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PENDAHULUAN 
 
Pengolahan image digital dengan mengunakan fasilitas komputer merupakan satu sisi menarik 
tersendiri dari sekian banyak perangkat kemampuan komputer dalam memanipulasi berbagai 
jenis dan bentuk data. Dalam hal ini jenis dan bentuk data yang diolah pada umumnya dalam 
bentuk gambar atau foto digital. Bebagai tujuan dengan latar belakangnya masing-masing 
dapat dicapai melalui sarana ini. Sedikit contoh yang dapat diungkapkan disini seperti: 
penajaman dan pembersihan foto-foto lama yang kualitas gambarnya sudah tidak baik dengan 
terlebih dahulu melakukan proses scanning terhadap foto-foto tersebut; memberikan kesan 
trick (tipuan halus) pada satu image dengan menambahkan unsur dan kesan tambahan pada 
foto asli; photomontage, yang merupakan salah satu aspek yang sangat bermanfaat dalam 
studi visual lingkungan di arsitektur, hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan image dari 
unsur fisik baru ke image yang menampilkan suasana lingkungan existing. Software yang paling 
banyak digunakan dalam melakukan pengolahan image digital ini adalah Adobe Photoshop. 
 
Adobe Photoshop™ merupakan salah satu program pengolah gambar standar profesional. 
Tutorial dalam modul ini bertujuan untuk memperkenalkan fungsi penting yang disediakan oleh 
Adobe Photoshop. Fasilitas yang diberikan oleh program ini antara lain agar dapat mendukung 
pekerjaan yang akan ditampilkan dalam bentuk media cetak maupun presentasi, yang 
dijalankan oleh program seperti; Power Point, Publisher, Macromedia Director, Autorware , 
Front Page dll 
 
Dengan latihan-latihan di bagian akhir, diharapkan pembaca lebih mudah memahami dan 
mempraktekkan teori yang ada.  
 
Semoga bermanfaat … 
 
Dalam proses manipulasi gambar, pada dasarnya Photoshop digunakan untuk melakukan tugas-
tugas berikut: 

1. Membuat tulisan dengan efek tertentu.   
Kelebihan Photoshop adalah mampu membuat tulisan dengan bermacam-macam 
karakteristik.  
Berikut adalah contoh tulisan yang dibuat dengan Photoshop: 
 

 
2. Membuat tekstur dan material yang beragam.   

Dengan langkah-langkah tertentu, seorang designer bisa membuat gambar misalnya 
daun, logam, air, dan bermacam gambar lainnya. 
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3. Mengedit foto dan gambar yang sudah ada.   
Manipulasi yang bisa dilakukan antara lain: mengubah posisi gambar, mengatur 
pencahayaan, komposisi warna, menyambung gambar, menambah border (frame) dan 
efek-efek lainnya. 
 

 
 

4. Memproses materi web.   
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Photoshop juga digunakan untuk keperluan web, misalnya: kompresi file gambar 
agarukurannya lebih kecil, memotong gambar kecil-kecil (slice), dan membuat web 
photo gallery. Dengan Adobe Image Ready™, gambar yang sudah ada bisa dibuat untuk 
keperluan web, misalnya menjadi rollover dan animasi GIF. Untuk keperluan tersebut, 
anda bisa menggunakan Macromedia Fireworks™ di samping Adobe Image Ready™. 
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MENGENAL  GAMBAR  BITMAP 
 
Suatu foto atau gambar bisa direpresentasikan dengan format bitmap dalam ribuan titik 
<pixel> warna-warni yang membentuk suatu pola. Pada file bitmap dikenal dua istilah penting, 
yaitu : 

1. Resolusi atau jumlah titik persatuan luas, yang akan mempengaruhi ketajaman dan detil 
file bitmap. Biasanya dinyatakan dalam satuan dpi (dot per inch). 

2. Intensitas atau kedalaman warna, yang akan menentukan kualitas warna gambar secara 
keseluruhan. Biasanya dikenal istilah 256 warna, high color, true color, gradasi abu-abu  
(grayscale), serta hitam-putih (black & white). 
 

Mode Dan Model Warna 
Mode warna menentukan model warna yang digunakan untuk menampilkan dan mencetak 
suatu image. 

a. RGB (Red, Green, Blue): Persentase yang sangat besar dari spektrum yang terlihat 
dapat direpresentasikan dengan mencampur merah, hijau dan biru (Red, Green dan 
Blue) yang diberi warna terang dalam berbagai proporsi dan intensitas. Dengan 
mencampur warna merah, hijau dan biru akan menciptakan warna putih. 0Ieh karena 
itu model RGB juga disebut dengan additive colors (warna campuran). 

b. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black): CMYK didasarkan pada kualitas penyerapan 
cahaya dari tinta yang dicetak pada kertas. MisaInya, warna putih terang menyebabkan 
tinta menjadi tembus pandang, sebagian dari spektrumnya diserap, dan yang lainnya K 
pada CWK direfleksikan kembali menuju mata digunakan untuk 

c. Bitmap Mode: Mode ini menggunakan satu dari dua nilai warna (hitam atau putih) 
untuk merepresentasikan pixel ke dalam image. Image dalam mode Bitmap biasa 
disebut dengan Bitmapped 1-bit karena image tersebut memiliki kedalaman bit 
sebanyak 1. 

