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LINGKUNGAN KERJA DELPHI 

Membangun suatu aplikasi menggunakan Delphi berarti bekerja dengan satu lingkungan terpadu  

yang dinamakan Delphi IDE (Integrated Development Environment). IDE ini meliputi beberapa form 

yang akan berguna dalam mendukung aktivitas pemrograman yang kita lakukan. Ketika pertama kali 

kita menjalankan Delphi, maka kita akan memperoleh tampilan sebagai berikut : 

 

 

 

FORM MENU 

 

Form ini adalah form utama IDE Delphi, yang berfungsi melalui menu-menunya untuk mengakses 

seluruh utilitas yang disediakan Delphi, baik yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi, 

pengaturan file, konfigurasi IDE, konfigurasi Compiler dan banyak settingan lainnya. 

Form Menu 

Object Properties 

Form Designer 

Component Palette 

Unit Editor 

Object Tree View 



FORM DESIGNER 

 

Form ini juga merupakan salah satu form utama IDE Delphi, khususnya untuk pemrograman aplikasi 

berbasis Window (Delphi juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi berbasi DOS). Fungsi utamanya 

adalah menjadi object parent bagi komponen-komponen Delphi lainnya. Dalam arti sederhananya 

adalah sebagai media kanvas untuk melukis objek-objek lainnya. Form inilah yang menjadi ciri khas 

pemrograman RAD (Rapid Application Development). 

 

COMPONENT PALETTE 

 

Bekerja dengan Delphi berarti bekerja dengan menggunakan peralatan yang telah disediakan oleh 

Delphi. Peralatan-peralatan tersebut selanjutnya disebut sebagai komponen. Produsen delphi 

mengumpulkan komponen-komponen tersebut dalam satu media yang bernama VCL (Visual 

Component Library) . Form Component Palette ini adalah suatu form yang berfungsi sebagai kotak-

kotak komponen yang siap digunakan/ditempel pada media form designer. Cara menggunakannya 

juga mudah sekali, cukup dengan klik pada komponen yang diinginkan lalu klik lagi di atas form 

designer. 

OBJECT INSPECTOR 

       

Form Object Inspector  terdiri dari dua bagian. Bagian 

pertama adalah Properties, yang berguna untuk mengatur 

property komponen-komponen yang sedang aktif. Bagian 

kedua adalah event yang berfungsi sebagai pemicu 

komponen yang bersangkutan untuk menjalankan perintah 

tertentu. 



UNIT EDITOR 

 

Form Unit Editor  ini berfungsi sebagai media bagi pemrogram (progamer) untuk mencurahkan ide-

idenya, tentunya dalam sintaks-sintaks program yang dimengerti oleh Delphi. Beberapa bagian dari 

skrip yang ada di unit editor ini telah dibuatkan oleh Delphi. Sederhananya, programer tinggal 

menambahkan sintaks-sintaks tertentu pada procedure-procedure  yang berhubungan dengan suatu 

event. Tetapi dalam pemrograman tingkat yang lebih mahir, programer juga menggunakan bagian-

bagian lainnya selain procedure. 

OBJECT TREEVIEW 

 

 

FILE-FILE SOURCE PENTING DELPHI  

Dalam setiap bahasa pemrograman, sangat penting untuk mengetahui dengan pasti jenis-jenis file 

sumber (source) yang dibutuhkan untuk membuat suatu aplikasi. Untuk Delphi, ada tiga jenis file 

sumber utama yang tidak boleh hilang atau terhapus, yaitu : 

1. File Project, memiliki ektensi *.dpr. 

2. File Unit, memiliki ektensi *.pas. 

3. File Form, memiliki ekstensi *.dfm. 

Form Object Treeview  ini adalah media navigasi bagi programer untuk 

berpindah-pindah dari satu komponen ke komponen lainnya.  



Kehilangan file tipe project bagi programer handal tidak menjadi masalah besar, karena dapat 

membuatnya lagi dengan mudah. Akan tetapi kehilangan file yang bertipe unit (*.pas) dan form 

(*.dfm) adalah bencana, tidk ada jalan lain selain mulai dari awal. 

Hirarki tertinggi dari sistem file Delphi terletak pada project, karena di dalam projectlah unit dan form 

berada. Tanpa project  Anda tidak dapat melakukan kompilasi program, tetapi tanpa unit atau form 

Anda masih dapat mengkompilasi program. Untuk pemrograman Delphi berbasis window, minimal 

dalam sebuah project terddapat sebuah unit dan sebuh form. Dan untuk aplikasi yang memiliki banyak 

window,  Anda akan menjumpai di dalam project akan terdapat lebih dari satu unit dan form. 

 

Latihan. 

1. Buatlah sebuah aplikasi yang jendelanya memiliki karakteristik sebagai berikut : 

- Judul jendelanya (caption) “Latihan Membuat Program” 

- Setiap kali jendela dijalankan, jendela selalu terletak tepat di tengah-tengah layar 

- Hilangkan tombol di kanan atas jendela yang berfungsi untuk memaksimalkan dan 

meminimalkan ukuran jendela. 

- Saat kursor mouse melewati jendela ini, bentuknya harus berubah menjadi tanda tambah (+) 

2. Letakkan dua komponen Tbutton pada sebuah form. Ubahlah properti Caption pada kedua 

tombol itu menjadi “Biru” dan “Merah”. Ubahlan juga properti Name pada keduanya dengan 

Tombol1 dan Tombol2. Permintaan soal ini adalah saat Tombol1 diklik, warna form berubah 

menjadi biru dan  saat Tombol2 diklik, warna form berubah menjadi merah. 

 

3. Letakkan tiga komponen TButton dan sebuah komponen Tedit pada sebuah form. Pada saat 

Button1 diklik, teks pada Edit1 berubah menjadi “Prodi Pendidikan Matematika”. Pada saat 

Button2 diklik, teks pada Edit1 berubah menjadi “Universitas Wisnuwardhana”. Yang terakhir, 

saat Button3 diklik, teks pada Edit1 menjadi kosong. 

 



4. Buatlah sebuah program kalkulator sederhana dengan tampilan sebagai berikut  : 

 

 

 

 


