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KATA PENGANTAR 

 

 

 

uji syukur Tuhan Yang Maha Esa karena Rahmat dan 

Karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan  

modul dengan judul “Menerapkan Format Buku 

Digital” dengan baik dan tepat berdasarkan batas waktu yang 

ditentukan.  Modul ini saya susun dengan  harapan pembaca dapat 

melakukan cara membuat e-book atau buku digital dengan penjelasan 

yang lengkap yang tercantum dalam modul ini. 

Modul ini membahas tentang bagaimana cara menerapkan format 

buku digital. Di dalamnya terdapat fungsi buku digital, jenis – jenis buku 

digital, format digital book, pengembangan epub, jenis publikasi buku 

digital, dan proses publikasi buku digital. Dengan mempelajari modul ini 

diharapkan Anda mampu mengembangkan/ membuat buku digital atau e-

book. Lebih dari itu, diharapkan juga Anda akan dapat menularkan 

kemampuan Anda itu kepada teman-teman Anda sehingga teman-teman 

yang lainnya paham dan dapat menerapkan cara membuat e-book. 

Saya telah menyadari bahwa modul ini masih terdapat kekurangan 

dan kesalahan yang tidak disengaja. Oleh karena itu saya mengharapkan 

kritik dan saran dari pembaca agar dapat saya jadikan sebagai motivasi dan 

perbaikan dalam pembuatan modul selanjutnya.  

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada dosen saya 

Bapak Mohammad Arief yang telah membimbing serta mengarahkan saya 

dalam pembuatan modul ini. Karena atas bimbingan beliau saya dapat 

menyelesaikan tugas pembuatan modul ini sebagaimana mestinya. Serta 

tak lupa saya ucapkan kepada orang tua dan teman-teman yang telah 

memberikan supportnya kepada saya sehingga semangat dalam 

mengerjakan modul ini. 

 

 

 

Malang, 1 Desember 2014 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

 

 

 

Modul “Menerapkan Format Buku Digital” ini membahas bagaimana cara 

menerapkan format buku digital. Di dalamnya terdapat fungsi buku digital, jenis – jenis buku 

digital, format digital book, pengembangan epub, jenis publikasi buku digital, dan proses 

publikasi buku digital. 

 Modul ini terdiri atas tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 dan 2 terdiri atas 

Uraian materi, dan soal. Kegiatan belajar 3 terdiri atas uraian materi, soal, penugasan, 

rangkuman, dan tes formatif. Langkah – langkah yang perlu dilakukan untuk mempelajari 

modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelajari dengan saksama uraian materi. 

2. Diskusikan dengan teman  kalian hal-hal yang belum dikuasai. 

3. Jika masih ada kesulitan yang belum bisa dipecahkan, silahkan tanyakan 

kepada guru/instruktur. 

4. Kerjakan soal-soal atau pertanyaan pada lembar latihan. 

5. Tunjukkan hasilnya kepada guru/instruktur. 
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KEGIATAN BELAJAR 1 

 PENGENALAN DIGITAL BOOK  
 

                        

 

 
Tujuan: 

Setelah mempelajari uraian materi pada kegiatan belajar 1 anda diharapkan dapat: 

1. pengetahuan mengenai buku digital, jenis buku digital, beserta fungsi-fungsinya. 

2. mengomunikasikan gagasan atau menjelaskan tujuan pengembangan buku digital  

3. penanaman sikap berbagi pakai (sharing) kepada pihak lain. Mata Pelajaran Simulasi Digital diberikan 

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang secara terus-menerus dilakukan pemutakhiran 

pengetahuan dan keterampilan yang terkait oleh guru dan siswa. 

 

 

 

1. Sejarah Perkembangan E-book 

book (singkatan dari electronic book, 

atau E-book) dikenal sebagai buku 

digital, mrupakan e-teks yang 

berbentuk media digital dan kadang-

kadang dilindungi dengan hak cipta digital. 

Adapun bentuknya bisa berbentuk pdf, html, 

txt, dan lain-lain. Tetapi yang terkenal 

biasanya e-book berbentuk file pdf yang dapat 

dibaca dengan program seperti acrobat reader 

yang dapat di download sebelumnya secara 

gratis. 

Dengan adanya e-book ini para 

pembaca dimudahkan untuk tidak menyimpan 

buku-buku favoritnya dalam bentuk fisik 

(buku konvensional) dan juga memudahkan 

para penulis dalam menyebarkan tulisan-

tulisannya, karena melalui e-book ini 

seseorang tidak perlu datang ke penerbit hanya sekedar menginginkan tulisannya dapat 

diterbitkan. Apabila seseorang penulis ingin menjual atau mempublikasikan tulisan-nya 

dengan adanya e-book ini merupakan salah satu jalan pintasnya dan ini berlaku juga bagi 

para pembaca atau pencari ilmu di internet. 

File- file yang sering digunakan untuk pengemasan dokumen biasanya dalam format 

pdf, exe, doc, ppt, dan sebagainya. Yang lazim adalah pdf dan exe. Akan tetapi tidak 

semua file file dokumen manual/ kertas yang tidak serta merta disebut buku, ada yang 

disebut selebaran, brosur, pamflet, dan lain-lain. Agar  file dokumen tersebut disebut 

dengan e-book, harus memenuhi kaidah-kaidah penulisan buku dan tersusun dalam bentuk 

buku hanya saja tidak diwujudkan secara fisik (di print). Format pdf ini sering digunakan 

dalan pembuatan e-book karena memang praktis dan mudah dalam management 

pembuatannya. Kelebihan file pdf ini adalah ukuran file nya kecil bahkan dapat 

dioptimalisasikan untuk image-image yang di embad di dalamnya, nyaman dibaca/ diprint, 

dan yang paling penting ada fasilitas setting menggunakan kode sandi baik dalam 

pembacaan, editing, ataupun untuk dicetak.   

 

E 

A. URAIAN MATERI 
 



 
2 

2.  Pengenalan Digital Book 

 

Buku digital, atau disebut juga e-book merupakan sebuah publikasi yang terdiri dari 

teks, gambar, video, maupun suara dan dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat 

dibaca di komputer maupun perangkat elektronik lainnya. Sebuah buku digital biasanya 

merupakan versi elektronik dari buku cetak, namun tidak jarang pula sebuah buku hanya 

diterbitkan dalam bentuk digital tanpa versi cetak. Perkembangan e-book ini tentu 

memerlukan sebagai praktik baru dalam pustakawanan. Walau bagaimanapun, pustakawan 

harus seksama memperhatikan perkembangan e- journal dan e-book agar dapat menyusun 

rencana antisipatif jika suatu saat kebutuhannya semakin meningkat. 

 

 
 

 

a. Fungsi Dan Tujuan 

 

a). Fungsi 

Fungsi buku digital yaitu: 

 sebagai salah satu alternatif media belajar. Berbeda dengan buku konvensional, buku 

digital dapat memuat konten multimedia di dalamnya, memungkinkan penyajian 

informasi dengan lebih interaktif dan menarik. 

 Sebagai media berbagi informasi, buku digital dapat disebarluaskan dengan lebih 

mudah dibandingkan buku konvensional. Seseorang dapat menjadi pihak pengarang, 

serta penerbit dari bukunya sendiri dengan mudah. 

 

b). Tujuan 

Tujuan pengembangan digital book adalah memberikan kesempatan bagi pembuat 

konten untuk berbagi informasi dengan lebih mudah dan dengan cara yang lebih menarik dan 

interaktif. Dengan membuat konten dalam bentuk digital, pengarang tidak perlu mendatangi 

penerbit untuk menerbitkan bukunya, cukup mendatangi salah satu situs penerbit digital, dan 

menerbitkan bukunya secara mandiri. Buku digital juga bertujuan untuk melindungi 

Informasi yang disampaikan. Berbeda dengan buku fisik yang dapat rusak, basah, maupun 

hilang, buku digital yang berupa data di komputer terlindungi dari masalah-masalah tersebut. 

Walaupun data tersebut hilang, pengguna dapat dengan mudah mencari penggantinya baik 

dari internet maupun meminta kembali kepada pembuat buku. Buku digital juga diharapkan 

dapat mempermudah proses belajar yang dilakukan oleh penggunanya, dikarenakan format 

buku digital yang dapat di search, copy, sehingga informasi yang dicari dapat diperoleh 

dengan mudah dan cepat. 
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b. Jenis – Jenis Buku Digital 

Format buku digital beragam, mulai dari format yang didukung oleh perusahaan besar 

(PDF oleh adobe, swf oleh flash, doc oleh Word) dan berbagai format lainnya yang didukung 

oleh perangkat maupun pembaca buku digital tertentu. Pada tahun 1990 dikembangkan pula 

format open e-book yang memungkinkan publisher dan pengembang software untuk 

menggunakan satu format yang dapat dibaca di perangkat manapun dan menggunakan 

berbagai software pembaca buku digital. 

Ada dua macam e-book yang tersedia, yaitu e-book yang bersifat tertutup dan hanya 

dapat dibaca dengan alat dan program khusus. Kedua e-book s yang dapat dibaca oleh 

berbagai peralatan digital (tidak khusus). Untuk jenis pertama, tiap berkas hanya dapat dibaca 

dengan perangkat yang sudah disiapkan khusus, misalnya rocket dan softbook. Perangkat 

keras dibuat agar mudah dibawa-bawa (portable). Tidak hanya teks yang ditampilkan, tetapi 

juga bisa suara video. Sudah tentu pula, ada fasilitas temu-kembali yang memudahkan 

pembaca berpindah-pindah. 

Perangkat atau alat baca (e-book s reader) seperti ini belum terlalu popular mengingat 

tingkat resolusi layar nya masih jauh dibandingkan resolusi kertas. Tidak heran jika 

pembacanya mengeluh sering sakit kepala. Bentuk dan ukuran alat baca saat ini tersedia 

memang sudah menyerupai buku biasa, namun mungkin agak lebih berat. Selain itu alat ini 

memerlukan baterai yang usianya masih pendek, sehingga kalau lupa mengisi (charging), kita 

akan kesal apalagi bila sedang asyik membaca novel dan baterai nya habis maka akan mati 

seketika.  