d. Grayscale Mode: Mode ini menggunakan lebih dari 256 bayangan abu-abu. Setiap 
pixel dari sebuah image dengan mode grayscale mempunyai nilai kecerahan 
(brightness) dengan range 0 (hitam) sampai 255 (putih). Nilai grayscale juga dapat 
diterapkan dalam persentase dengan 0% adalah putih, dan 100% adalah hitam. 

e. Duotone Mode: Mode ini menggunakan 256 warna. Pada saat mengkonversi menjadi 
indexed color, Photoshop akan membuat CWT (Color Lockup Table) yang menyimpan 
dan mengindeks warna dalam sebuah image. Apabila ada sebuah warna dalam image 
aslinya tidak muncul pada tabel, program akan memilih warna yang terdekat dengan 
warna tersebut, atau mensimulasikan warna dengan menggunakan warna yang telah 
tersedia. 

f. Multichannel Mode: Mode ini menggunakan 256 level, dari abu-abu pada tiap 
channel. Image dengan menggunakan mode Multichannel sangat berguna untuk 
pencetakan khusus. 

 
 
 



MEMBUAT FILE  
 
Pilih menu file – new 
Maka akan terlihat dilayar monitor seperti gambar di bawah ini; 

 
File   : Untuk mengisi nama file 
Width/height  : Lebar/tinggi media gambar santuannya; cm, inch, pixel 
Resolution  : Resolusi dari suatu gambar satuannya; cm, inch, pixel 
Mode   : Mode warna dari suatu gambar 
Contents  : Latar belakang gambar 
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AREA KERJA PHOTOSHOP 
 

 
Keterangan 
A. Toolbox 
B. Tool Option Bar 
C. View area untuk image 
D. Menu 
E. Status Bar 
F. Palette, dari atas ke bawah: navigation palette, color palette, history palette, dan layer 
palette 
G. Palette Well (hanya tampak apabila resolusi layar di atas 800 x 600) 
 
MENGENAL  PERALATAN  PHOTOSHOP   
 

1. Toolbox (Window | Tools) 
Untuk membuat atau mengedit gambar tentu dibutuhkan peralatan yang memadai. 
Toolbox  dalam Photoshop berisi sekumpulan tool yang sering dipakai dan masing-
masing mempunyai fungsi berbeda. 
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2. Option Bar  
Setiap tool (alat) pada toolbox mempunyai setting yang bisa diubah sesuai dengan 
kebutuhan. Untuk itu disediakan Option Bar (Window | Options). Berikut contoh option 

bar untuk Rectangular Marquee Tool   
 

 
 
Dengan option bar pada contoh di atas, anda bisa mengganti setting misalnya memilih 
seleksi yang akan diterapkan: 

 Membuat seleksi baru 
 Menggabungkan seleksi yang sudah ada dengan seleksi yang akan dibuat 
 Mengurangi seleksi yang sudah ada dengan seleksi yang akan dibuat, dll 

 
3. Palet   

Palet digunakan sebagai perangkat bantu sehingga gambar bisa diedit lebih mudah dan 
cepat. Palet yang ada pada Photoshop, antara lain: Navigator, Info, Color, Swatches, 
Styles, History, Actions, Layers, Channels, Paths, Paragraph, Tool Preset dan Character. 
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OPERASI DASAR DENGAN PHOTOSHOP 
 
Hasil manipulasi gambar yang bagus pada dasarnya dibuat dengan melakukan operasi-operasi 
dasar dalam urutan tertentu. Berikut adalah beberapa operasi dasar yang sering digunakan: 

1. Seleksi, digunakan untuk memilih area gambar yang akan diedit. Dengan demikian, 
manipulasi yang dilakukan pada gambar hanya akan berpengaruh pada bagian yang 
diseleksi saja. 

 
 Tool Marquee 

 
Ada empat macam bentuk, yaitu: 
 Rectangle: Untuk membuat seleksi bentuk kotak 
 Elliptical: Untuk membuat seleksi bentuk lingkaran 
 Single Row: Untuk membuat seleksi garis horisontal 
 Single coloumn: Untuk membuat seleksi garis vertical 

 
Dan pada pengaturannya kita dapat mengeluarkan Option pada menu window  

 
– show option. Contoh option di atas ini menunjukan marquee option 

dikarenakan tool yang sedang dipergunakan adalah tool marquee. Semua 
tool juga mempunyai option tetapi tampilannya berbeda - beda.  
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 Tool Lasso, Polygon & Magic Polygon 

 Lasso: Untuk membuat seleksi bebas 
 Polygon: Untuk membuat seleksi lurus 
 Magnetic: Untuk membuat seleksi berdasar gerak mouse dikombinasikan 

dengan warna pada gambar. 
 

 Magic Wand Tool , membuat seleksi otomatis pada gambar berdasarkan keadaan 
warna gambar itu sendiri. Bagian gambar yang mempunyai warna sama (atau 
hampir sama) akan diseleksi. 

