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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :
	ALLAH SWT yang telah memberikan petunjuk dan ridho-

Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
	Kedua Orang tua ( H.M Jayari dan Hj Wasinah )

terimakasih atas doa dan kasih sayangnya selama ini
	Saudara-saudaraku ,serta Pipin Permata Sari, S.Pd terimakasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.
	Teman-temanku M Rais, Leon Agusetiawan, Devid Septian dan Anak Ti3 ’05 atas bantuan dan dukungan semangatnya.
Almamater STMIK AKAKOM terimakasih atas tambahan ilmunya.

MOTTO :
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Hidupmu ada dikedua tanganmu untuk menentukan pilahanmu.
( John Kehoe )
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	Kebanggan terbesar kita bukan karena tidak pernah gagal, tetapi kemauan kita untuk bangikt setiap kali kita gagal
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( Ralph Waldo Emerson )
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	Kemenangan menjadi milik orang – orang yang tekun.
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oleon Bonaparte )
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	Hadapilah hidupmu jangan pernah menyerah meskipun itu sulit.
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( M. Aris Putra Wijaya )

INTISARI
Aplikasi ini merupakan aplikasi Text Editor yang dapat digunakan untuk melakukan pengaturan atau memanipulasi teks. Selain itu aplikasi ini juga telah dilengkapi dengan fasilitas penghitungan karakter .
Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun aplikasi ini ialah Borland DELPHI 7.0 sebagai bahasa pemograman yang digunakan,serta Corel Draw 12 sebagai interface editor. 
Pada intinya, aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pengaturan teks serta penghitungan karakter dan dilengkapi dengan operasi new,  open ( *.txt, *.php, *.html ), save, save as,  print, page setup, undo, cut, copy, paste, select all, font, paragraph (rata kiri, rata tengah, & rata kanan), numbering (Bullet), background color.

Kata kunci : Text Editor, DELPHI 7.0















KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ APLIKASI TEXT EDITOR ”.
Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, maka dalam kesempatan ini penyusun juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
	Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta 
	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua I STMIK AKAKOM Yogyakarta

Ibu Indra Yatini B, S.Kom, M.Kom, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Strata I  STMIK AKAKOM Yogyakarta
	Ibu Sri Redjeki, S.Si.,M.Kom selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas motivasi, bimbingan dan pengarahannya.
	Seluruh dosen, staf, satpam dan seluruh elemen STMIK AKAKOM  Yogyakarta.
	Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan.
 Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca semua, khususnya rekan-rekan jurusan Teknik Informatika.
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