E-books jenis kedua yang tersedia di Internet adalah yang untuk dibaca di berbagai 

alat digital, mulai dari (desktop, laptop, sampai PDA (personal digital assistant). Kunci dari 

e-books jenis ini tentu saja adalah penggunaan bahas penyajian yang terstandar. Perusahaan-

perusahaan seperti Microsoft, Glassbook, dan Librius sedang bekerja bersama National 

Institute of Standards and Technology untuk mencapai kesepakatan tentang standar penyajian 

teks untuk e-books yang dapat dibaca di segala jenis komputer. Sudah ada sebuah standar 

yang dapat dibaca di berbagai alat digital, yaitu Open e-book Publication Structure, terbit 

tahun 1999, mengombinasikan Hypertext Markup Language (HTML) dan eXtensible Markup 

Lannguage (XML). Dengan standar ini, masing-masing penerbit dapat membuat sebuah buku 

digital tanpa harus memikirkan versi berbeda untuk alat-baca yang berbeda. 

Jenis e-book berdasarkan formatnya. Popularitas umumnya bergantung pada 

ketersediaan berbagai E-book dalam format tersebut dan mudahnya prangkat lunak yang 

digunakan untuk membaca jenis format tersebut diperoleh. 

1. Teks polos, teks polos adalah format paling sederhana yang dapat dilihat hampir 

dalam setiap prangkat lunak menggunakan komputer personal. Untuk beberapa 

device, format ini dapat dibaca menggunakan prangkat lunak yang harus lebih dahulu 

diinstal. 

2. PDF, Format PDF memberikan kelebihan dalam hal format yang siap untuk dicetak. 

Bentuknya mirip dengan bentuk buku sebenarnya. Selain itu terdapat pula fitur 

pencarian, daftar isi, memuat gambar, dan juga multimedia. 

3. JPEG, Seperti halnya format gambar lainnya, format JPEG memliki ukuran yang 

besar dibandingkan informasi teks yang dikandungnya, oleh karena itu format ini 

umumnya populer bukan untuk E-book yang memilki banyak teks akan tetapi untuk 

jenis buku komik atau manga yang proporsinya lebih didominasi oleh gambar. 

4. HTML, Dalam format HTML ini gambar dan teks dapat diakomodasi. Layout tulisan 

dan gambar dapat diatur, akan tetapi hasil dalam layar kadang tidak sesuai apabila 

dicetak. 
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Jenis-jenis e-book berdasarkan kontennya. Yang paling umum adalah tipe buku digital. Jenis 

buku ini adalah yang paling tradisional, biasanya jumlah halamannya ada ratusan dan isinya 

persis dengan buku-buku kertas. Tipe e-book ini dipilah-pilah kedalam bab dan beberapa 

topik dan mengandung lebih dari satu ide. 

Jenis e-book berikutnya adalah manifesto atau e-book yang halamannya kurang dari 

seratus halaman, topik yang ada dalam e-book ini hanya satu, tidak seperti buku digital yang 

memiliki topik lebih dari satu. Sedangkan jenis e-book lainnya adalah e-book bonus atau 

konten arsip. Jenis ini biasanya dipakai blogger/webmaster guna menarik pengunjung untuk 

datang ke blogg/webmasternya 

c. Format Buku Digital 

 1). PDF (Portable Document Format) 

 
 

             Format PDF telah dikenal secara luas. Format buku berbentuk digital ini pun mudah 

dibuat dengan program-program yang biasa sobat gunakan. Misalnya saja dengan 

menggunakan Microsoft Office 2007. Format file PDF juga mudah dibuka dengan 

menggunakan aplikasi Adobe Acrobat Reader atau FoxIt Reader. Tapi sayangnya, teks 

dalam beberapa format file PDF tidak bisa berubah mengikuti ukuran layar yang kecil. 

Misalnya saja bila format PDF dibuka dengan menggunakan Kindle, Sony Reader atau 

iPhone. Bila dipaksakan, pembaca harus memperbesar tampilan buku berbentuk digital atau 

menggunakan scroll ke kanan dan ke kiri agar nbisa membaca baris-baris teks. 

 

2). EPub (Electronic Publication) 

 
Format ini merupakan format standar yang digunakan untuk buku berbentuk 

digital.Saat ini, ePub semakin populer dan telah didukung oleh banyak piranti. Format ePub 

dapat dibuka dengan beragam piranti eReader seperti iPhone, iPod Touch, iPad, Sony 

Reader dan beberapa piranti lainnya. Selain itu, format ePub juga dapat dibuka pada 

http://3.bp.blogspot.com/-9pR0QmhRsd4/VExhydDu8xI/AAAAAAAABuo/2-vCup5OO4Y/s1600/adobe-pdf-logo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-wmb26BbpzNA/VExfX0B2YEI/AAAAAAAABuU/1w4jdLOA7qk/s1600/epub.jpg
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beragam sistem operasi dengan bantuan aplikasi tertentu. Keunggulan format buku 

berbentuk digital ini adalah ukurannya yang relatif kecil dan tampilan halaman yang 

dinamis. Format ini mampu menyesuaikan dengan ukuran layar piranti yang 

menampilkannya dan dilengkapi dengan daftar isi yang memudahkan akses pembacanya. 

 

 

3).DjVu 

                                             
Format buku berbentuk digital ini dikhususkan untuk dokumen-dokumen hasil scan. 

Kelebihan format DjVu adalah mampu menyimpan dan menampilkan hasil scan dengan 

resolusi tinggi (300-400 DPI). Selain itu, ukuran file yang dihasilkan juga relatif kecil walau 

terdiri dari banyak image di dalamnya. Ukuran file DjVu bahkan lebih kecil dari format file 

JPEG dengan kualitas yang sama. Untuk membuka file dalam format DjVu pada PC 

(Personal Computer) atau piranti eReader, dibutuhkan aplikasi pendukung seperti aplikasi 

DjView, Okular atau Evince untuk Linux, VuDroid untuk Android, dan Stanza untuk 

iPhone/iPad. 

 

4). Mobipocket 

 
Format buku berbentuk digital Mobipocket menggunakan ekstensi .prc atau .mobi. 

Format buku berbentuk digital ini selama beberapa tahun telah menjadi format buku 

berbentuk digital yang paling populer untuk membaca buku via PDA atau 

Smartphone(Windows Mobile, Blackberry, Palm OS, Symbian, PocketPC dan seterusnya). 

Kelebihan format buku ini adalah huruf-huruf pada buku berbentuk digital jelas terbaca dan 

tersusun rapi dalam paragraf-paragraf sehingga tidak membuat mata lelah meskipun 

membaca buku pada piranti dengan layar berukuran kecil. Di samping itu, format file ini 

ringan sehingga tidak mengkonsumsi banyak power baterai. Untuk membuka file 

berekstensi .prc, diperlukan softwarependukung yang bernama Mobireader. 

http://4.bp.blogspot.com/--DIgUa8_1t4/VExe8nEhzwI/AAAAAAAABuM/AkwzeDPbWEc/s1600/DjVu.png
http://2.bp.blogspot.com/-ysyQFRfhCjw/VExfsat-SZI/AAAAAAAABuc/5qOr1-B0x1M/s1600/Mobipocket.jpg
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Berikut beberapa Format lainnya yang tersedia untuk buku dalam format digital:  

 

a). AZW - Sebuah format proprietary Amazon. Hal ini menyerupai format MOBI kadang-

kadang dengan dan kadang-kadang tanpa menyertakan Digital Rights Management (DRM). 

DRM pada format ini dikhususkan untuk Kindle Amazon. 

 

b). EPUB -Format terbuka didefinisikan oleh Forum Open digital book dari International 

Digital Publishing Forum (<idpf>). Hal ini mengacu kepada standar XHTML dan XML. Ini 

adalah standar yang sedang berkembang. Spesifikasi untuk EPUB dapat ditemukan di situs 

web IDPF. Adobe, Barnes & Noble dan Apple semua memiliki DRM mereka sendiri untuk 

format ini yang tidak kompatibel antara satu dengan yang lainnya. Saat ini sudah ada versi 

baru dari format ini disebut ePub 3 tetapi belum digunakan secara luas.standar yang sedang 

berkembang. Spesifikasi untuk EPUB dapat ditemukan di situs web IDPF. Adobe, Barnes & 

Noble dan Apple semua memiliki DRM mereka sendiri untuk format ini yang tidak 

kompatibel antara satu dengan yang lainnya. Saat ini sudah ada versi baru dari format ini 

disebut ePub 3 tetapi belum digunakan secara luas. 

 

c). KF8 -Format Kindle Fire dari Amazon. Hal ini pada dasarnya ePub disusun dalam 

pembungkus PDB dengan Amazon DRM. Format ini diharapkan untuk digunakan bagi 

pembaca digital book dari Amazon lainnya. 

 

d). MOBI – Format MobiPocket, ditampilkan menggunakan perangkat lunak membaca 

sendiri MobiPocket yang tersedia pada hampir semua PDA dan Smartphone. Aplikasi 

Mobipocket pada PC Windows dapat mengkonversi format (.Chm, .doc, Buku Digital .Html, 

.OCF, .Pdf, .Rtf, dan .Txt) file ke format ini. Kindle menampilkan format ini, juga. 

 

e). PDB - Palm File Database. Dapat menyertakan beberapa format digital book yang berbeda 

yang ditujukan untuk perangkat berbasiskan sistem operasi Palm. Pada umumnya digunakan 

untuk buku digital berformat PalmDOC (AportisDoc) dan format eReader juga dan banyak 

lainnya. 

 

f). PDF - Portable Document Format yang diciptakan oleh Adobe untuk produk Acrobat 

mereka. Ini secara tidak langsung merupakan format yang digunakan untuk pertukaran 

dokumen. Dukungan perangkat lunak untuk format ini hampir 

mencakupi semua platform komputer dan perangkat genggam. Beberapa  perangkat memiliki 

masalah dengan PDF karena kebanyakan konten yang tersedia akan ditampilkan baik untuk 

format A4 atau surat, yang keduanya tidak mudah dibaca ketika diperkecil sesuai layar kecil. 