 Mask, channels dan path, digunakan untuk memanipulasi seleksi lebih lanjut 
(menyimpan seleksi, meload seleksi, seleksi dengan gradasi, dll). 

 Guide, Grid dan Ruler, digunakan agar seleksi lebih mudah dibuat dan mempunyai 
keakuratan yang tinggi. 

 
 

2. Menulis, digunakan untuk membuat tulisan pada gambar. Anda bisa menggunakan 

Type Tool horizontal  (tulisan mendatar), vertical  (tulisan vertikal), 

horizontal mask  (seleksi dengan bentuk tulisan mendatar), dan vertical mask 

 (seleksi dengan bentuk tulisan vertikal). Untuk memanipulasi huruf dan paragraf 
lebih lanjut, Anda bisa menggunakan palet Character dan Paragraph. 

 
3. Menggambar, digunakan untuk menggambar. 

 Pencil Tool , menghasilkan gambar seperti goresan pensil. 

 Brush Tool  , menghasilkan gambar kuas. Pilihan air brush pada option bar 
membuat brush tool berfungsi seperti cat semprot. Penerapannya pada suatu 
tempat secara terus menerus mengakibatkan warna semakin banyak (menyebar) 
sampai pada titik jenuh (tidak ada perubahan lagi). Ukuran dan bentuk kuas dapat 
diubah melalui option bar. 

 History Brush Tool  dan Art History Tool  , menghasilkan gambar bentuk 
kuas dikombinasikan dengan history (langkah sebelumnya)  

 Menggambar bentuk tertentu; Rectangle Tool  (persegi panjang), Rounded 
Rectangle Tool  (persegi pangang dengan sudut tumpul) , Ellipse Tool  
(lingkaran dan elips) , Polygon Tool  (segi banyak), Line Tool  (garis), dan 
Custom Shape Tool  (bentuk kompleks). 

 Path : menggambar kurva vektor (bukan bitmap) baik terbuka ataupun tertutup. 
Bentuk path bisa dimodifikasi lebih lanjut dengan mengubah posisi dan arah segmen 
dan kait. 
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A adalah garis lengkung (curved line segment) 
B adalah titik pengarah (direction point) 
C adalah garis pengarah (direction line) 
D adalah titik jangkar (selected anchor point) 
E adalah titk jangkar (unselected ancho  point) r
Posisi direction point dan direction line akan menentukan bentuk/shape yang 
dihasilkan. 

 
4. Pewarnaan, digunakan untuk meramu warna. 

 Gradien Tool , memberi warna gradasi pada gambar. Warna yang 
digunakan bisa diedit melalui option bar 

 Paint Bucket Tool  , bisa memberi warna atau pattern/pola pada gambar 
 

5. Perpindahan, digunakan untuk memindahkan gambar atau bagian yang diseleksi. Bisa 
dilakukan dengan tombol panah pada keyboard dan move tool. 

 
6. Transformasi, digunakan untuk mengubah posisi, ukuran atau bentuk gambar. 

Modifikasi yang bisa dilakukan melalui menu Edit | Free Transform atau Edit | 
Transform antara lain: 

 Scale, mengubah besar skala/ukuran gambar 
 Rotate, memutar gambar 
 Skew, pergeseran. Misalnya mengubah bujur sangkar menjadi jajaran genjang 
 Distort, kombinasi antara skew dan scale 
 Perspective, sebagai contoh membuat bujur sangkar menjadi segitiga sama kaki 

atau jajaran genjang 
 Flip, mencerminkan gambar baik secara horizontal maupun vertical 

 
7. Cropping, digunakan untuk mengubah gambar berupa memotong ataupun memperluas 

areanya. Selain itu bisa ditentukan resolusi, panjang dan lebar gambar yang baru pada 

hasil cropping. Dilakukan dengan Crop Tool . 
 
8. Duplikasi. Digunakan untuk menduplikat (menggandakan) gambar atau pattern (pola). 

 Clone Stamp Tool  digunakan untuk meenduplikasi area tertentu pada 
gambar 
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 Pattern Stamp Tool  digunakan untuk menduplikasi pattern (pola) pada 

gambar. Pattern adalah pola (berupa gambar kecil) yang disusun secara 
berurutan (grid) menghasilkan gambar yang lebih besar. Analogikan dengan ubin 
= pattern dan lantai = gambar. 

 
9. Memperbaiki gambar, digunakan untuk menghilangkan atau mengganti bagian 

tertentu gambar yang tidak diinginkan. 

  Patch Tool : mengubah bagian tertentu pada gambar dengan gambar lain 

 Healing Tool : mengubah bagian tertentu pada gambar dengan gambar 
lain. Kelebihannya dari patch tool adalah kemampuan untuk menyesuaiakan 
gambar baru (tekstur, pencahayaan dan bayangan) dengan lingkungan. 

 

 
10. Menghapus, digunakan untuk menghapus bagian tertentu gambar. 

 Eraser Tool  menghapus 
 Background Eraser Tool  menghapus gambar background 
 Magic Eraser Tool , menghapus dengan melakukan seleksi secara otomatis 

 
11. Efek ketajaman dan Smudge. 

 Blur Tool  , dipakai untuk mengaburkan gambar. 

