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Budaya membaca buku merupakan jalan untuk 

membuka jendela ilmu pengetahuan bagi masyarakat. 

Sayangnya, masyarakat Indonesia masih mempunyai 

tingkat budaya membaca buku yang rendah. 

Rendahnya budaya membaca buku masyarakat 

Indonesia salah satunya karena produksi buku di 

Indonesia yang sedikit. Biaya produksi sebuah buku 

menjadi mahal akibat ketergantungan terhadap kayu 

yang merupakan bahan baku kertas. Hal ini 

menyebabkan terbatasnya jumlah buku yang beredar. 

Dibanding media pembelajaran audiovisual, media 

tulis buku yang merupakan salah satu media 

pendukung budaya membaca lebih mampu 

mengembangkan daya kreativitas dan imajinasi 

pembacanya, terutama anak-anak dan remaja. Salah 

satu solusi untuk mengatasi masalah di atas, yaitu 

buku elektronik    (e-Book). Buku elektronik adalah 

versi digital dari buku. Dengan buku elektronik, tidak 

perlu lagi dibutuhkan kertas untuk menghasilkan 

suatu bacaan. Oleh karena itu perlu dibuat aplikasi 

buku elektronik berbasis web yang mendukung 

konversi dokumen *.doc menjadi *.pdf. Dengan 

aplikasi ini pembaca dokumen dapat membaca dengan 

efisien dan praktis bahkan dapat membaca buku 

elektronik melalui perangkat bergerak yang mendu- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kung fasilitas browsing menggunakan Internet dan 

atau yang mempunyai fasilitas office tools yang 

mendukung format dokumen *.doc dan *.pdf. Di 

samping itu, dengan format dokumen *.pdf pembaca 

buku elektronik dapat memperoleh dokumen yang 

rapi, mudah digunakan, dan mudah dalam mengolah 

sekuritasnya.  

Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah untuk 

pertama, memberikan kemudahan dan kepraktisan 

bagi para pembaca untuk berbagi suatu dokumen atau 

artikel tentang materi mata kuliah dalam format 

dokumen *.pdf. Dalam tugas akhir ini, mata kuliah 

yang digunakan sebagai contoh materi buku 

elektronik adalah Kriptografi di jurusan Teknik 

Elektro Universitas Diponegoro. Kedua, sebagai 

sarana untuk memberikan informasi yang lengkap 

tentang sebuah materi mata kuliah kepada pembaca 

dengan harga yang murah tanpa harus membeli buku 

fisik. 

Pembatasan masalah untuk tugas akhir adalah 

pertama, aplikasi buku elektronik ini menyediakan 

layanan bagi-pakai gratis (free sharing) dalam format 

dokumen *.pdf, layanan search engine berdasarkan 

nama berkas buku elektronik, judul artikel, penulis 

artikel, dan kata-kunci ringkasan (resume), layanan 

download dokumen *.pdf, upload dokumen *.doc, 

layanan daftar anggota, dan informasi alamat e-mail 

administrator. Kedua, dokumen yang tersedia pada 
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buku elektronik ini adalah dokumen-dokumen materi 

mata kuliah Kriptografi di Universitas Diponegoro. 

Ketiga, format dokumen yang dapat di-upload hanya 

format *.doc. Keempat, browser yang digunakan 

untuk mengakses aplikasi ini adalah Mozilla Firefox. 

Kelima, sistem operasi yang digunakan adalah 

Microsoft Windows XP.  

 

METODE 

 

Pada tahap perancangan digunakan bahasa 

pemodelan Unified Modeling Language (UML). 
UML mendefinisikan tiga jenis pemodelan yaitu, 

pemodelan fungsional (functional modeling), 

pemodelan terstruktur (structural modeling), dan 

pemodelan perilaku (behavioral modeling).  

 

Diagram Aktivitas 

 
Diagram aktivitas menggambarkan berbagai alir 

aktivitas pada suatu sistem perangkat lunak, 

bagaimana masing-masing alir berawal, keputusan 

yang mungkin terjadi, dan bagaimana alir berakhir.  

Diagram aktivitas pada Gambar 1 

menggambarkan alir aktivitas pengunjung mulai dari 

masuk ke menu utama, mencari berkas buku 

elektronik, dan men-download berkas buku 

elektronik.  