Beberapa aplikasi pembaca buku digital dapat menyusun ulang tampilannya beberapa 

dokumen PDF, termasuk Sony PRS505, untuk mengakomodasi layar kecil. Beberapa aplikasi 
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pembaca buku digital, termasuk Iliad IREX, memiliki fitur pan-dan-zoom yang membantu 

mudah dibaca. 

 

g). PRC - Palm Resource File. Sering menyertakan e-book Mobipocket tapi kadangkadang 

menyertakan eReader atau e-book AportisDoc. 

 

h). TPZ - Topaz file extension yang digunakan pada Amazon Kindle. Topaz adalah pengatur 

layout yang berguna untuk mengatur pada halaman, bersama dengan versi teks OCR. Format 

proprietary dari Amazon, digunakan untuk membuat bukubuku tua dengan cepat, karena 

proses konversi pada dasarnya otomatis dari scan halaman dari sebuah buku, tetapi dengan 

kelebihan yaitu penyusunan teks (reflows) yang sangat baik. 

 

i). HTML - Hyper Text Markup Language adalah tulang punggung dari World Wide Web. 

Banyak teks yang didistribusikan dalam format ini. Selain itu, beberapa pembaca e-book 

mendukung Cascading Style Sheets (CSS) yang pada dasarnya gaya utama panduan untuk 

halaman HTML. 

 

j). CHM - Compressed HTML, sering digunakan untuk file bantuan Windows. Hal ini 

menjadi sangat populer untuk distribusi teks dan bahan pendukung lainnya melalui Web. 

 

k). XHTML - versi khusus dari HTML dirancang agar sesuai dengan aturan konstruksi XML. 

Ini adalah format standar untuk data epub.  

 

l). XML - tujuan umum markup language untuk pertukaran data. Dalam konteks digital book 

umumnya terbatas pada XHTML dan RSS feed meskipun beberapa format lain yang telah 

ditetapkan. 

 

Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada laman berikut: 

 

d. Pemilihan Format Digital Book 

Pertimbangan pemilihan format digital book yang akan digunakan pada 

panduan ini mengacu kepada beberapa hal, yaitu: 

 

Memanfaatkan ketersediaan perangkat.  Jumlah ketersediaan perangkat pendukung yang 

ada (contohnya: telefon seluler) di Indonesia. Jumlah pegguna telefon seluler diperkirakan 

sekitar 180 juta pelanggan yang sudah terhubung. Jumlah tersebut belum merepresentasikan 

berapa banyak pengguna tablet, smartphone, featurephone ataupun sebagai modem, oleh 

sebab itu pada bab berikutnya disampaikan aplikasi yang dapat digunakan untuk membaca 

format buku digital. 

Ukuran tampilan aplikasi pembaca digital book.  Format PDF tidak akan menjadi masalah 

apabila dibaca menggunakan computer maupun laptop namun karena ditujukan untuk 

perangkat bergerak/telefon seluler yang memiliki ukuran layar yang bervariasi, maka 

diperlukan format yang dapat menyesuaikan dengan tampilan layar. 

Format yang didukung secara luas. Penggunaan format yang hanya mendukung satu 

perangkat tertentu akan membuat ketergantungan kepada satu teknologi pendukung saja. 

Dalam hal pemilihan format perlu dipertimbangkan adalah menggunakan format yang 

mendapat dukungan secara luas, baik untuk pembuatannya maupun aplikasi pembacanya. 

 

Untuk menyediakan solusi dari pertimbangan - pertimbangan diatas, maka diputuskan 

untuk menggunakan format EPUB. Format EPUB mendukung penyesuaian tampilan teks 
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sesuai dengan ukuran layar kecil untuk perangkat tertentu. Pada format EPUB 3.0 sudah 

dimungkinkan untuk menyertakan fitur audio maupun video serta animasi ke dalam buku 

digital. 

 

Epub (electronic publication) merupakan salah satu format digital book yang 

merupakan format standardisasi bentuk, diperkenalkan oleh International Digital Publishing 

Forum (IDPF) pada Oktober 2011. Epub menggantikan peran Open eBook sebagai format 

buku terbuka. Epub terdiri atas file multimedia, html5, css, xhtml, xml yang dijadikan satu 

file dengan ekstensi. 

 

Format epub merupakan salah satu format buku digital yang paling populer saat ini, sebagai 

format yang tidak mengacu kepada salah satu pengembang tertentu, membuat format ini 

dapat dibaca di berbagai perangkat, seperti: komputer (AZARDI, Calibre, plugin firefox, 

plugin google chrome), Android (FBReader, Ideal Reader), iOS (ireader), Kobo eReader, 

Blackberry playbook, Barnes and Noble Nook, Sony Reader, dan berbagai perangkat lainnya. 

Berbagai kelebihan epub yang ditawarkan telah menjadikan epub sebagai salah satu format  

buku digital yang paling banyak digunakan, fitur-fiturnya antara lain: 

 

 Format terbuka dan gratis 

 Berbagai pembaca epub yang telah tersedia di berbagai perangkat 

 Berbagai software pembuat epub telah tersedia 

 Support untuk video dan audio 

 Reflowable (word wrap), dan pengaturan ukuran text 

 Support untuk DRM 

 Styling CSS 

 

e. Kekurangan dan Kelebihan Buku Digital 

 

                Sampai kini format buku berbentuk digital telah diadopsi oleh banyak kalangan 

untuk menerbitkan dan menyebarluskan karya-karya dari berbagai disiplin ilmu. Format buku 

berbentuk digital semakin disukai karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan format 

buku dalam bentuk konvensional. Keunggulan buku digital yang pertama adalah mudah 

dibawa bepergian dan tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Sobat bisa 

menyimpannya di PC (Personal Computer), laptop, ponsel atau piranti elektronik yang secara 

khusus disediakan untuk menyimpan dan membaca buku berbentuk digital. Dengan 

demikian, tidak perlu menambah lemari-lemari buku seiring koleksi buku sobat yang 

bertambah banyak. Saat bepergian membawa laptop, ponsel atau piranti elektronik khusus 

untuk buku ini, maka koleksi buku sobat pun telah turut terbawa dan dapat dinikmati dalam 

perjalanan. 

Keunggulan buku berbentuk digital yang kedua adalah format buku ini bisa 

didapatkan kapan saja asalkan terkoneksi dengan internet. Sobat tidak perlu menyisihkan 

waktu untuk menemukan toko buku dan mencari koleksi buku yang butuhkan. Melalui 

internet, sobat membeli dan mendownload buku-buku favorit di mana pun berada. Di 

Indonesia, Gramedia sebagai toko buku terbesar juga telah menawarkan format buku 

berbentuk digital kepada para pembacanya. Memang sih format buku digital tidak hanya 

memberi manfaat yang besar untuk para pembaca buku. Para penerbit pun menuai 

keuntungan dengan menerbitkan buku berformat digital.  
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Penerbit-penerbit buku bisa menghemat ongkos cetak, kertas, tinta, biaya kirim ke 

toko-toko buku, biaya retur buku dan biaya pemasaran buku.Hanya beberapa komponen saja 

yang dibutuhkan untuk menerbitkan buku secara digital seperti biaya layout, desain cover, 

royalti penulis, dan beberapa biaya pendukung lainnya. Dengan biaya produksi yang rendah 

ini pula, maka harga buku pun menjadi lebih murah. Keadaan ini tentunya akan semakin 

merangsang minat untuk membaca. Bagi para penulis terutama penulis pemula yang ingin 

menerbitkan bukunya secara indie, format digital menawarkan proses pembuatan dan 

pendistribusian buku dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Promosi pun bisa dilakukan 

dengan memanfaatkan blog dan beragam jejaring sosial yang menjamur saat ini. 

                

 Kekurangan buku digital - Setiap barang di dunia ini tidak ada yang sempurna, 

apabila memiliki suatu kelebihan pastilah barang tersebut meiliki kekurangan, itupun terjadi 

pada buku digital ini. Biasanya Banyak terjadi pelanggaran hak cipta, karena pendistribusian 

melalui dunia digital, ataupun internet itu sangat mudah. Sehingga orang dapat 

menggandakan buku digital ini hanya dengan melakukan transfer data dari gadget satu ke 

gadget lainnya. Meskipun memiliki banyak nilai plus, format buku digital juga memiliki 

beberapa nilai minus. Misalnya saja, keluhan dari para pembaca buku berbentuk digital yang 

mungkin muncul akibat terlampau sering membaca buku di komputer, layanan internet yang 

belum menjangkau semua daerah. Sehingga menghambat akses memperoleh buku berbentuk 

digital, dan peluang besar terjadinya pelanggaran hak cipta karya tulis sebagai akibat 

mudahnya distribusi format digital melalui internet.  

 Pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta dengan menyebarluaskan 

sebuah buku ini tanpa izin dari penerbit atau penulisnya sebenarnya telah dilakukan dengan 

adanya DRM. DRM (Digital Rights Management) biasanya dikeluarkan oleh toko-toko online 

penjual buku ini. Dengan melengkapi formulir DRM yang diberikan oleh toko bukuonline 

saat melakukan pembelian buku berbentuk digital, Sobat berarti setuju untuk tidak 

menyebarluaskan buku berbentuk digital yang sobat beli. Tak hanya mencegah 

menyebarluaskan buku berbentuk digital, DRM juga mencegah sobat melakukan konversi 

format file buku digital ke dalam format file lainnya. DRM membatasi untuk menampilkan 

buku berbentuk digital hanya pada peranti tertentu yang telah ditentukan oleh penerbit atau 

penulis buku. Walaupun tampak cukup tangguh mengamankan distribusi ilegal terhadap buku 

berbentuk digital, tetapi tentu saja DRM memiliki celah untuk dibongkar meskipun dengan 

cara yang cukup sulit. 

f. Keuntungan membaca buku digital 

E-book adalah evolusi dari buku cetak yang biasa kita baca sehari-hari. Dibandingkan dengan 

pendahulunya, e-book menawarkan berbagai macam manfaat yang memudahkan kita 

menimba ilmu dan menambah wawasan. E-book adalah buku elektronik yang bisa disimpan 

dengan mudah di perangkat elektronik kita. Kapasitas sebesar 1GB sekalipun bisa memuat 

ratusan e-book. Jika kita punya ratusan buku cetak, sudah pasti kita butuh rak buku yang 

cukup besar untuk menyimpannya. E-book ini sudah semakin mudah didappat dan diakses. 

