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Mungkin pernah mengalami masalah untuk menggabungkan beberapa dokumen PDF menjadi satu. 
Atau mungkin memecah satu file PDF menjadi beberapa bagian. Kini masalah seperti itu bisa 
diatasi dengan software PDFSAM. Aplikasi yang diciptakan oleh Andrea Vacondio ini ditulis 
dengan bahasa pemrograman Java(TM) 2 SDK. Aplikasi ini mampu melakukan pecah (split) dan 
gabung (merge) dokumen PDF. 

Memecah/split satu dokumen PDF menjadi beberapa bagian:
1. Buka pdfsam
2. klik pada ikon Split di bagian kiri
3. add, masukkan file PDF yang ingin dipecah
4. pilih opsi splitting yang tersedia. Anda bisa memilih burst untuk memecah ke halaman-

halaman tunggal, memecah sesuai nomor halaman ganjil/genap, memecah setiap “n” 
halaman, atau memecah sesuai ukuran yang Anda mau (split at this size)

5. tentukan direktori tujuan untuk berkas-berkas PDFnya nanti
6. tentukan versi dokumen PDFnya, saran saya lebih baik yang paling baru saja
7. tentukan prefiks untuk nama dokumen nanti. Ini dipakai untuk menamai secara umum 

berkas-berkas pdf. Misalkan PDF aslinya bernama SKRIPSI_SATELIT_GIS.pdf maka Anda 
bisa memasukkan prefix skripsi_satelit agar nanti file-filenya bernama sama dengan nomor 
yang berbeda

8. run, tunggu hingga usai
9. periksa direktori tujuan
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Menggabungkan/merge dokumen-dokumen PDF menjadi satu:

1. Buka pdfsam
2. pada kotak sebelah kiri, pilih Merge/extract
3. add, tambahkan file-file yang ingin digabungkan. Anda bisa memilih beberapa dalam satu 

waktu
4. silakan tata urutan PDF sesuai keinginan dengan tombol Move up/move down. Misalnya 

untuk PDF berjudul COVER.pdf menjadi nomor 1 dan EPILOG.pdf bernomor terakhir. Ini 
akan membuat dokumen tersusun berdasarkan urutan nomor halaman yang ditentukan

5. tentukan direktori tujuan penggabungan serta nama file
6. pilih versi PDF. Saran saya, gunakan yang terbaru
7. run, tunggu hingga usai
8. silakan periksa direktori tujuan.

Saya pernah menjadikan pdfsam aplikasi PDF merge/split untuk mengerjakan majalah. Komentar 
saya, pdfsam sangat cepat dalam melakukan merging. Lain daripada aplikasi serupa di Windows. 
Silakan unduh dari http://pdfsam.org  atau melalui SourceForge langsung. Inilah contoh hasil 
penggabungannya:

http://pdfsam.org/
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