 

masuk menu 
utama

mencari berkas buku 
elektronik yang dikehendaki

mendownload berkas 
buku elektronik(*.pdf)

masuk menu 
utama

klik daftar 
anggota

klik upload

login sebagai 
anggota

upload berkas buku 
elekronik(*.pdf)

logout

menyediakan pilihan upload 
berkas buku elektronik(*.pdf)

ya

meminta anggota untuk mengganti nama berkas 
apabila  nama berkas upload telah ada di basis-data

tidak

aplikasi buku elektronik (e-Book) berbasis web pendukung konversi format dokumen *.doc menj adi *.pdfpengunjung

 
Gambar 1. Diagram aktivitas  pengunjung 

Diagram Use Case 
 

Diagram use case merepresentasikan hubungan 

antara aktor dengan sistem. Pada diagram Gambar 2 

ini penekanan dilakukan terhadap “apa” yang 

diperbuat sistem dan bukan “bagaimana”.  

download berkas buku 
elektronik

mencari berkas buku 
elektronik

melihat alamat email 
administrator

pengunjung

keluar

bertindak sebagai member upload ebook

melakukan login

upload ebookbertindak sebagai 
administrator

edit member

hapus member

manajemen member

input member baru

edit ebook
manajemen ebook

hapus ebook  
Gambar 2. Diagram use case 

 

Diagram Basis-data 

 
Relasi antar tabel anggota dan tabel ebook 

dijembatani oleh atribut id yang dipunyai oleh kedua 

tabel. Pada Gambar 3 ditunjukkan diagram basis-data 

“Aplikasi Buku Elektronik (e-Book) Berbasis Web 

Pendukung Konversi Format Dokumen *.doc Menjadi 

*.pdf”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram basis-data 
 

Pencarian Berkas Buku Elektronik (e-Book) 
 

Proses pencarian berkas buku elektronik (e-

Book) dapat dilakukan oleh pengunjung, anggota, 

ataupun administrator. Untuk mencari berkas buku 

elektronik, pengguna harus memasukkan tipe 

pencarian dan kata-kunci pencarian. Gambar 4 

menunjukkan diagram urutan pencarian berkas buku 

elektronik. 

Tabel anggota

id

namauser

email

password

status

usia

gender

namalengkap

Tabel ebook

idresume

id

namafile

judulartikel

penulisartikel

resume

file
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 : pengunjung  : form pencarian : form hasil pencarian  : mendownload 
berkas

1: input tipe pencarian dan keyword

2: klik cari

3: klik download

 
Gambar 4. Diagram urutan pencarian berkas 

buku elektronik (e-Book) 

 

Upload Berkas Buku Elektronik (e-Book) 

 

Proses upload berkas buku elektronik (e-Book) 

yang dilakukan oleh administrator digambarkan oleh 

diagram aktivitas pada Gambar 5. 

masuk menu 
utama

klik upload

login sebagai 
administrator

meng-klik 
upload

upload berkas buku 
elektronik(*.pdf)

klik tombol 
Back

logout

menampilkan halaman upload 
berkas buku elektronik(*.pdf)

aplikasi buku elektronik (e-Book) berbasis w eb pendukung konv ersi format dokumen *.doc menj adi *.pdfadministrator

. Gambar 5. Diagram aktivitas upload berkas buku 

elektronik (e-Book) 

 

Manajemen Anggota 

 

Untuk dapat melakukan manajemen anggota, 

seorang pengunjung harus login terlebih dahulu 

sebagai administrator barulah dapat melakukan proses 

edit, hapus, dan memasukkan data anggota baru.  

 

Manajemen Buku Elektronik (e-Book) 
 

Manajemen buku elektonik (e-Book) dapat 

dilakukan oleh pengguna administrator. Jadi 

pengguna biasa dan pengguna anggota tidak dapat 

mengakses layanan ini. Manajemen buku elektronik 

yang dapat dilakukan oleh administrator meliputi edit 

dan hapus buku elektronik. Semua berkas buku 

elektronik yang di-download oleh pengguna adalah 

berkas buku elektronik dalam format dokumen *.pdf. 