 Sharpen Tool , dipakai untuk menambah ketajaman gambar. 
 Smudge Tool , dipakai untuk memberi efek smudge (seperti terkena 

gosokan tangan). 
 

12. Efek fotografi. 

 Dodge Tool  , digunakan untuk mengatur pencahayaan (exposure) agar 
lebih terang (light). 

 Burn Tool  , digunakan untuk mengatur pencahayaan agar lebih gelap 
(dark). 
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 Sponge Tool , digunakan untuk mengatur tingkat saturasi pada gambar. 
 

13. Slice Tool  , digunakan untuk memotong gambar menjadi bagian yang lebih kecil. 
Sering dipakai untuk membuat layou  table pada halaman web (HTML). t

 
14. Mengatur pencahayaan dan warna pada gambar lebih lenjut. Hal ini bisa 

dilakukan melalui menu Image | Adjustments. 
 

FUNGSI TAMBAHAN PADA PHOTOSHOP 
Dengan fungsi tambahan berikut, pekerjaan bisa lebih mudah dan singkat untuk dikerjakan. 

 
1. Perangkat bantu, membantu dalam manipulasi gambar dengan Photoshop, antara 

lain: 
 Palet Navigator, membantu navigasi pada gambar yang besar. 
 Palet Info, menampilkan informasi yang sering dibutuhkan. 
 Zoom Tool, memperbesar atau memperkecil tampilan gambar. 

 

 
o Zoom In 

Pilih View ⇒  Zoom in untuk memperbesar latar depan. Perintah ini bekerja 
dalam kenaikan yang telah ditentukan seperti ditunjukkan pada baris judul. 
100% adalah tampilan yang sesuai dengan aslinya, dimana menunjukkan 
satu pixel untuk setiap pixel lain. 

o Zoom Out 
Pilih Vierw ⇒ Zoom Out  untuk memperkecil tampilan gambar. Anda bisa 
mengubah perilaku jendela. Pilih Edit ⇒ General, lalu ubahlah setting dari 
keyboard zoom resizes windows. Secara default, tanda ini sudah dipilih pada 
Mac dan tidak dipilih pada PC. 

o Tool Zoom 
Klik kanan tool zoom untuk membesarkan tampilan (zomm in), alt-klik (Win) 
atau option-klik (Mac) untuk memperkecil tampilan (zoom out). Geserlah 
untuk menentukan yang lain, ukuran jendela akan tetap tidak berubah. 
Tekan z untuk memilih tool zoom. Tekan ctrl+spacebar (Win) atau 
command-spacebar (Mac) untuk mengaktifkan tool ini sementara. 
Tambahkan alt atau option untuk melakukan zoom out. 

o Mengubah Ukuran Jendela agar Muat Dilayar 



Pelatihan Pengolahan Data Digital untuk Sistem Informasi Plankton 
 

Pilih kotak cek ini pada baris pilihan untuk mengubah ukuran jendela jika 
Anda mengklik dengan tool zoom. 

o Mengabaikan Palet 
Nyalakan pilihan ini untuk mengubah ukuran jendela gambar dengan 
mengabaikan palet-palet yang berada dibagian kanan layar. 

 
 Hand Tool, scrolling pada gambar. 

Apabila jendela gambar lebih kecil daripada gambar, beberapa bagian gambar akan 
disembunyikan dari layer. Baris penggulung dan tool tangan mengizinkan Anda melihat 
bagian-bagian yang tersembunyi. 
 

 
 

o Baris Penggulung, geserlah kotak penggulung, klik panah kanan, atau klik 
dalam baris penggulung untuk mengeser gambar ke atas, ke bawah, atau ke 
samping. 

o Tool Tangan, geser dengan tool tangan untuk memindahkan gambar secara 
dinamis. Tombol H berfungsi memilih tool tangan. Tekan space bar untuk 
mengaktifkan tangan apabila ada tool lain yang sedang aktif. 

o Pilih Tool Tangan, klik tombol-tombol pada baris pilihan untuk mengatur 
ukuran tampilan. 

 
 

 Color Sample Tool  , melihat nilai warna pada suatu daerah (titik). 

 Eye Dropper Tool , menentukan warna backg ound dan foreground toolbox. r

 Measure Tool , mengukur jarak dan sudut. 
 Palet file browser, membrowse (melihat-lihat) file yang akan dibuka/diedit 

 
Untuk memastikan agar Anda bisa lebih leluasa bergerak, Photoshop memberi Anda 
palet Navigator (Windows ⇒ Show Navigator), dimana Anda bisa mengeser dan  
emperbesar gambar melalui sebuah salina miniatur gambar. Ini seperti bekerja 
dengan jendela yang dibuat menggunakan View ⇒ New View, tetapi dengan 
beberapa kendali tambahan. 
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A. Thumbnail Gambar 
Bagian tengah palet navigator adalah thumbnail dari gambar. Photoshop secara 
teratur meng-update thumbnail untuk menampilakan semua hasil penyuntingan, 
agar Anda bisa menggunakan secara akurat. 
 