Apalagi untuk keperluan pendidikan. E-book ini biasanya merupakan salah satu format 

alternatif dari buku cetak. Ada banyak kelebihan e-book yang tidak dimiliki buku cetak.  

Berikut keuntungan membaca buku digital: 
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1). E-book lebih praktis dan mudah dibawa 

 Jika ingin membaca e-book dimanapun kita berada, anda cukup menyalakan 

perangkat elektronik anda (entah smartphone, tablet, atau e-book reader). Selama anda 

memegang perangkat elektronik itu, anda bisa membawa ratusan bahkan ribuan buku 

elektronik dengan mudah. E-book adalah buku digital sehingga tidak memrlukan wadah 

penyimpanan bentuk fisik. 

2). E-book ramah lingkungan 

 Buku cetak bisa menghabiskan banyak sekali pohon yang kita perlukan untuk 

menjaga keseimbangan kehidupan di bumi ini. Jiuka semua pohon habis ditebang untuk 

membuat buku cetak, tentunya kita sendiri merugi. Sebaliknya, e-book tidak memerlukan 

pohon karena bentuknya digital. E-book bisa disalin sebanyak yang anda sukahanya dengan 

mengklik tombol “copy” di perangkat elektronik. Sementara itu, pencetak buku 

membutuhkan ratusan lembar kertas hanya untuk membuat satu salinan buku. 

3.) E-book tahan lama 

 e-book adalah buku yang tahan lama atau bahkan abadi (everlasting). Ia tidak akan 

mudah rusak dimakan usia. Berbeda dengan buku cetak yang makin lama akan makin 

menguning dan rusak. Selama data kita tidak terkena virus, dan hal hal bisa dicegah dengan 

penggunaan komputer yang hati-hati dan pemasangan software anti virus, maka e-book kita 

akan tetap bsgus kondisinya meski usianya sudah puluhan tahun. Dibandingkan dengan buku, 

yang mudah rusak, hilang, tulisannya pudar dan berjamur bila usia buku sudah tahunan. 

4.) E-book lebih simple 

 E-book dinilai lebih simple untuk dibawa dan disimpan, dibandingkan dengan 

buku cetak. Dengan format e-book, anda tak butuh lagi tas besar untuk membawa beberapa 

buku atau rak buku berderet-deret untuk menyimpan koleksi buku anda. Anda hanya butuh e-

book readers untuk membawa atau menyimpan buku-buku anda. 

5.) E-book lebih murah 

 E-book tidak perlu proses percetakan hingga penerbitan yang memakan banyak 

biaya, sehingga e-book bisa menjadi lebih murah daripada buku cetak.  

6.) E-book lebih portable 

Asalkan ada hardware yang kompatibel untuk mengoperasikan e-book yang berekstensi. Pdf 

dan exe ini mau dimanapun dan kapanpun juga kita akan tetap bisa menikmati bacaan di 

dalam e-book dengan nyaman. Apa hardware yang dimaksud? Laptop bisa, tablet bisa. 

Handphone jenis tertentu juga bisa. Sangat portable bukan? 
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3.  Persiapan Bahan Ajar 

 

Document awal yang dibutuhkan untuk pembuatan buku digital adalah HTML dan 

pdf. Untuk mengkonversi HTML menjadi buku digital menggunakan sigil sedangkan pdf 

menggunakan perangkat lunak calibre.Buku digital ini menggunakan format file epub.Proses 

pengembangan epub dapat dilakukan dengan lebih mudah jika materi bahan ajar telah 

dipersiapkan terlebih dahulu, berikut adalah persiapan beberapa bentuk bahan ajar yang akan 

digunakan dalam buku digital. 

a. Dokumen Word 

Sebelum siap digunakan dalam epub, terdapat beberapa penyesuaian yang harus 

dilakukan pada dokumen word peserta.Mlailah dengan merubah tampilan ke model web yaitu 

dengan klik menu view -> pilih web layout. 

a). Gambar 

 Rubah semua pengaturan layout gambar menjadi inline with text, Klik kanan gambar -> 
Wrap text -> In Line with Text.  

 

 

 
 

Gambar yang tidak inline with text akan ditampilkan tidak pada tempatnya atau bahkan 

menghilang. 

 

 Rubah semua smart object termasuk equation menjadi gambar, tekan tombol print 
screen -> paste di paint. Semua smart object akan dihapus. 

 

b). Tabel 

Penampilan tabel dalam epub harus diperhatikan, dikarenakan penampil epub yang 
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beragam baik dari sisi perangkatnya maupun software yang digunakan. Tampilkan informasi 

secukupnya pada tabel, dan potong kolom sesuai kebutuhan jika dirasa data yangditampilkan 

terlalu panjang.  

Untuk pengaturan lebar tabel, buatlah menjadi relative, untuk melakukannya pada 

Ms. Word: tempatkan kursor dalam sel tabel dan klik kanan.Sebuah jendela pop-up akan 

muncul dan pilih Table Properties. 

 

 
 

Centang preffered width pada tab table, kemudian rubah properti measure in menjadi 

percent, dan terakhir rubah lebar menjadi 100%. Hal ini akan memastikan tabel ditampilkan 

selebar layar pada semua perangkat pembaca epub nantinya. 

 

C). Video 

 

Seringkali materi pembelajaran memerlukan penjelasan yang lebih detail daripada 

sekedar teks dan gambar, video merupakan salah satu sumber belajar yang relatif mudah 

untuk dibuat ataupun dicari di internet. 

 

Format video yang didukung oleh epub adalah mp4, sehingga format video lainnya 

harus dirubah menjadi format mp4. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan software 

Format Factory. 

 

 
 

Penggunaan format factory cukup mudah, dari halaman awal, pilih video -> all to 

mp4, add file, kemudian pilih video yang ingin dirubah menjadi format mp4. 
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Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar! 

 

1. Sebut dan jelaskan jenis dari e-book serta format – format e-book! 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

2. Jelaskan secara singkat fungsi dan difinisi e-book ! 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 

3. Menurut anda bagaimana kekurangan dan kelebihan format pdf? 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 

4. Apa saja keuntungan membaca buku digital? Jelaskan ! 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 

 

 

 

 

B. TUGAS 
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KEGIATAN BELAJAR 2 

   PENGEMBANGAN EPUB 
 

 

 
Tujuan: 

Setelah mempelajari uraian materi pada kegiatan belajar 1 anda diharapkan dapat: 

1. pengetahuan mengenai proses pengembangan epub. 

2. mengomunikasikan gagasan atau mempraktekan proses pengembangan epub.  

3. penanaman sikap berbagi pakai (sharing) kepada pihak lain. Mata Pelajaran Simulasi Digital diberikan 

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang secara terus-menerus dilakukan pemutakhiran 

pengetahuan dan keterampilan yang terkait oleh guru dan siswa. 

 

 

 

 

1. Pengembangan Epub 
 

Epub (electronic publication) merupakan salah satu format digital book yang 

merupakan format standardisasi bentuk, diperkenalkan oleh International Digital Publishing 

Forum (IDPF) pada Oktober 2011. Epub menggantikan peran Open eBook Buku Digital 

sebagai format buku terbuka. Epub terdiri atas file multimedia, html5, css, xhtml, xml yang 

dijadikan satu file dengan ekstensi. 

Proses pengembangan epub dapat dilakukan dengan lebih mudah jika materi bahan 

ajar telah dibuat dalam format word terlebih dahulu. Terdapat 3 tahap pengembangan epub 

yang akan kita bahas dalam bab ini: 

- Konversi materi menjadi epub 

- Memberi identitas buku 

- Menambahkan file multimedia 
Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengembangan buku digital adalah 

perubahan materi yang dimiliki menjadi format epub. Materi yang dapat dirubah menjadi 

format epub adalah materi dalam bentuk word, atau pdf. 

 

a. Konversi Word Ke Html 

Sebelum dirubah menjadi HTML, pastikan dokumen tersebut telah disiapkan sesuai 

bab B.1 di atas. Pastikan gambar sudah dalam format inline with text, tabel sudah dirubah 

presentasi lebarnya, dan semua smart object dirubah menjadi bentuk gambar. Setelah semua 

itu dilakukan, simpan dokumen menjadi html dengan cara File -> Save as-> Web Page, 

filtered. 

 

 

A. URAIAN MATERI 
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Pastikan yang dipilih adalah tipe web page, filtered. Web page akan menghasilkan output. 

html yang memiliki sintaks yang tidak biasa digunakan pada halaman web. 

 

 

b.  Konversi Pdf Ke Epub 

Untuk mengkonversi PDF ke Epub Anda dapat membuat dalam aplikasi Calibre. 

Caranya yaitu Buka aplikasi Calibre kemudian klik Add books. Maka, sebuah jendela pop-up 

akan tampil untuk mengarahkan anda untuk memilih file PDF yang Anda buat. Pilih file 

tersebut lalu klik Open file tersebut akan ditambahkan ke dalam Calibre. 
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Jendela Pop-Up untuk memilih file HTML pada Calibre 

 

Pilih file Anda dan klik Convert E-books. Pada jendela pop-up yang muncul di drop 

down box di sisi kanan pastikan bahwa Output format yang dipilih adalah sebagai EPUB. 

 

 
 

Jendela Pop-Up untuk menkonversi file PDF ke ePub  

 

Pilih tab EPUB Output dan tandai (centang) kotak Do not split on page breaks dan 

Nodefault cover. Kemudian pilih OK 
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Jendela Pop-Up untuk menyesuaikan konfigurasi output ePub 

 

Hal tersebut merupakan langkah-langkah yang Anda butuhkan untuk menyusun dan 

mengubah (konversi) ePub dari file PDF. 

