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Portable Document Format (PDF) adalah sebuah format berkas yang dibuat oleh Adobe System 

pada tahun 1993 untuk keperluan pertukaran dokumen digital. Format PDF digunakan untuk 

merepresentasikan dokumen dua dimensi yang meliputi teks, huruf, citra dan grafik vektor dua 

dimensi. Pada Acrobat 3-D, kemampuan PDF juga meliputi pembacaan dokumen tiga dimensi. PDF 

telah menjadi standar ISO pada tanggal 1 Juli 2008 dengan kode ISO 32000-1:2008.

8.1 Sejarah

Ketika pertama kali diperkenalkan pada tahun 1993, tingkat penggunaan dokumen berformat PDF 

relatif rendah. Pada saat itu perangkat lunak untuk membuat dokumen PDF (Adobe Acrobat) dan 

perangkat lunak untuk membacanya (Acrobat Reader, sekarang Adobe Reader) tersedia secara 

komersial, tidak didistribusikan gratis. Laju peningkatan penggunaan dokumen PDF meningkat 

dengan pesat setelah Adobe mulai mendistribusikan perangkat lunak Acrobat Reader secara gratis. 

Format dokumen PDF mengkombinasikan tiga teknologi: 

l Sub-set dari pemrograman deskripsi halaman PostScript untuk menghasilkan tampilan dan grafik

l Sistem penempatan/pemindahan huruf untuk mengijinkan perpindahan huruf di dalam dokumen

l Sistem penyimpanan terstruktur untuk menempatkan dan mengompresi elemen-elemen 

dokumen ke dalam satu berkas.

8.2 Antarmuka Dokumen PDF

Antarmuka dokumen PDF pada umumnya tersusun atas kombinasi teks, grafik vektor, dan grafik 

raster. Grafik vektor digunakan untuk menampilkan ilustrasi yang terbentuk dari garis dan kurva, 

sedangkan grafik raster digunakan untuk menampilkan foto dan citra. Pada perbaikan format 

selanjutnya, dokumen PDF juga mampu mendukung hyperlink, forms, javascript, dan berbagai 

kemampuan lain yang dapat didukung dengan melakukan penambahan plugin. Dokumen PDF versi 

1.6 telah memiliki kemampuan untuk menampilkan grafik tiga dimensi interaktif.
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8.3  Aksesibilitas

Berkas PDF dapat dibuat secara spesifik agar dapat diakses oleh orang-orang dengan 
cacat/keterbatasan fisik. Format berkas PDF dapat dilengkapi dengan label (tag) XML, teks ekuivalen, 
perbesaran visual teks (magnifier), penambahan fasilitas audio/suara, dan sebagainya. Beberapa 
perangkat lunak kreator PDF seperti Adobe InDesign dapat secara otomatis membuat berkas PDF 
berlabel.

8.4  Keamanan dan Pembatasan Penggunaan

Berkas PDF dapat disandikan sehingga untuk dapat membuka atau mengeditnya diperlukan 
katakunci tertentu. Penyandian berkas PDF dilakukan dalam dua tingkat, yakni 40-bit dan 128-bit 
dengan menggunakan sistem sandi kompleks RC4 dan MD5. Berkas PDF juga dapat diberi 
pembatasan DRM untuk membatasi aktivitas penggandaan, penyuntingan, maupun pencetakan 
berkas tersebut.

8.5  Mengkonversi File Dokumen (Ms Office) ke PDF

1. Buka file  anda dengan program Ms Word/Ms Excel

2. Untuk mengkonversi menjadi file PDF ada 4 cara : 

a. Melalui menu Addins  >  Create PDF (Misalnya telah ter-install Solid PDF)

b. Melalui menu Acrobat  >    Create PDF (Jika telah ter-install Acrobat Reader)
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c. Menu Office Button  >   Print   >   Print   >   Adobe PDF (atau tekan tombol CTRL+P) (Jika 
telah ter-install Acrobat Reader atau Addins PDF)

d. Pada Aplikasi Windows Explorer Anda cari file yang akan dikonversi menjadi PDF. Kemudian 
Anda klik kiri  > klik kanan  > muncul kotak dialog seperti berikut ini. Selanjutnya Anda pilih 
Convert to PDF  > Isikan nama dokumen  >  Save

8.6  Menggabungkan Beberapa File PDF Menjadi Satu Dokumen 

1.  Jalankan program Adobe Acrobat 
Profesional

2.  Buka menu File > Create PDF > From 
Multiples Files .

3. Pada dialog Create PDF, from Multiple 
Documents, klik Browse lalu pilih file-file 
anda.

4.  Klik Ok, lalu akan muncul dialog Save As, 
beri nama file baru lalu klik Save

8.7  Membuat Bookmark Pada Dokumen PDF

1.  Jalankan program Adobe Acrobat 
Profesional

2.  Buka file *.pdf anda

3.  Klik Bookmark pada Navigation Tab

4.  Klik Options  >  New Bookmark  
lihat gambar berikut:
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5.  Isikan nama judul > klik halaman (seperti pada tanda lingkaran), lihat gambar berikut:

6.  Klik Save seperti tampak pada tanda lingkaran 
gambar disamping.

7. Untuk membuat sub judul dibawahnya, “drag 
mouse” judul dibawahnya ke judul utama/ 
diatasnya, lihat pada gambar disamping ini:

8.  Sub judul sudah akan berada dibawah judul 
utama, lihat pada gambar dibawah ini:

Catatan:

semua judul, sub judul, maupun bab dalam dokumen harus dibuatkan bookmark satu persatu, 
tidak boleh ada yang ketinggalan agar ketika diklik tiap judul bookmark bisa ditampilkan 
halaman sesuai pada dokumen.
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