
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

HASIL TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ariefiyan Wahyutrianto

No. Mahasiswa : 01523085

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam Laporan Tugas Akhir ini

adalah hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ada beberapa bagian dari karya ini adalah

bukan hasil karya saya sendiil maka saya siap menanggung resiko dan

konsekuensi apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Yogyakarta, 5 Oktober 2007
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(Ariefiyan Wahyutrianto)
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LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

APLIKASI PEMISAH DAN PENGGABUNG PDF DENGAN
BORLAND DELPHI

TUGAS AKHIR

Oleh:

Nama : Ariefiyan Wahyutrianto

No. Mahasiswa : 01 523 085

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi

Industri Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 2 November 2007

Tim Penguji

Taufiq Hidavat, ST, MCS.

Ketua

Ami Fauzijah, ST, MT.

Anggota I

Hendrik, ST.

Anggota II

^•sis^

Mengetahui,
.Prodi Teknik Informatika

liversitas Islam Indonesia
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HALAtlAU PBrtSEtieAHAM

Bismillaahirrohmaanirrohiini....

AlhamdulillaahirrobbiVaalamiin ya Allah... atas berkah,

rahtnat, nikmat dan segala sesuatu yang Engkau curahkan tiada

henti dan penuh arti... membuatku untuk terus belajar, mengerti,

mengambil hikmah dan berusaha untuk mencari ridho Mu dalam

setiap jengkal asa dan keterpurukkanku maha suci Engkau

ya Allah maha besar Engkau ya Allah

Kupersembahkan karya minimalis ini dengan sepenuh

kerendahan liati dan rasa syukur yang dalam... untuk yangamat sangat

kusayangi, kucintai dan begitu berarti segalanya didalam hidupku

Mama, Papa, Mbak, Adik, semua Keluargaku atas semua cinta, kasih

sayang dan segala yang telah diberikan selama ini... .semoga dapat menjadikanku

slalu menjadi anak yang berbakti dan mampu

membuat bangga dan bahagia Dan untuk sahabat-sahabat

setiaku, Terima Kasih atas semua dorongan, bantuan, dukungan,

lindungan tiada henti yang telah kalian berikan pada saat aku

terjatuh, membuatku kembali hidup dan terus melangkah

untuk menuju masa depan yang cerah, yang lebih baik lagi

Terima Kasih semuanyalll
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KATA PENGANTAR

4T &m** »>b

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

AlhamdulillahirabbU'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas

limpahan hidayah, taufiq serta 'inayah-Nya, sehingga laporan tugas akhir dengan

judul APLIKASI PEMISAH DAN PENGGABUNG PDF DENGAN

BORLAND DELPHI" ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam

semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad SAW, para kerabat, serta

pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Amiin.

Laporan tugas akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Jurusan Teknik Informatika pada Universitas Islam

Indonesia dan atas apa yang telah diajarkan selama perkuliahan baik teori maupun

praktek, di samping laporan sendiri yang merupakan rangkaian kegiatan yang

harus dilakukan setelah tugas akhir ini selesai.

Pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih

kepada pihak-pihak yang mempunyai andil besar dalam pelaksanaan dan

penyelesaian laporan tugas akhir ini, antara lain :

1. Allah SWT, yang selalu memberikan Rahmat dan Rizqi-Nya kepada seluruh

umat manusia di muka bumi. ,•" • "N.

2. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam \
i

• \ : --I
Indonesia. /

" - - '/'

3. Bapak Fathul Wahid ST., M.Sc sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri

Universitas Islam Indonesia.
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4. Bapak Yudi Prayudi, S.Si, M.Kom selaku Ketua Jurusan Informatika Fakultas

Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Taufiq Ilidayat, ST. MCS selaku Pcmbimbing Tugas Akhir. Terima

kasih atas segala kesabarannya, bimbingan, bantuan, dukungan, pengetahuan

dan semua kemudahan yang selalu diberikan.

6. Bapak, Ibu dosen teknik Informatika dan dosen-dosen Universitas Islam

Indonesia. Terimakasih atas semua ilmu yang diberikan.

7. Keluarga tercinta MAMA dan PAPA yang telah sabar dan banyak

memberikan pengertian, dukungan dan berdoa yang tak henti-hentinya kepada

Allah SWT agar putra-putrinya sukses. Semoga jerih payahmu mendapatkan

balasan yang lebih nantinya. Amien!!!!

8. Kedua mbakku yang dermawan : mbak Wita dan mbak Dini, terima kasih

telah menyisihkan maupun meminjamkan sebagian rizkinya kepada penulis ©

9. Adekkoe Sari : akhirnya lulus juga kakakmu ini!! terimakasih telah betah dan

selalu menemani disaat suka maupun duka.

10. My brothers in law : Mas Donny dan Mas Agung.

11. Ponakan tercinta Anindita....serta seluruh kerabat keluarga penulis yang telah

tersebar diseluruh pelosok tanah air, terimakasih atas dukungannya.

12. My best friends I've ever had: Arief, Dedry, Ipoel, Iroel and Wildan... gak da

matinya bertcmu dan bercanda dengan kalian.Thanx guys!!!ITl never forget it.

Sukses yo!!

13. Biner Futsal United : bersatu padu membangun perfutsalan Informatika UII

(Good Team in wrong time) © I'm still number One!!

vni



14. Sahabat-sahabatku : Cah basecamp Mbek, Idruz, Ojie, Bluk still Black; cah

futsalan : abang Bol, Osamah, Gesit, Samsul, Kapon, Khrisna, Mayadi, Ketos,

Timboel, Ucup, Rindanx, Adit, Wawan, om Bob, Irfan, Andre, Dwi, Ujang,

Ilyan, Bombom. Cah biner : Wisnu(sang penyelamat), heng-Q, iis, pahe,

gondronx, gondrex, freddy, hanif, lucky, fuku, jelly, firnaz, rio, fajar,

arie(makacie laptopnya), boedhe, dyah kecil, wulan, yany, dyaz. may, nana,

fe', ratri, tyaz, yulia, vitri dan semua BINER community yang tidak bisa

ditulis satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan dan saling supportnya satu

samalain selalu SUKSES!!!

15. Anak-anak KKN SL-44 angkatan 31...Desa Sribit jadi kenangan kita bersama.

16. Dan semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah membantu

sehingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Di tengah keterbatasan penyusun dalam laporan tugas akhir ini, penyusun

berharap kiranya laporan ini bermanfaat bagi pambaca. Semoga Allah SWT

membimbing dan menyertai setiap langkah kita. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Oktober 2007

Penyusun
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