 

c. Memberikan Identitas Buku Dengan Sigil 

Sigil merupakan sebuah software editor untuk epub yang bersifat open source. Untuk 

mengunduh sigil anda dapat mengakses websitenya di http://code.google.com/p/sigil/ 

 

Beberapa fitur dari sigil adalah: 

 

 Gratis dan Open Source dengan lisensi GPLv3 

 Multiplatform: dapat dijalankan di Windows, Linux dan Mac 

 Multiple view: Book view, Code View dan Preview 

 Dapat langsung mengedit tampilan epub di book view 

 Generator daftar isi dengan support untuk heading multi-level 

 Editor metadata 
Semenjak versi 0.7.0 Sigil juga sudah mendukung import file video dan audio. Dalam 

tutorial kali ini kita akan menggunakan sigil versi 0.7.3. 

 

 

http://code.google.com/p/sigil/
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Tampilan awal sigil 

 

Panel sebelah kiri merupakan file browser untuk file-file yang terdapat di dalam epub, panel 

tengah merupakan editor, dan panel sebelah kanan untuk daftar isi dari dokumen epub yang 

sedang dikerjakan. 

 

a). Memasukkan Halaman Html 

Langkah awal yang harus dilakukan adalah membuka file html yang telah dibuat ke 

dalam sigil, dari sigil -> File -> Open, kemudian pilih file HTML yang telah dibuat. 

 

 
 

Setelah itu pastikan tidak ada kesalahan di dalam dokumen tersebut, hapus spasi yang 

berlebih serta pastikan gambar sudah pada tempatnya. 

 

b). Kolofon 

Kolofon adalah catatan penulis, umumnya pada akhir naskah atau terbitan, berisi 

keterangan mengenai tempat, waktu, dan penyalin naskah.Kolofon pada buku digital sama 

dengan metadata. 
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Metadata merupakan sebuah informasi yang mendeskripsikan sebuah file. Pada epub, 

metadata berfungsi seperti identitas pada sebuah buku: judul, nama pengarang, tahun 

penerbitan, bahasa, ISBN, penerbit, kategori, deskripsi, dll. 

 Untuk masuk ke jendela metadata, dari sigil -> Tools -> Metadata editor , atau tekan 

tombol F8. Setelah itu silahkan masukkan judul (Title), pengarang (author), serta untuk 

menambahkan properti lainnya seperti penerbit, tahun terbit, dll silahkan tekan tombol add 

basic, dan kemudian rubah valuenya. 

 

 
 

Tampilan Metadata Editor 

c). Cover Image 

Cover image merupakan halaman sampul dari buku digital kita, halaman sampul 

biasanya ditampilan di tampilan utama software pembaca buku digital bersama informasi 

lainnya, seperti judul dan pengarang. 

 

 
 

Contoh library pembaca buku digital 

 

Untuk membuat cover image, anda perlu menyiapkan sebuah file gambar yang akan 

digunakan sebagai halaman sampul. Jika gambar yang ingin digunakan sebagai sampul sudah 

terdapat di dalam dokumen HTML, anda dapat menunjuknya sebagai halaman sampul 

dengan cara: 

 

1) Images -> pilih gambar -> klik kanan -> Add semantics -> Cover Image 
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Atau jika gambar belum tersedia, Anda dapat menambahkan file gambar tersebut 

dengan cara: Klik kanan images -> add existing files -> pilih gambar. Gambar yang dipilih 

akan ditambahkan ke dalam folder images, dan sudah dapat digunakan sebagai cover image 

dengan cara di atas. Kekurangan jika menggunakan langkah ini adalah gambar yang 

dihasilkan kurang proporsional, oleh karena itu dianjurkan untuk membuat dengan langkah 

kedua dibawah ini. 

 

2) Tools >> Add Cover >> 

 

 
 

Tampilan menu tools 

>> Pada tampilan add cover akan muncul gambar yang sudah dimasukkan, jika file 

yang Anda pilih sudah ada, Anda dapat memilih tombol Ok. Namun jika file cover masih 

belum ada Anda dapat klik tombol other files seperti gambar dibawah ini 

 



 
21 

 
 

Tampilan jendela pop up add cover 

 

 

Yang terakhir pilih gambar yang anda tentukan sebagai kover pada jendela pop up add 

existing files kemudin pilih open.seperti gambar dibawah ini. 

 

 
 

Tampilan jendela pop up add existing files 

 

d). Indentasi 

Indentasi adalah bagian paragraf yang menjorok ke dalam pada baris-baris paragraf. 

Indentasi adalah bagian dari pembuatan daftar isi. Daftar isi merupakan carautama pengguna 

melakukan navigasi di dalam dokumen epub. Pengguna dapat langsung membuka bagian 

dokumen yang ingin dibaca dengan menggunakan daftar isi tanpa harus membuka tiap-tiap 

halaman, sistem yang mirip dengan hyperlink di halaman web. Sigil memiliki fitur untuk 

membuat daftar isi secara otomatis, yang perlu dipersiapkan hanyalah menentukan header 

setiap bab yang ingin dimasukkan di dalam daftar isi. Jika dokumen word yang digunakan 

telah menggunakan styling, maka dokumen telah terformat secara otomatis, tetapi jika belum, 
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maka pengguna harus menentukan header di sigil. Yang harus dilakukan adalah: Tempatkan 

cursor di kalimat topik/subtopik -> pilih header  
 

 
 

 

Dapat terlihat di gambar kiri, cursor (lingkaran merah) terletak di kalimat Konversi 

word ke HTML, dan ditetapkan sebagai h2 (header 2, persegi merah), sedangkan isi paragraf 

di gambar kanan (lingkaran merah) diberikan styling p(paragraf, persegi merah). h1 

menandakan topik utama, h2 subtopik, h3 sub-subtopik, dst. Sedangkan p menandakan isi 

paragraf yang tidak dimasukkan ke dalam daftar isi. Untuk membuat daftar isi di readium 

cukup dengan masuk ke tools -> table of content -> generate table of content -> OK. 

 

 
 

d. Memasukkan File Multimedia Ke Dalam Epub 

Sejak versi 7.0, Sigil telah mendukung import file video dan suara ke dalam dokumen 

epub. Untuk saat ini format yang telah didukung oleh epub adalah: 

 Video (mp4, webm) 

 Audio (mp3, wav, ogg) 
 

Jika ingin memasukkan video dalam format lainnya ke dalam buku, Anda dapat 

menggunakan software konversi video, salah satunya adalah dengan menggunakan software 

gratis, format factory (www.pcfreetime.com). 

 

http://www.pcfreetime.com/


 
23 

Untuk memasukkan file video/audio cukup dengan menempatkan cursor di tempat yang anda 

inginkan, ada dua cara : 

 

1) klik kanan -> insert file -> other file -> pilih audio/video yang diinginkan. Maka 

akan muncul tampilan pemutaran video/audio di jendela editor seperti di bawah.  

 

 
 

Setelah itu pilih file -> save as untuk menyimpan dokumen anda sebagai epub. 

 

2). Klik gambar ikon sehigga muncul halaman berikut. 

 

 
Pada tampilan Insert File kemudian tombol Other File kemudian pilih video yang anda 

inginkan 
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Tanpilan Jendela Add Existing File 

 

Apabila tampilan sudah seperti gambar dibawah ini berarti add audio atau 

video anda sudah berhasil. 

 

 
 

Tampilan file video sudah berhasil disisipkan 

 

 

2.  Membaca Epub 

 

Terdapat berbagai macam software untuk membaca epub, namun hanya sebagian 

yang dapat memutar file multimedia, antara lain: 

 aplikasi desktop -> GHP Reader 

 Android -> Ideal Reader -> install dari google play 

 iOS -> iBooks 

 Google Chrome -> Readium -> install dari chrome store -> beberapa video tidak 

dapat diputar 
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Tampilan readium, ideal reader (android) dan iBooks (iPhone) 

 

 

Untuk melakukan instalasi plugin Readium di Google Chrome, cukup buka halaman 

http://readium.org dari Google chrome, kemudian tekan tombol “install from chrome 

web store”, dan pilih “add”. 

 

 
 

Untuk mengakses readium, ketikkan chrome://apps/ di address bar google chrome 

anda, dan silahkan pilih readium dari daftar aplikasi google chrome anda. 

 

 
Untuk menambahkan buku ke dalam readium, tekan tombol “add new book” di pojok kanan 

atas google chrome, maka buku akan ditambahkan ke dalam pustaka readium. 
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Untuk mulai membaca buku, silahkan klik di gambar buku atau tombol “read”. 

 

 
 

Selain readium, beberapa software epubreader yang dapat digunakan, tetapi tidak 

dapat menampilkan file multimedia. Contohnya: 

 Aplikasi desktop -> calibre, sigil, azreader, dll 

 Android -> fbReader, iBooks, dl 

 Firefox -> epubreader 
 

 
 

 

Tampilan Epubreader 
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 Membuat dokumen PDF dari MS-Word.  

a. Melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 

 

 Buka dokumen tersebut dengan MS-Word dengan cara meng”klik” ganda nama file 

tersebut. Atau dengan cara lain, buka program MS-Word. Klik file -> open -> pilih 

nama file yang akan dibuka kemudian di “klik” 

 

 
 

Dokumen MS-Word yang akan diubah menjadi format pdf 

 

 

 Klik menu Adobe PDF yang ada di deretan menu-menu pada MS-Word 

 
 

Menu Adobe PDF pada layar MS-Word 

 

 

 Pilih covert to adobe PDF 

 Ketik nama file yang nantinya akan menjadi file PDF atau biarkan nama file yang ada 

jika kita tidak akan merubah nama file aslinya 

 Tekan tombol save jika sudah 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-v_FFPhLNwIg/UPhwi4yMUvI/AAAAAAAAAGY/LTw0wGU9ejQ/s1600/Untitled.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-_DlSm650dQY/UPhwyJV6_eI/AAAAAAAAAGg/Zf8xyXllO-E/s1600/Untitled1.jpg
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Pembuatan file PDF sedang berlangsung 

 Tunggu beberapa saat sampai konversi ke file PDF dari word selesai di proses 

 
 

File hasil konversi dari word ke PDF 

 

Cara kedua untuk membuat file PDF dari file MS-Word adalah sebagai berikut : 

         Buka dokumentersebut dengan MS-Word dengan cara meng”klik” ganda nama file tersebut. 