B. Batas Daerah yang Terlihat 
Kotak segi empat merah menunjukan bagian gambar yang tampak pada jandela 
latar depan. Geserlah kotak ini untuk menggeser gambar. Klik untuk 
mengetengahkan kotak ini ke lokasi baru. Cara ini sangat membantu apabila Ands 
bekerja pada tingkat  perbesaran yang tinggi. Tekan ctrl (Win) lalu geser pada 
thumbnail gambar (A) untuk menggambar kotak Anda sendiri, serta mengubah 
ukuran tampilan layar. 
 
C. Nilai Zoom 
Nilai zoom mencata semua pengaturan perbesaran. Anda juga bisa mengetik nilai 
zoom sendir, yang keakuratannya hingga 0,01 persen. 
 
D. Zoom Out 
Klik icon ini untuk memperkecil gambar, sama seperti Anda menekan alt-atau option-
klik dengan tool zoom. 
 
E. Zoom In 
Klik di sini untuk memperbesar gambar, sam seperti dengan mengklik jendela 
gambar dengan tool zoom. 
 
F. Pilihan Palet 
Pilihlah Palette Option dari menu palet navigator untuk menampilakan kotak dialog 
yang dapat digunakan untuk mengubah warna kotak batasan daerah yang nampak 
(B). Anda bisa memilih warna yang telah ditentukan atau mengklik kotah warna 
untuk menentukan warna sendiri. 
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G. Penggeser Zoom 
Geserlah segitiga dibawah ini penggeser zoom untuk mengubah ukuran tampilan. 
Sama seperti pengaturan pembesaran lainnya, ukuran tampilan yang baru akan 
direflesikan oleh nilai zoom (C ) 
 
H. Kotak Ukuran 
Secara default, thumbnail gambar (A) ukurannya kecil sekali. Jika Anda ingin 
memperbesarnya, geser di sini. 

 
 Palet tool preset, menyimpan konfigurasi option bar. Untuk meload kembali 

tinggal klik dan konfigurasi option bar langsung berubah ke nilai yang telah disave 
(disimpan sebelumnya). 

 
 Workspace, menentukan letak tool-tool pada Photoshop. Untuk menyimpan dan 

meload kembali worspace gunakan menu Window | Workspace |. Misal untuk 
mereset workspace ke keadaan default, gunakan menu Window | Workspace | 
Reset Palette Locations. 

 
2. Layer, adalah lembaran-lembaran bertumpuk yang membangun sebuah gambar (file 

dengan ekstension .PSD). Gunakan palet layers untuk mempermudah mengedit file 
dengan layer. Ada beberapa jenis layer, antara lain: 
 Layer normal (raster), adalah layer yang biasa digunakan untuk manipulasi biasa. 
 Type layer, adalah layer pada teks (tulisan). 
 Shape layer adalah layer yang berisi shape/bentuk. 
 Layer Mask adalah layer yang berisi mask. 
 Adjustment Layer atau Fill layer dipakai untuk mengubah pewarnaan pada gambar. 

 
3. Action, digunakan untuk mengeksekusi perintah-perintah tertentu secara otomatis. 

Dengan Action,kita bisa merekam (record) dan mengeksekusi kembali (play) langkah-
langkah dalam memanipulasi file yang telah dilakukan. Action sering digunakan untuk 
mempermudah dan mempercepat proses manipulasi agar tidak harus mengulang secara 
manual. Karena bisa disimpan dalam bentuk file (dengan ekstension .ATN), kita bisa 
tukar-menukar Action. Selain itu, kita juga bisa mempelajari langkah-langkah action
milik orang lain dalam memanipulasi image. Dengan menggunakan batch (menu File | 
Automate | Batch), Action bisa dieksukesi pada beberapa file gambar sekaligus. 

 

 
salah satu cara tercepat menguasai aplikasi Photoshop adalah mempelajari action yang 
dihasilkan oleh desainer-desainer kelas dunia. Anda bisa mencari Action melalui internet 
khususnya pada situs www.adobe.com. Jika anda tidak mau repot-repot, sekarang 
sudah banyak buku Photoshop yang menyediakan action untuk dipelajari. 

 
4. Droplet, digunakan untuk membuat file executable (.exe) yang berfungsi melakukan 

proses pengeditan otomatis pada gambar. Dilakukan dengan melakukan drag and drop 
file gambar yang akan diedit ke file droplet. 
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PENGGUNAAN EFEK 
Dengan hanya operasi dasar yang diutarakan sebelumnya, karya yang dihasilkan masih terbatas 
dan belum tentu memuaskan. Misalnya untuk menggambar warna emas, kristal, efek 
pencahayaan lensa, dll, akan sulit dilakukan. Untuk itu Photoshop menyediakan fungsi efek, 
antara lain: 

 Blending Mode, menentukan hasil pencampuran warna-warna pada gambar. 
Pengubahan jenis blending mode akan menghasilkan warna yang berbeda pula. Bisa 
diubah melalui palet layers, misalnya: Normal, Dissolve, Darken, dll. 

 Layer Style, mengatur style yang diterapkan pada suatu layer. Bisa diakses melalui 
menu Layer |Layer Style |. Anda bisa memanipulasi style lebih lanjut termasuk 
menerapkan, menyimpan style dengan palet style. 

