga kepada :

1. Bapak Tito Yuwono,.S.T,.M.Sc selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro

sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membagi

begitu banyak ilmunya kepada penulis.

2. Ibu Ir. Hj. Budi Astuti, MT. Bapak Wahyudi Budi Pramono, ST.M.Eng.

selaku dosen pembimbing yang sangat memberikan banyak inspirasi serta

motivasi dan ilmu.

3. Seluruh Dosen dan karyawan FTI-UII yang bersedia dengan sabar

membantu dan membagi ilmunya.

4. Ayahanda Winaryanto, Ibunda Titik Fouryati, Mas Sindhu Anggara dan

Adek Ryan Ananta yang telah banyak memberikan dorongan, limpahan

do'a serta kasih sayangnya yang begitu tulus dan ikhlas.

5. Luina untuk segala cinta kasih yang begitu tulus.

6. Seluruh manusia " GenKapak ", Yank Dho, Hendra, Tino, Danis, Seto,

Pati, Sinjo, Ipul, Ali semoga kita bisa sukses bersama suatu saat.
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7. Teman-teman member, the 7 alien's & the WeeRDe. Mari kita taklukan

kerasnya dunia.

8. Teman-teman kost " Bukit Suling " dan " Ijo Ceria " Terima kasih atas

segala bantuan, kebahagiaan dan dukungan yang diberikan.

9. Seluruh manusia elektro 04 yang menjadikanku seorang yang bermanfaat

buat kalian semua. Terima kasih atas dukungan serta apa yang telah kita

ciptakan bersama.

10. Seluruh fasilitas yang membantu nemenin bikin skripsi. Mas Yanche,

pelayan Audio, pelayan toko Lima Satu, pelayan Sagan Elektronik, dan

penjaga warnet-warnet yang setia membantu.

Akhir kata penulis sampaikan pula harapan semoga Tugas akhir ini dapat

memberi manfaat yang cukup berarti khususnya bagi penulis dan bagi pembaca

pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan rahmat dan

hidayah-Nya kepada kita semua. Amiin.

wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, July 2009

Penulis
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