Atau dengan cara lain, buka program MS-Word. Klik file->open->pilih nama file yang akan 

dibuka kemudian diklik 

         Dari program MS-Word, klik tombol file-> Print...(atau dari MS-Word tekan CTRL+P) 

         MS-Word akan memunculkan layar sebagai berikut 

http://2.bp.blogspot.com/-I7FCtOFqz0U/UPhxDWrGIKI/AAAAAAAAAGo/Y20hRHZuFlw/s1600/Hydrangeas.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-I7FCtOFqz0U/UPhxDWrGIKI/AAAAAAAAAGo/Y20hRHZuFlw/s1600/Hydrangeas.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-DTELCwFZ9ag/UPhxRzAwptI/AAAAAAAAAGw/NlnCNwFIX0k/s1600/Untitled3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-w_B5vc9ZDjU/UPhxhiPNq2I/AAAAAAAAAG4/dFFB6_1xKLg/s1600/Untitled4.jpg
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Jendela pengaturan percetakan 

         Ubah nama printernya menjadi acrobat PDFWriter kemudian tekan tombol OK 

 
 

Jendela untuk memberi nama file 

         MS-Word akan mencetak file kita kedalam file PDF dengan nama file sama dengan nama file 

MS-Wordnya tetapi dengan extention pdf. 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-lM_Iaf6rMMM/UPhx1GICxmI/AAAAAAAAAHA/Dh13oxokosA/s1600/Untitled5.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-N3s8fAGrQyI/UPhyFcPpRQI/AAAAAAAAAHI/JN1e7E2UFkk/s1600/Untitled6.jpg
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4.Membuat dokumen PDF dengan acrobat 7 

Cara ini dapat digunakan bila komputer tidak terdapat MS Word atau program 

lain untuk membaca file asli yang kita miliki. Cara membuat dokumen PDF dengan acrobat 

7, sebagai berikut : 

 

a) Membuat dokumen PDF dari file 

 jalankan adobe acrobat 7 

 
 

 
Tampilan awal adobe Acrobat 7 

 

 

 klik menu file -> create PDF ->from file 

 cari file yang akan dirubah ke dalam format PDF (jenis file yang dapat dirubah oleh 
Adobe Acrobat 7 cukup banyak seperti HTML, TXT, JPEG, PNG, DOC, PUB, dan 

masih banyak lagi) 

 

 
Jendela untuk mencari nama file yang akan diubah 

http://1.bp.blogspot.com/-myuSfw77wvw/UPhyTuIZTtI/AAAAAAAAAHQ/6SazbkxahS4/s1600/Untitled7.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-rAPVZI2SZL4/UPhyhVop-4I/AAAAAAAAAHY/Z1kh8_WnbRg/s1600/Untitled8.jpg
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 klik tombol open sesudah anda memilih file yang akan diubah 

 tunggu beberapa saat sampai semua proses selesai.  

 

b) Membuat dokumen PDF dari beragam file 

 

 jalankan Adobe Acrobat 7 

 klik menu file ->Create PDF ->From Multiple Files 

 tekan tombol browse dan carilah salah satu jenis file yang akan ditambahkan atau dibuat 
file PDF nya (file bisa bereksistensi doc, jpg, gif, pdf, dan lainnya) 

 tekan tombol add 

 ulangi langkah 2-4 berulang kali sampai kita mendata semua file yang akan dijadikan 
dokumen PDF 

 tekan tombol OK jika semua sudah selesai 

 Simpanlah dengan nama yang kita kehendaki pada kotak file name 

 tekan tombol save. 
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Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar ! 

 

 

 

  

1.  Jelaskan difinisi dari epub dan sigil ! 

  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 

2. Bagaimana cara Konversi Word Ke Html ? 

  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 

3. Bagaimana cara  konversi pdf ke epub ? 

  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 

4. Bagaimana cara memberikan identitas buku dengan sigil ? 

  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

B. TUGAS 
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KEGIATAN BELAJAR 3 

  PROSES PUBLIKASI BUKU DIGITAL 
 

 
Tujuan: 

Setelah mempelajari uraian materi pada kegiatan belajar 1 anda diharapkan dapat: 

1. pengetahuan mengenai publikasi buku digital. 

2. mengomunikasikan gagasan atau mempraktekan proses publikasi buku digital.  

3. penanaman sikap berbagi pakai (sharing) kepada pihak lain. Mata Pelajaran Simulasi Digital diberikan 

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang secara terus-menerus dilakukan pemutakhiran 

pengetahuan dan keterampilan yang terkait oleh guru dan siswa. 

 

 

 

 

1.  Jenis Publikasi Buku Digital 

 

Publikasi merupakan tahapan berikut setelah berhasil menyusun dan membuat buku 

digital dalam format epub. Ada beberapa tempat untuk menjual buku digital yang 

tersedia untuk di indonesia. 

 

a. Papataka 

Papataka memiliki toko online yang menyediakan akses untuk semua jenis buku 

dalam berbagai bahasa, baik dalam digital book dan Audio Format Buku. Papataka juga 

menyediakan platform untuk penulis independen untuk mempublikasikan tulisan mereka 

melalui papataka.com. Papataka menggunakan Adobe berbasis DRM (Digital Rights 

Management) platform untuk melindungi dan mendistribusikan semua materi kami digital 

book. Bagi pengembang Papataka berencana mendorong penulis independen untuk 

mempublikasikan karya mereka dengan membayar penulis independen 50% dan penerbit 

60% dari hasil bersih dari penjualan karyakarya mereka. Buku yang dipasarkan di Papataka 

harga jualnya dapat ditentukan oleh penulis sendiri. Selain itu Papataka juga memberikan 

80% dari penjualan bersih untuk penulis dan tidak ada kontrak eklusif dengan penulis. 

Informasi lebih lengkapnya dapat dilihat di laman Papataka.com. 

 

b. Nulis Buku 

Nulis buku sebagai alternatif pilihan apabila penulis ingin menerbitkan bukunya. Nulisbuku 

memperkenalkan cara selfpublishing yang dimana penulis juga merangkap tugas sebagai 

penerbit yang bertanggung jawab penuh atas keseluruhan proses penerbitan bukunya, dari 

mulai menulis naskah, desain sampul buku dan lay-out naskah, menentukan harga buku, 

distribusi sampai dengan memasarkan buku. Untuk jenis buku yang diterbitkan oleh 

nulisbuku menerima semua bentuk naskah, baik berupa puisi, novel, komik, novel grafis, 

selama tidak mengandung unsur SARA dan Pornografi. Salah satu keunikan nulisbuku.com 

adalah penulis dapat menentukan sendiri harga jual bukunya sendiri (tentunya royalti tiap 

buku juga ditentukan sendiri oleh penulis). 

 

 

 

 

B. URAIAN MATERI 
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c. QBACA 

Platform digital book ini diluncurkan pada November 2012. Qbaca menerapkan format 

EPUB 3 sebagai format digitalnya. Aplikasi pembaca untuk saat ini baru bisa diakses oleh 

perangkat Android. 

 

d. Sea Market Appstore 

SEA Market Appstore merupakan situs yang menampung aplikasi-aplikasi lokal yang 

menjadi media perantara bagi para developer dengan konsumen. Aplikasi dapat diakses 

dengan mengunjungi alamat http://seamarket.seamolec.org. 

 

2. Proses Publikasi Buku Digital 

Contoh publikasi yang dibuat menggunakan Sea Market Appstore adalah sebagai 

berikut. 

 

a. Akun 

Akun pada aplikasi SEA Market Appstore dapat didaftarkan dengan mengisikan data 

pribadi pengguna dan menyertakan alamat email pengguna. Pengguna dapat pula 

mendaftarkan akunnya dengan bantuan fitur facebook connect maupun twitter connect dalam 

mempermudah proses registrasi. 

a)Login 

 

Langkah-langkah dalam melakukan login pada aplikasi SEA Market Appstore adalah: 

• Abaikan langkah ini jika ingin login menggunakan jejaring sosial. ‘Sign In’ cukup dengan 

mengklik tombol icon jejaring sosial. 

• Klik Tombol ‘Sign In’ disebelah atas kanan halaman situs. 

• Masukan Email dan Password pengguna, centang ‘Keep Logged In’ untuk tetap login. 

• Klik ‘Sign In’ dalam form untuk melakukan login. 

 

b) Register 

Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan pendaftaran pada 

SEA Market Appstore: 

• Klik Tombol ‘Register’ disebelah atas kanan halaman situs. 

 

http://seamarket.seamolec.org/
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• Abaikan langkah ini jika ingin login menggunakan jejaring sosial. Register cukup 

dengan mengklik tombol ikon jejaring sosial. 

• Masukan email, password pengguna dan ketikan kembali password. 

• Klik ‘Sign Up’ dalam form untuk melakukan pendaftaran. 

• Verifikasi pendaftaran akun dengan mengklik alamat yang telah dikirimkan sistem di 

dalam email. 

• Jika konfirmasi berhasil, pada halaman situs akan muncul nama pengguna yang 

menandakan bahwa pengguna tersebut telah login. 

 

b. Aplikasi Dan Buku 

Aplikasi yang diunggah oleh para developer dikategorikan menjadi dua macam antara 

lain adalah kategori aplikasi dan games. Setiap pengguna dapat menunggah aplikasi 

mereka dengan terlebih dahulu memiliki akun pada SEA Market Appstore. Pengguna dapat 

mengunggah aplikasi, screenshoot aplikasi disertai detail dan harga aplikasi tersebut. 