 Filter, digunakan untuk membuat efek tertentu (special effect) secara otomatis pada 
gambar. Ada 14 filter built-in dalam Photoshop, meliputi : Artistic, Blur, Brush Strokes, 
Distort  Noise, Pixelate  Render, Sharpen, Sketch, S ylize, Texture, Video  Other  dan 
Digimarc. 

, , t , ,

 
 
TOOL ANNOTATE. 
Tool Annotation untuk menambahkan pengingat pribadi, serta pesan untuk seniman lain yang 
menyunting gambar anda.  
 

 
 
Tool notes mengijinkan anda menambahkan catatan teks kedalam gambar. Klik tool tersebut 
dimana saja dalam gambar untuk membuat catatan baru, geserlah untuk membuat catatan 
baru dan defenisikan ukuran jendela pesan (C). 
 
 
MENAMBAHKAN COPYRIGHT & URL. 
Cara lain menambahkan cap pribadi ke dalam gambar adalah dengan pernyataan hak cipta atau 
copyright. 
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1. Pilih file info 

Pada PC tekan Alt+F lalu I. 
2. Ketikan caption 

Pada field Caption ketikkan apa saja mulai dari satu kalimat hingga beberapa paragraf 
mengenai gambar anda. 

3. Masukan pernyataan hak cipta. 
Masukkanlah nama pemegang hak cipta. Bentuk standar adalah simbol/tanggal/ pemegang 
hak cipta, seperti misalnya “© 2001 Type & Graphics,inc.”  

4. Ketikan URL. 
Jika anda memiliki situs internet, ketikan alamatnya (dikenal dengan istilah Universal 
Resource Locator) pada kotak image URL. Ketikkan alamat lengkapnya, seperti : 
http://www.coremap.or.id 

5. Klik OK, simpan gambar anda dalam format apa saja. 
 
 
PERINTAH PREFERENCES 
Anda bisa mengatur semua setting dalam photoshop sampai hal-hal yang sekecil mungkin. Ini 
bukan pekerjaan yang hanya membuang-buang waktu, tetapi pada kenyataannya hal ini bisa 
sangat bermanfaat. Hanya saja anda tidak perlu mengatur semua setting yang ada. 
Pilihlah edit ⇒ Preferences, pilih salah satu untuk menampilkan panel tertentu dari kotak 
dialog Preferences. 
 
PRESET MANAGER. 
Yaitu koleksi kuas, warna, gradient, serta atribut lain yang dapat digunakan oleh tool dan 
perintah pada program. Pilihlah Edit ⇒ Preset Manager (atau tekan Alt+E, M pada PC). 
 
 
 
TIPS SEBELUM MEMULAI 
Sebelum mulai menggunakan Photoshop, ada beberapa tips yang mungkin berguna bagi Anda 
yang masih awam. 

 Untuk mengetahui cara penggunaan tool dari toolbox yang sedang aktif, perhatikan 
status bar (di bagian bawah). Status bar akan menampilkan petunjuk cara penggunaan 
tool dikombinasikan dengan tombol keyboard (Ctrl, Alt, Shift, dll) 

 Shortcut (ho key), mengeksekusi perintah tertentu langsung melalui keyboard yang 
sering dipakai: 

t
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• Full screen (F), 
• Menyembunyikan dan menampilkan palet, option bar dan toolbox (Tab) 
• Menggunakan Move Tool sementara (Ctrl) 
• Membatalkan seleksi (Ctrl + D) 
• Menginvers seleksi (Ctrl + Shift + I)   

 
 
 



LATIHAN 
 
Latihan 1. Melakukan Resample Gambar 
 
1. Buka gambar  

 
2. Pilih Image > Image size untuk menampilkan kotak dialog. 
3. Pilih kotak cek Resample Image untuk mengubah nilai resolution dan nilai Width dan Height. 
4. Ubah nilai Width dan Height. 
5. Klik OK. 
 
Latihan 2.  Mengubah Ukuran Cetak 
 
Jika ingin mengubah tampilan pada halaman, dan tidak ingin mengubah jumlah pixel pada 
halaman, ubah resolusi agar dapat mencetak gambar lebih besar atau lebih kecil tanpa 
menambah atau mengurangi satu pixelpun. 
1. Buka gambar sesuai petunjuk  
2. Pilih Image > Size. 
3. Matikan resample image agar tidak ada pixel yang dipengaruhi pada saat mengubah ukuran 

gambar. 
4. Ubahlah setting ukuran output dengan memilih resolusi ideal pada table berikut ini. 
 
PRINTER RESOLUSI 

IDEAL 
TIDAK LEBIH 
KURANG 
DARI 

TIDAK LEBIH 
TINGGI DARI 

Print laser 300 ppi  120 ppi  90 ppi  150 ppi 
Print laser 600 ppi  180 ppi  135 ppi  225 ppi 
Newsprint  180 ppi  135 ppi  225 ppi 
Coated magazine stock  267 ppi  200 ppi  330 ppi 
Printer inkjet warna  300 ppi  240 ppi  400 ppi 
Super-fine coated stock  350 ppi  260 ppi  440 ppi 
 

5. Klik OK. 
 

Latihan 3.  Perintah Rotate Canvas. 

