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Apa itu E-book? E-book adalah sebuah buku elektronik biasanya berbentuk aplikasi (*.exe). Lalu 

bagaimana kita membuat sebuah e-book? Tentunya kita membutuhkan software bantu untuk 

membuild/membangun, atau mengconvert/mengkonfersi file HTML misalnya ke file aplikasi. 

Apasih kelebihan dan kekurangan dari e-book? Mungkin salah satu kelebihannya adalah kita 

tidak lagi menyimpan banyak file penyerta HTML contohnya gambar berikut: 

 

Saat kita menyimpan artikel / bacaan hasil download kita dari internet kita pasti juga akan 

selalu menyimpan file penyerta/file pendukung HTML. File penyerta tersebut biasanya 

dimasukkan dalam sebuah folder berakhiran _files. Biasanya folder _files tersebut berisi 

gambar-gambar yang ada dalam file HTML atau script-script pendukung untuk tampilan file 

HTML tersebut misal: file *.js, *.css ,dll.  

 

 

 
Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2009 IlmuKomputer.Com 
Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan 
secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus 
atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap 
dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin 
terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Lalu bagai mana kita mengkonversi file HTML ke format exe? Download saja software SiteInFile 

Compiler di www.abyssmedia.com . Software ini dapat mengkonversi file Html menjadi file 

aplikasi (*.exe). Instal lalu cari file yang akan diubah: 

 

Lalu tentukan nama file keluaran/hasilnya, tekan tombol next 

 

Hilangkan cheklish pada bagian Hide Scrollbal dan Use Sadows Lalu ikuti perintah apa saja yang 

mau di setting dan next-finsih 

http://www.abyssmedia.com/
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Maka file HTML akan langsung di konversi ke format exe dan hasilnya akan langsung di run 

/dibuka. Untuk melihat hasilnya dapat kita lihat di folder tempat file HTML yang kita konversi 

tadi. 

 

Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan software e-book maestro yang bisa di dowload di: 

http://www.ebookmaestro.com  

 

http://www.ebookmaestro.com/
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Tentukan file HTML yang akan kita konversi ke exe lalu tekan COMPILE, tunggu hingga proses 

selesai setelah selesai tekan tombol Run. Hasil konversi akan terlihat seperti gambar berikut: 

  

Dalam keaadaan default hasil keluarannya dapat anda cari di C:\Program Files\eBook Maestro 

FREE\Output\ 

Cara selanjutnya anda bisa mencari sendiri software e-book yang free di internet misal adalah 

Ebook Pack Express jika anda belum memilikinya dapa didownload 

di  : http://www.caislabs.com  

“Semoga apa yang saya tulis ini bermanfaat bagi kita semua” 

Biografi Penulis 

Anharku. Pertama mengenal komputer saat SMP pertamanya kenal 

komputer hanya bermain game bawaan window's lambat laun karna 

pergaulan dan pertumbuhan, merasakan anehnya cinta 

monyet...patahhati lalu melampiaskannya pada bermain Game online 

namun karena satu persatu game itu servernya runtuh (gameOver kali) 

jadi aku memutuskan vakum dari dunia gamer waktu itu juga saat aku 

masih UAS jadi aku fokus ke skull dulu.Lanjut mengenal dunia internet 

sejak hobi main di warnet untuk sekedar mengecek e-mail, fs, dan sekedar chatting ga jelas..Dari 

temanku bernama DNZ lah aku mulai mengenal dunia virus..lalu aku belajar secara otodidak karna 

temanku DNZ lebih suka dunia Hacking. Belajar algoritma dan pemrograman, membuat flowchart, dan 

belajar bahasa pemrograman seperti visual basic, delphi, C++, pascal, asmbly. Belajar tentang micro, 

website, PHP, Basis data, MySQL, belajar tentang Jaringan Komputer..belajar tentang segala sesuatu 

yang berbau komputer. 

http://www.caislabs.com/