 

a) Upload Aplikasi/Buku 

 

 
 

Berikut adalah langkah-langkah dalam mengunggah aplikasi pada SEA Market Apstore: 

 

• Masuk ke halaman unggah aplikasi dengan mengklik navigasi ‘My Apps’ kemudian pilih 

‘Upload Apps’. 
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• Untuk mengunggah installer aplikasi, klik tombol ‘Add Files’ pada panel ‘Upload Your 

Application’. 

• Untuk mengunggah screenshoot aplikasi, klik tombol ‘Add Files’ pada panel ‘Add 

Screenshoot’. 

• Jika telah dipilih, klik start upload untuk memulai upload resource. 

• Sertakan info dasar seperti nama aplikasi, harga kategori, dan deskripsi. 

• Klik tombol ‘Submit Apps’ untuk memproses pengunggahan. 

 

b) Update Aplikasi/Buku 

• Masuk ke halaman update aplikasi dengan memilih aplikasi yang ingin diubah 

dengan menampilkan halaman aplikasi tertuju kemudian klik navigasi ‘Edit Apps’ pada 

panel sebelah kanan. 

 

 
 

• Untuk meng-update installer aplikasi, hapus installer yang lama dengan yang 

mengklik tombol ‘Delete’. Kemudian klik tombol ‘Add Files’ pada panel ‘Upload Your 

Application’ untuk mengganti installer yang lama. 
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• Untuk meng-update screenshoot aplikasi, klik tombol ‘Add Files’ pada panel ‘Add 

Screenshoot’ atau jika ada screenshoot yang ingin dihapus, klik tombol ‘Delete’ pada 

screenshoot yang dituju. 

• Jika telah dipilih, klik start upload untuk memulai upload resource. 

• Sertakan info dasar seperti nama aplikasi, harga, kategori, dan deskripsi. 

• Klik tombol ‘Save Changes’ untuk menyimpan perubahan. 

 

c) Lihat Halaman Aplikasi/Buku 

Pada halaman utama SEAMarketAppstore, menampilkan berbagai aplikasi yang 

menampilkan berdasarkan aplikasi terbaru atau aplikasi dengan rate yang tinggi. Pada 

SEA Market Appstore, halaman aplikasi terbagi menjadi 4 bagian halaman yakni 

overview,detail, review, dan related apps. 
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Halaman Utama 

 

3. Membuat cover e-book 

Agar e-book yang kita buat terlihat lebih menarik meski belum dibaca secara 

keseluruhan, untuk itu perlu dibuat cover yang interaktif. Mampu menarik pembaca untuk 

penasaran dan tertarik mendalami tulisan didalam e-book secara lebih lanjut. Untuk membuat 

sampul digital, yang perlu dipersiapkan diantaranya: 

a.  Adobe Photoshop CS2 

b. gambar latar belakang, clipart, font 

c. action script untuk membuat cover e-book 

 

Langkah-langkah pembuatan cover e-book, yaitu : 

 Jalankan program Adobe Photoshop 

 Install action script 

 Buka jendela dialog actions (menu window-action) 

 
 

 Dari jendela Actions, pilih action script yang bersangkutan. 

http://3.bp.blogspot.com/-dafrqC3zKq8/UPhyxJOPLtI/AAAAAAAAAHg/9OxtgLy9REk/s1600/Untitled9.jpg
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 Klik pada step 1 dan klik pada tombol play selection yang ada di bagian bawah 
jendela dialog action 

 

 
 Desain tampilan sampul e-book seperti yang diinginkan dengan memanfaatkan 

gambar/ font / clipart yang dimiliki 

 

 

 
 

 Jika sdah puas dengan hasilnya, kembalilah ke jendela dialog actions, klik sekali pada 
step 2 dan klik pada tombol play selection yang ada dibawah 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Ik378t_tv34/UPhzFG_LEMI/AAAAAAAAAHo/ZTRseMfSB5o/s1600/Untitled10.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-k_Fuh3oOv7E/UPhzUYbZHII/AAAAAAAAAHw/lJGtN5vXVKQ/s1600/Untitled11.jpg
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 Tunggu beberapa saat hingga desain selesai diproses menjadi sebuah sampul e-book 
yang menarik 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-o__G72ARpcQ/UPhzhR99RdI/AAAAAAAAAH4/AM9mmstlwE0/s1600/Untitled12.jpg
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Jelaskan bagaimana langkah-langkah membuat cover e-book !  

                     

          _____________________________________________________  

          _____________________________________________________  

          _____________________________________________________  

         _____________________________________________________                       

         _____________________________________________________  

          _____________________________________________________  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. TUGAS 
 

Jelaskan cara publikasi e-book menggunakan Sea Market Appstore! 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________                       

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  
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PENUGASAN 

TUGAS INDIVIDU     

 
 Carilah beberapa situs penyedia jejaring sosial pendidi- 

kan, kemudian tulislah bagaimana langkah-langkah  

bergabung di jejaring sosial ! 

 
 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 

TUGAS KELOMPOK    
 

1. Buatlah kelompok yang terdiri dari lima orang 

anggota! 

2. Praktekan dengan teman kelompok anda langkah-

langkah persiapan pengembangan epub yang akan 

digunakan dalam buku digital !(lakukan pada 

dokumen word)    
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 
TUGAS KELOMPOK    
 

1.  Buatlah kelompok yang terdiri dari 2 orang 

anggota! 

2.  Sebutkan dan jelaskan format audio dan video 

yang dapat diputar pada Buku Digital! 
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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1. Buku digital, atau disebut juga e-book merupakan sebuah publikasi yang terdiri dari teks, 
gambar, video, maupun suara dan dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat dibaca 

di komputer maupun perangkat elektronik lainnya. 

 

2. Format Audio yang dapat diputar pada Buku Digital: 

 MP3. MP3 merupakan salah satu format berkas pengkodean suara yang memiliki 
kompresi baik sehingga memungkinkan ukuran berkas menjadi lebih kecil. 

 Wav. Wav yang dalam bahasa Inggris bernama Wavefrom Audio Format ialah 

standar berkas audio yang dikembangkan perusahaan besar, Microsoft dan IBM. 

 Ogg. Ogg merupakan salah satu format pemuat berkas video dan audio standar bebas. 

 

3. Format Video yang dapat diputar pada Buku Digital: 

 MP4. MP4 merupakan format berkas pengkodean suara dan video yang dikeluarkan 

oleh sebuah Organisasi MPEG. 

 WebM. WebM adalah sebuah format file media yang didesain sebagai teknologi web. 

 

4. Fungsi buku digital yaitu: 

 sebagai salah satu alternatif media belajar. Berbeda dengan buku 
konvensional, buku digital dapat memuat konten multimedia di dalamnya, 

memungkinkan penyajian informasi dengan lebih interaktif dan menarik. 

 Sebagai media berbagi informasi, buku digital dapat disebarluaskan dengan lebih 
mudah dibandingkan buku konvensional.  

 

5. Epub (electronic publication) merupakan salah satu format digital book yang merupakan 
format standardisasi bentuk, diperkenalkan oleh International Digital Publishing Forum 

(IDPF) pada Oktober 2011. Epub menggantikan peran Open eBook Buku Digital sebagai 

format buku terbuka. Epub terdiri atas file multimedia, html5, css, xhtml, xml yang 

dijadikan satu file dengan ekstensi. 

 

6. Sigil merupakan sebuah software editor untuk epub yang bersifat open source. 
 

7. Kolofon adalah catatan penulis, umumnya pada akhir naskah atau terbitan, berisi 
keterangan mengenai tempat, waktu, dan penyalin naskah.Kolofon pada buku digital 

sama dengan metadata. 

 

8. Metadata merupakan sebuah informasi yang mendeskripsikan sebuah file. Pada epub, 

metadata berfungsi seperti identitas pada sebuah buku: judul, nama pengarang, tahun 

penerbitan, bahasa, ISBN, penerbit, kategori, deskripsi, dll. 

 

9. Jenis e-book berdasarkan formatnya. Popularitas umumnya bergantung pada ketersediaan 
berbagai E-book dalam format tersebut dan mudahnya prangkat lunak yang digunakan 

untuk membaca jenis format tersebut diperoleh. 

 Teks polos, teks polos adalah format paling sederhana yang dapat dilihat hampir 
dalam setiap prangkat lunak menggunakan komputer personal. Untuk beberapa 

C. RANGKUMAN 
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device, format ini dapat dibaca menggunakan prangkat lunak yang harus lebih dahulu 

diinstal. 

 PDF, Format PDF memberikan kelebihan dalam hal format yang siap untuk dicetak. 
Bentuknya mirip dengan bentuk buku sebenarnya. Selain itu terdapat pula fitur 

pencarian, daftar isi, memuat gambar, dan juga multimedia. 

 JPEG, Seperti halnya format gambar lainnya, format JPEG memliki ukuran yang 

besar dibandingkan informasi teks yang dikandungnya, oleh karena itu format ini 

umumnya populer bukan untuk E-book yang memilki banyak teks akan tetapi untuk 

jenis buku komik atau manga yang proporsinya lebih didominasi oleh gambar. 

 HTML, Dalam format HTML ini gambar dan teks dapat diakomodasi. Layout tulisan 
dan gambar dapat diatur, akan tetapi hasil dalam layar kadang tidak sesuai apabila 

dicetak. 

10. Untuk membuat sampul digital, yang perlu dipersiapkan diantaranya: 

 Adobe Photoshop CS2 

 gambar latar belakang, clipart, font 

 action script untuk membuat cover e-book 

11. Berikut keuntungan membaca buku digital: 

 E-book lebih praktis dan mudah dibawa 
Jika ingin membaca e-book dimanapun kita berada, anda cukup menyalakan perangkat 

elektronik anda (entah smartphone, tablet, atau e-book reader). Selama anda memegang 

perangkat elektronik itu, anda bisa membawa ratusan bahkan ribuan buku elektronik 

dengan mudah. E-book adalah buku digital sehingga tidak memrlukan wadah 

penyimpanan bentuk fisik. 

