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Mukaddimah 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan 

karunianya saya bisa memposting artikel ini, dan juga kepada 

ilmukomputer.com yang telah member kesempatan kepada saya 

untuk bisa berbagi khususnya ilmu komputer.  

 

Saya sangat senang sekali bisa berbagi ilmu, semoga bermanfaat 

bagi semua, dan ini merupakan artikel saya yang kedua di 

ilmukomputer.com, postingan sebelumnya adalah “cara cepat dan 

tepat ngetik 10 jari”, semoga di lain waktu saya bisa memposting 

artikel-artikel yang lebih banyak lagi mengenai ilmu komputer. Nah 

kali ini saya akan membahas “Bagaimana cara mengconvert file 

doc, xls, ppt de-el-el ke format pdf”  

 

Portable Document Format atau yang lebih kita kenal dengan nama 
pdf adalah suatu format dokumen buatan dari Adobe System Inc, 
yang kelebihannya adalah memberikan kebebasan bagi para 
penggunanya untuk membuka tanpa harus tergantung pada aplikasi 
original pembuat dokumen tersebut, hardware maupun sistem 
operasi terutama untuk membuat dan membuka dokumen tersebut. 



Ada banyak cara yang bisa anda lakukan untuk mengconvert text 
atau file ke format pdf, dan telah tersebar luas di internet software-
softwarenya yang bisa di download secara orb “ORa Bayar” alias 
gratis baik itu full version maupun versi trial yang siap di install ke 
PC anda. Misalnya doc2pdf merupakan software untuk mengconvert 
file doc menjadi format pdf, xls2pdf yaitu program untuk menconvert 
format xls atau excel menjadi format pdf, dan atau pdf converter de-
el-el dan bahkan sebaliknya menconvert format pdf2doc. Yang 
tentunya, jika anda memanfaatkan program tersebut “bukan lagi 
promosi software lain” akan semakin banyak program-program yang 
terinstall di PC anda, dan ada kemungkinan bisa memperlambat 
kinerja windows. 

Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi bagaimana cara 
mengconvert text atau file ke dalam format pdf dan sebaliknya “pdf 
to doc”, hanya dengan menggunakan satu program yaitu adobe 
acrobat 7.0 professional. berikut cara penggunaannya. 

saya asumsikan PC anda sudah terinstall adobe acrobat 7.0 
professional dan telah selesai menggarap file-file yang akan di 
convert ke pdf, baik file doc, xls, ppt, cdr, psd de-el-el. 

1. Buka file yang akan di convert, pilih print (ctrl + P), ganti printer 
name dengan adobe pdf. 

 
 

1. Lakukan hal sama selayaknya anda mencetak “print out” 
dokumen, dengan mengatur properties, de-el-el. klik ok  
 



 
 

2. Beri nama file “file name” atur posisi penyimpanan, klik ok 
 

 
 

3. Proses sedang berlangsung dan secara otomatis akan terbuka. 
 

cara lainnya yaitu pilih file yang akan di convert klik kanan pada 
mouse kemudian pilih convert to adobe pdf, proses berjalan sama. 
 
Sedangkan untuk mengconvert pdf ke doc, caranya hampir sama, 
tapi sedikit berbeda “walah gimana,….!!! aneh tapi nyata”. 
 
1. Buka file pdf  
2. Pilih menu file  save as (ctrl + S) ganti save as type dengan 

doc 
 



 
 
 
3. buka drive atau tempat untuk menyimpan file doc tadi. Karna ini 

tidak otomatis terbuka.  
4. Selamat mencoba  
 
 

Referensi :  

• Artikel ini ditulis dari pengalaman pribadi, saat saya mencari 
software-software pdf converter, dan disarankan oleh teman 
menggunakan adobe acrobat professional. 

• Image di ambil dari keyboard (print screen) yang dirapikan 
dengan program photoshop. 
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