 

HASIL 

 

Tampilan Menu Utama 
 

Tampilan menu utama ditunjukkan pada 

Gambar 6. 

 
Gambar 6. Tampilan menu utama 

 

Tampilan menu utama ini adalah tampilan yang 

terlihat pada waktu aplikasi pertama kali diakses. 

Pada tampilan ini, pengguna juga dapat melihat 

tampilan tanggal dan waktu sehingga pengguna bisa 

dengan mudah mengetahui kapan dirinya mengakses 

aplikasi ini. 

 

Tampilan Download Berkas Buku Elektronik 

 

Proses download dapat dilakukan oleh 

pengguna dari menu utama atau melalui form 

pencarian. Tampilan download ditunjukkan oleh 

Gambar 7. 

 
Gambar 7. Tampilan download melalui menu 

utama 
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Tampilan Daftar Anggota 

Gambar 8 memperlihatkan tampilan 

pendaftaran anggota baru. Pada aplikasi buku 

elektronik (e-Book) berbasis web pendukung konversi 

format dokumen *.doc menjadi *.pdf ini, pendaftaran 

anggota baru diperlukan agar pengguna dapat 

melakukan proses upload berkas buku elektronik 

baru. 

 
Gambar 8. Tampilan registrasi anggota 

baru 

 

PEMBAHASAN 

 

Pencarian Berkas Buku Elektronik (e-Book) 
 

Untuk melihat lebih rinci tentang ringkasan 

(resume) berkas buku elektronik, seorang pengguna 

dapat meng-klik link selengkapnya yang terdapat 

pada akhir kalimat masing-masing ringkasan (resume) 

berkas buku elektronik yang ada dalam aplikasi ini. 

Setelah link selengkapnya di-klik maka akan muncul 

tampilan seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 9. 

 
Gambar 9. Hasil link ‘selengkapnya’ 

 

Dalam mencari, membaca, dan men-download 

berkas buku elektronik melalui form pencarian, 

pengguna harus memilih jenis pencarian yang 

diinginkan apakah berdasarkan nama berkas, judul 

artikel, penulis artikel, ataukah berdasarkan kata-

kunci yang ada dalam ringkasan (resume).  

 

Registrasi Anggota Baru 

 

Untuk mendaftar, pengguna harus mengisi 

data diri meliputi nama lengkap, user id yang 

nantinya digunakan untuk user name sewaktu 

login, e-mail, password, usia, dan jenis kelamin. 

E-mail yang didaftarkan oleh anggota tidak boleh 

sama antara anggota satu dengan anggota yang 

lain. Setelah tombol daftar ditekan, data diri 

pengguna yang tadi diisikan akan disimpan ke dalam 

basis-data tabel anggota dan pengguna sudah 

memperoleh status sebagai anggota. Anggota 

dibedakan menjadi dua yaitu, anggota dan 

administrator. Setiap anggota mempunyai ID 

pengguna yang berbeda-beda dan diberikan secara 

automatis oleh sistem.  

 

Informasi E-mail Administrator 

 

Pada waktu pengguna meng-klik menu hub 

kami pada tampilan utama aplikasi, pengguna bisa 

mendapatkan informasi mengenai alamat e-mail 

administrator. Keterangan ini ditunjukkan lebih jelas 

oleh Gambar 10. 

 Gambar 10. Informasi e-mail administrator 
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Upload Berkas Buku Elektronik (e-Book) 

 

Sebelum melakukan proses upload seorang 

pengguna harus login terlebih dahulu. Hak akses yang 

dimiliki oleh pengguna tergantung dari status 

pengguna tersebut yang tersimpan dalam basis-data. 

Apabila status pengguna dalam basis-data adalah ‘0’ 

maka pengguna itu berstatus sebagai anggota 

sedangkan jika statusnya ‘1’ pengguna mempunyai 

hak akses sebagai administrator yang tidak hanya 

dapat melakukan upload namun juga bisa melakukan 

manajemen anggota dan manajemen berkas buku 

elektronik. Ketika pengguna meng-upload berkas 

buku elektronik melalui aplikasi, ID pengguna yang 

melakukan upload juga tersimpan dalam basis-data 

tabel ebook. Setelah tombol upload ditekan oleh 

pengguna, format dokumen *.doc secara automatis 

akan dikonversi menjadi format dokumen *.pdf oleh 

aplikasi. Pada proses login bila username, e-mail, dan 

password yang diisikan oleh pengguna sesuai dengan 

data yang tersimpan dalam basis-data maka pengguna 

dapat masuk ke halaman web selanjutnya seperti yang 

terlihat pada Gambar 11 (status administrator). 