*) staf CRITC COREMAP-LIPI 
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Digunakan untuk menampilkan submenu yang berisikan pilihan untuk memutar atau membalik 
gambar. Berikut ini submenu dari Rotate canvas : 

 1800   memutar gambar yang terbalik agar kembali pada kakinya, Alt + I, E, 1. 
 900 CW   memutar gambar 90 derajat searah jarum jam, Alt + I, E, 9. 
 900 CCW   memutar gambar 90 derajat berlawanan jarum jam, Alt + I, E, 0) 
 Arbiritary   meluruskan gambar. 
 Flip horizontal   memperbaiki teks yang terbalik (alt + I + E + H). 
 Flip vertikal   membalik bagian atas dan bawah gambar (alt + I, E, V) 

 
Latihan 4. Memotong detail gambar yang tidak perlu menggunakan Tool Crop 
 
Tool Crop berfungsi untuk memotong sisa gambar atau elemen latar belakang yang tidak perlu. 
1. Klik Icon tool crop (tekan C) 
 

 
 
2. Gambar batas crop, geser di dalam jendela gambar untuk membuat sebuah segi empat di 

sekitar bagian gambar yang ingin dipertahankan 
3. Geser dalam batasan crop untuk memindahkannya. 
4. Geser tangkai untuk mengubah ukuran batasan gambar, tekan shift dan geser untuk 

mengubah ukurannya secara profesional. 
5. Geser di luar batas crop untuk menegakkan dan memotong gambar dalam satu operasi.  
6. Titik pemotongan akan menjadi titik pusat perputaran jika menggeser tangkai dengan alt 

atau option. 
7. Klik tanda cek pada baris pilihan, pilih Image-Crop-Klik ganda dalam batas crop tekan 

enter. 
 
Latihan 5. Menyeleksi Gambar 
 
Seleksi, digunakan untuk memilih area gambar yang akan diedit. Dengan demikian, manipulasi 
yang dilakukan pada gambar hanya akan berpengaruh pada bagian yang diseleksi saja. 
1. Buka Gambar 
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2. Klik Menu Image ⇒ Canvas Size untuk mengubah ukuran Canvas  dan membuat duplikat 

gambar  
3. Gunakan Rectangular Marquee tool untuk menyeleksi 
4. Edit ⇒ Copy Gambar yang telah diseleksi lalu Edit ⇒ Paste untuk membuat duplikat 
5. Lakukan hal yang sama Elliptical (seleksi berbentuk elips dan lingkaran),  Lasso Tool 

(seleksi berdasarkan gerakan mouse) dan Polygonal  (seleksi segi banyak)  
 
Latihan 6. Koreksi Gambar 
 
Mengkoreksi gambar dengan cara mengambil sample dari bagian lain namun masih memiliki 
tekstur yang sama seperti gambar yang akan dikoreksi 
 

1. Buka Gambar 
 

 
 
2. Zoom Gambar agar bagian yang gosong bisa kelihatan 
3. Klik Healing Brush Tool pada Tool box. Klik tombol  Brush picker lalu atur Diameter : 

10px, Hardness : 10%, Spacing : 10%, Angle : 300 dan Roudness: 50% 
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4. Ambil sample bagian yang bersih, lalu tekan ALT untuk membersihkan bagian yang 

hangus.  
 
Latihan 6. Klonning  Gambar 

1. Buka Gambar 
2. Klik Clone Stamp tool pada toolbox 

 
 

3. pada option bar pilih Brush Preset picker ukuran 35px 

 
4. Tekan ALT dan tahan kemudian klik bagian kelopak bunga untuk diambil sebagai 

samperl 
5. klik berulang kali untuk menampilkan sample yang baru saja diambil 
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LAMPIRAN 
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Menu Edit 
Undo    : Untuk membatalkan perintah terakhir 
Redo    : Untuk mengembalikan perintah yang sudah di undo 
Cut    : Untuk mengambil gambar yang terseleksi 
Copy    : Untuk mengcopy/ memperbanyak gambar 
Copy Merge   : Untuk mengcopy gambar yang terdiri dari beberapa layer 
Paste    : Untuk memindahkan gambar yang sudah di copy/ cut 
Paste into    : Memindahkan gambar ke dalam seleksi 
Clear : Untuk membersihkan gambar yang berada didalam seleksi 
Fill    : Untuk memasukkan warna kedalam seleksi 
Stroke    : Untuk membuat garis pinggir.  
Dalam menggunakan stroke kita bisa memilih daerah yang akan di stroke; 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Inside   : Didalam seleksi 
Center   : Tengah seleksi 
Outside   : Diluar seleksi 

Transform   : Bentuk transform ada beberapa macam; 
Scale   : Untuk merubah ukuran gambar 
Rotate   : Untuk memutar gambar 
Skew   : Untuk membentuk kemiringan gambar 
Distort   : Untuk membuat gambar bebas 
Perspective  : Untuk membuat gambar berbentuk perspektiv 
Flip horizontal  : Untuk membalik gambar searah horisontal 
Flip vertical  : Untuk membalik gambar searah vertical   