 E-book ramah lingkungan 

Buku cetak bisa menghabiskan banyak sekali pohon yang kita perlukan untuk menjaga 

keseimbangan kehidupan di bumi ini. Jiuka semua pohon habis ditebang untuk membuat 

buku cetak, tentunya kita sendiri merugi. Sebaliknya, e-book tidak memerlukan pohon 

karena bentuknya digital. E-book bisa disalin sebanyak yang anda sukahanya dengan 

mengklik tombol “copy” di perangkat elektronik. Sementara itu, pencetak buku 

membutuhkan ratusan lembar kertas hanya untuk membuat satu salinan buku. 

 E-book tahan lama 
e-book adalah buku yang tahan lama atau bahkan abadi (everlasting). Ia tidak akan mudah 

rusak dimakan usia. Berbeda dengan buku cetak yang makin lama akan makin menguning 

dan rusak. Selama data kita tidak terkena virus, dan hal hal bisa dicegah dengan 

penggunaan komputer yang hati-hati dan pemasangan software anti virus, maka e-book 

kita akan tetap bsgus kondisinya meski usianya sudah puluhan tahun. Dibandingkan 

dengan buku, yang mudah rusak, hilang, tulisannya pudar dan berjamur bila usia buku 

sudah tahunan. 

 E-book lebih simple 
E-book dinilai lebih simple untuk dibawa dan disimpan, dibandingkan dengan buku 

cetak. Dengan format e-book, anda tak butuh lagi tas besar untuk membawa beberapa 

buku atau rak buku berderet-deret untuk menyimpan koleksi buku anda. Anda hanya 

butuh e-book readers untuk membawa atau menyimpan buku-buku anda. 

 E-book lebih murah 
E-book tidak perlu proses percetakan hingga penerbitan yang memakan banyak biaya, 

sehingga e-book bisa menjadi lebih murah daripada buku cetak.  
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 E-book lebih portable 
Asalkan ada hardware yang kompatibel untuk mengoperasikan e-book yang berekstensi. 

Pdf dan exe ini mau dimanapun dan kapanpun juga kita akan tetap bisa menikmati bacaan 

di dalam e-book dengan nyaman.  

12. Pertimbangan pemilihan format digital book yang akan digunakan pada panduan ini 
mengacu kepada beberapa hal, yaitu: 

 Memanfaatkan ketersediaan perangkat.   

 Ukuran tampilan aplikasi pembaca digital book 

 Format yang didukung secara luas.  

13. salah satu format buku digital yang paling banyak digunakan, fitur-fiturnya antara lain: 

 Format terbuka dan gratis 

 Berbagai pembaca epub yang telah tersedia di berbagai perangkat 

 Berbagai software pembuat epub telah tersedia 

 Support untuk video dan audio 

 Reflowable (word wrap), dan pengaturan ukuran text 

 Support untuk DRM 

 Styling CSS 

14. Proses pengembangan epub dapat dilakukan dengan lebih mudah jika materi bahan 
ajar telah dibuat dalam format word terlebih dahulu. Terdapat 3 tahap pengembangan 

epub yang akan kita bahas dalam bab ini: 

 Konversi materi menjadi epub 

 Memberi identitas buku 

 Menambahkan file multimedia 
 

 

 

 

 

 
 

 

 “Always walk through life as if you have 
something new to learn and you will “ 
 
-selalu jalani hidup seolah-olah kau 
mempunyai hal yang baru untuk dipelajari 

dan kau mau mempelajarinya- 
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A. Pilihan Ganda 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada 

huruf a, b, c, atau d! 

1. Buku digital disebut juga dengan.............. 

a. Digital electronic 

b. Buku cetak 

c. E-book 

d. Online book 

2. Berikut adalah yang bisa dipublikasikan dalam e-book, kecuali..... 

a. Gambar 

b. Game 

c. Teks 

d. Video 

3. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan dari pengembangan e-book adalah........ 

a. Berbagi informasi dengan lebih mudah dan dengan cara yang lebih 

Menarik dan interaktif  

b. E-book mudah merusak informasi yang ada di dalamnya 

c. Melindungi Informasi yang disampaikan 

d. Mempermudah proses belajar yang dilakukan oleh penggunanya 

4. Portable Document Format yang diciptakan oleh Adobe untuk produk Acrobat adalah 

format digital yang biasa disebut dengan.. 

a. EPUB 

b. PDB 

c. HTML 

d. PDF 

5. Dibawah ini yang bukan termasuk dari Format yang tersedia untuk buku dalam format 

digital adalah..... 

a. PPT 

b. PDF 

c. HTML 

d. EPUB 

6. Yang bukan merupakan fitur-fitur dari EPUB adalah... 

a. Format terbuka dan gratis 

b. Support untuk DRM 

c. Support untuk video dan audio 

d. Format tertutup 

7. Materi yang dapat dirubah menjadi format epub adalah materi dalam bentuk....... 

a. PPT 

b. XLSX 

c. Word dan PDF 

TES FORMATIF 
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d. PNG 

8. Berikut adalah fitur-fitur dari sigil, kecuali......... 

a. Materi yang dapat dirubah menjadi format epub adalah materi dalam bentuk 

b. tidak dapat langsung mengedit tampilan epub di book view 

c. Generator daftar isi dengan support untuk heading multi-level 

d. dapat langsung mengedit tampilan epub di book view 
9. Langkah awal yang harus dilakukan untuk memasukkan halaman HTML adalah........ 

a. sigil -> File -> Open 

b. sigil -> File -> Edit 

c. sigil -> File -> View 

d. sigil -> File -> Save 

10. Di bawah ini pengertian dari metadata adalah........... 

a. Catatan penulis 

b. Kumpulan data 

c. Penyalin naskah 

d. informasi yang mendeskripsikan sebuah file. 

11. Dibawah ini adalah tempat untuk menjual buku digital yang tersedia di indonesia, 

kecuali............... 

a. Papataka  

b. Buku tulis 

c. QBACA 

d. Sea Market Appstore 

12. Untuk membuat sampul digital, yang perlu dipersiapkan diantaranya sebagai berikut, 

kecuali...................... 

a. Adobe Photoshop CS2 

b. Gambar latar belakang, clipart, font 

c. Action script untuk membuat cover e-book 

d. Adobe reader 

13. Dibawah ini yang merupakan keuntungan membaca e-book adalah......... 

a. Tidak ramah lingkungan 

b. E-book tidak tahan lama 

c. E-book lebih murah 

d. E-book tidak praktis 

14. Format buku berbentuk digital yang dikhususkan untuk dokumen-dokumen hasil scan 

adalah.......... 

a. Djvu 

b. Pdf 

c. Epub 

d. Mobipocket 

15. Format buku berbentuk digital yang selama beberapa tahun telah menjadi format buku 

berbentuk digital paling populer untuk membaca buku via PDA atau Smartphone 

disebut......... 

a. Djvu 

b. Pdf 

c. Epub 

d. Mobipocket 

16. Format standar yang digunakan untuk buku berbentuk digital, semakin populer dan 

telah didukung oleh banyak pirantiadalah.......... 

a. Djvu 

b. Pdf 
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c. Epub 

d. Mobipocket 

17. Dibawah ini yang merupakan bukan  keuntungan membaca e-book adalah......... 

e. ramah lingkungan 

f. E-book tahan lama 

g. E-book membutuhkan biaya yang mahal 

h. E-book  praktis 

18. Buku digital dapat disimpan di alat berikut, kecuali.............. 

a. Laptop 

b. Rak buku 

c. Tablet 

d. Gadget/handphone 

19. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan dari pengembangan e-book adalah........ 

a. Berbagi informasi dengan lebih mudah dan dengan cara yang lebih Menarik d dan 

interaktif  

b. E-book mudah merusak informasi yang ada di dalamnya 

c. Melindungi Informasi yang disampaikan 

d. Mempermudah proses belajar yang dilakukan oleh penggunanya 

20. Materi yang dapat dirubah menjadi format epub adalah materi dalam bentuk....... 

e. PPT 

f. XLSX 

g. Word dan PDF 

h. PNG 

  

B. Esai 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat, jelas, dan benar! 

1. Apa yang dimaksud dengan buku digital? 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

2. Sebutkan beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat  

materi digital  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  
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3. Sebutkan perangkat apa saja yang dapat digunakan untuk dapat 

 membaca materi digital 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________   

 

4. Apa yang anda ketahui tentang jejaring sosial pendidikan 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 

5. Sebutkan manfaat dari simulasi digital dan sebutkan contohnya 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 

6. Sebutkan keuntungan dan kelemahan jejaring sosial  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 

7. Apa yang dimaksud dengan media audio dan sebutkan contohnya 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  
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8. Apa yang dimaksud dengan media visual dan sebutkan contohnya 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 

9. Apa yang dimaksud dengan media audio visual dan sebutkan contohnya 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 

10. Sebutkan beberapa beberapa Format yang tersedia untuk buku  

dalam format digital  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 

11. Sebutkan langkah-langkah pembuatan cover e-book ! 

  _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 

12. Sebutkan beberapa keuntungan menggunakan e-book ! 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  
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13. Sebut dan jelaskan jenis publikasi buku digital! 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 

14. Sebutkan kelebihan dan kekurangan format pdf 

  _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 

15. Sebut dan jelaskan jenis dari e-book serta format – format e-book! 

  _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  
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GLOSARIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata   Makna 

Format Bentuk  

Digital  
Berhubungan dengan angka-angka untuk sistem 

perhitungan tertentu 

Software  Perangkat lunak 

Portable  Yang mudah dipindahkan 

Sign up  Mendaftar  

   Cover Sampul  

Konversi  Perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain 

interaktif 
Berkaitan dengan dialog antara komputer dan 

komputer  

File  Dokumen  

Aplikasi  Penerapan 

Web  Jaringan  

Publikasi  Penerbitan  

Akun  
Kumpulan catatan tertentu yang dimiliki oleh 

perusahaan atau seseorang 

verifikasi 
Pemeriksaan kebenaran laporan, pernyataan, atau 

perhitungan 
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