 

 
Gambar 11. Upload administrator 

 
Setelah meng-upload berkas buku elektronik, 

pengguna harus mengisi form untuk memasukkan 

judul artikel, penulis artikel, ringkasan (resume), dan 

link ke web lainnya atau alamat dimana berkas buku 

elektronik berada. Nama berkas buku elektronik 

secara automatis tersimpan dalam basis-data sesuai 

dengan nama berkas yang di-upload oleh anggota. 

Pada halaman web yang ditunjukkan oleh 

Gambar 12, administrator dapat meng-edit dan 

menghapus data anggota baik dari sistem basis-data 

maupun tampilan web. Memasukkan data anggota 

baru ke dalam basis-data juga dapat dilakukan oleh 

administrator melalui halaman ini. Untuk manajemen 

berkas buku elektronik (e-Book) administrator dapat 

melakukan proses edit dan hapus seperti yang terlihat 

pada Gambar 13. 

. 
 

 

 

 

 

Gambar 12. Manajemen anggota 

 

Gambar 13. Manajemen buku elektronik (e-Book) 

Edit data anggota 

hapus  data 
anggota 

Memasukkan 
data anggota 
baru  

hapus data 
buku 
elektronik 

Edit data 
buku 
elektronik 
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KESIMPULAN 

Dari perancangan, implementasi, dan 

pengujian tugas akhir yang berjudul “Aplikasi 

Buku Elektronik (e-Book) berbasis Web 

Pendukung Konversi Format Dokumen *.doc 

Menjadi *.pdf” ini maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan yaitu pertama, telah dapat 

dikembangkan sebuah sistem aplikasi buku elektronik 

(e-book) berbasis web pendukung konversi format 

dokumen *.doc menjadi *.pdf. Kedua, pada aplikasi 

ini pengunjung juga dapat meng-upload buku 

elektronik yang sesuai dengan materi Kriptografi. 

Ketiga, untuk dapat meng-upload buku elektronik, 

pengunjung harus login terlebih dahulu sebagai 

anggota atau administrator. Keempat, pada proses 

upload, dokumen yang di-upload harus dalam bentuk 

format *.doc, yang pada akhirnya akan dikonversi dan 

disimpan secara automatis oleh sistem dalam bentuk 

format *.pdf . Kelima, pada aplikasi ini administrator 

dapat melakukan manajemen anggota dan manajemen 

berkas buku elektronik. Keenam, beberapa 

kemudahan yang ditawarkan bagi pengunjung web 

pada aplikasi ini adalah tersedianya fasilitas pencarian 

berkas buku elektronik, fasilitas informasi alamat e-

mail administrator, download berkas buku elektronik 

hanya dengan klik kanan nama berkas yang ingin di-

download, dan upload berkas buku elektronik. 

 

SARAN 
Setelah dibangunnya aplikasi buku elektronik 

(e-book) berbasis web pendukung konversi format 

dokumen *.doc menjadi *.pdf, ada beberapa hal yang 

dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya. 

Pertama, agar hubungan pengguna yang satu dengan 

pengguna yang lain maupun pengguna dengan 

administrator lebih interaktif, pada aplikasi ini dapat 

ditambahkan layanan forum. 

Kedua, format dokumen dalam aplikasi buku 

elektronik (e-Book) berbasis web ini dapat diperluas 

lagi dengan format dokumen lain seperti *.html. 

Ketiga, aplikasi buku elektronik (e-Book) 

berbasis web pendukung konversi format dokumen 

*.doc menjadi *.pdf ini diharapkan dapat 

diaplikasikan secara online, sehingga diharapkan lebih 

mempermudah pengguna dalam mencari buku 

elektronik gratis mata kuliah Kriptografi di Jurusan 

Teknik Elektro Universitas Diponegoro. 
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