Define Pattern   : Untuk mengcopy gambar yang akan di pattern 
 
 
Menu Image 
Mode   : Untuk mode warna gambar 
Adjust   : Untuk membentuk efek warna 
Duplicate   : Untuk membuat file duplikat 
Image Size   : Untuk merubah ukuran file gambar 
Canvas Size   : Untuk merubah ukuran kanvas 
Crop   : Untuk memotong gambar sesuai dengan yang kita seleksi 
Rotate Canvas   : Untuk memutar canvas 
Calculation   : Untuk membuat channel baru dengan warna grayscale 
 
 
Menu Layer 
New    : Untuk membuat layer baru 
New Adjustment layer  : Membuat layer dengan efek warna 
Duplicate layer  : Untuk membuat layer duplikat 
Delete layer   : Untuk menghapus layer 
Layer Option   : Untuk merubah tampilan layer 
Effect    : Memberikan efek berdasarkan layer 
Type    : Merubah status teks 
Arrange   : Bentuk arrange ada 4 macam; 

Bring to front  : Untuk memindahkan layer ke posisi paling depan 
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• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

Bring forward  : Untuk memindahkan layer ke posisi depan satu langkah 
Send to back  : Untuk memindahkan layer ke posisi paling belakang 
Send backward : Untuk memindahkan layer ke posisi belakang satu langkah 

Matting   : Untuk menghaluskan gambar bagian pinggir 
 
 
Menu Select 
All    : Untuk membuat seleksi pada seluruh area gambar 
None    : Untuk menghilangkan seleksi 
Inverse   : Untuk membalikkan daerah seleksi 
Color Range  : Untuk mencari daerah seleksi pada warna yang kita  inginkan 
Feather   : Untuk menghaluskan warna bagian pinggir 
Modify    : Ada 4 macam 

Border   : Untuk membuat double seleksi 
Smooth  : Untuk menghaluskan ujung seleksi 
Expand   : Untuk memperluas daerah seleksi 
Contract  : Untuk mengurangi daerah seleksi 

Grow    : Untuk menambah daerah seleksi pada daerah warna dan  
        toleransi  yang sama tetapi hanya yang menempel 

Similar    : Untuk menambah daerah seleksi pada daerah warna dan  
                toleransi  yang sama yang menempel maupun yang tidak 
Save selection   : Untuk menyimpan seleksi pada channel 
Load selection   : Untuk memanggil seleksi pada channel 
 
 
Filter 
Untuk membuat efek bentuk. Cobalah anda gunakan satu persatu 
 
     
Menu Window 
Cascade   : Untuk tampilan layer memanjang 
Tile   : Untuk Untuk mengatur file yang jumlahnya lebih dari Satu   
Show tool/hide tool  : Untuk menampilkan/menghilangkan toolbox 
Show navigator/hide  : Untuk menampilkan/menghilangkan navigator 
Show option/hide option : Untuk menampilkan/menghilangkan option 
Show Brushes/hide  : Untuk menampilkan/menghilangkan brushes 
Show swatches/hide  : Untuk menampilkan/menghilangkan swatches 
Show layer/hide layer  : Untuk menampilkan/menghilangkan layer 
Show path/hide path  : Untuk menampilkan/menghilangkan path 
Show channel/hide  : Untuk menampilkan/menghilangkan channel 
Show info/hide info  : Untuk menampilkan/menghilangkan info 
 
 
Channel 
Berfungsi untuk pembagian warna dalam pencetakan atau separasi. 
Dalam dialog box cannel kita bisa click tanda segitiga kecil disudut kanan atasnya antara 
lain terdapat: 

New channel  : Untuk membuat channel baru 
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• 
• 
• 

• 
• 
• 

Duplicate channel  : Untuk membuat copy-an channel 
Delete channel  : Untuk menghapus channel 
Pallet option   : Untuk merubah tampilan channel 

Channel juga dapat menyimpan tanda seleksi objek yang telah kita simpan pada save  
Selection yang ada pada menu select.  
Di bawah dialog box terdapat lambang-lambang: 

Lingkaran putus-putus : Untuk menampilkan tanda seleksi objek 
Kertas terbuka   : Untuk mebuat channel baru 
Tong sampah   : Untuk menghapus channel 

 


	MEMBUAT FILE
	Pilih menu file – new
	Tool Marquee
	Ada empat macam bentuk, yaitu:
	Rectangle: Untuk membuat seleksi bentuk kotak
	Elliptical: Untuk membuat seleksi bentuk lingkaran
	Tool Lasso, Polygon & Magic Polygon

	Lasso: Untuk membuat seleksi bebas
	FUNGSI TAMBAHAN PADA PHOTOSHOP

	G. Penggeser Zoom
	Transform   : Bentuk transform ada beberapa macam;
	Define Pattern   : Untuk mengcopy gambar yang akan di patter

	Menu Image
	Mode   : Untuk mode warna gambar

	Menu Layer
	Menu Select
	Grow    : Untuk menambah daerah seleksi pada daerah warna da
	Similar    : Untuk menambah daerah seleksi pada daerah warna


	Filter
	Menu Window
	Cascade   : Untuk tampilan layer memanjang
	Tile   : Untuk Untuk mengatur file yang jumlahnya lebih dari



