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PENGOLAHAN IMAGE MENGGUNAKAN PHOTOSHOP 
 

 

Pendahuluan 

 

Adobe Photoshop merupakan suatu aplikasi pengolah citra bitmap yang 

cukup populer. Photoshop banyak digunakan di dunia desain grafis baik untuk 

sekedar mengolah citra sampai ke penambahan efek khusus pada citra. Dengan 

Photoshop kita dapat membuat berbagai macam jenis publikasi untuk dicetak. 

Selain itu Photoshop juga dipakai dalam pembuatan desain layout halaman web. 

Adobe Photoshop merupakan aplikasi pengolah citra bitmap. Citra bitmap 

tersusun dari serangkaian piksel (pixel = pcture element) yang membentuk matriks 

2D. Setiap piksel memiliki nilai warna yang mana jika rangkaian piksel tersebut 

dilihat dari tingkat zoom tertentu maka akan menghasilkan kesan citra. Kualitas 

suatu citra bitmap tergantung dari seberapa banyak piksel yang terkandung dalam 

citra tersebut. Jumlah piksel yang menyusun suatu citra bitmap disebut dengan 

resolusi. Semakin tinggi resolusi suatu citra bitmap maka akan semakin detil 

gambar yang dihasilkan demikian pula sebaliknya jika resolusi yang dimiliki kurang 

maka gambar yang dihasilkan akan kurang detil/pecah atau sering disebut dengan 

istilah jaggies (berundak). Satuan dari resolusi citra adalah pixel per inch (ppi) 

Untuk menentukan ukuran resolusi juga amat tergantung pada jenis keluaran 

(ukuran) yang akan dihasilkan. Semisal kita akan membuat desain untuk membuat 

banner iklan di halaman web, tentunya tidak akan memerlukan resolusi setinggi 

saat kita mendesain untuk poster atau baliho. Hal ini berkaitan dengan semakin 

tinggi resolusi yang dimiliki suatu citra maka semakin tinggi pula ukuran file yang 

dihasilkan. Let’s create our imagination with Adobe Photoshop... 

  

Citra dengan resolusi 300 ppi Citra dengan resolusi 75 ppi 

Perbandingan citra dengan tingkat resolusi berbeda 
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Pengenalan Ruang Kerja 

 
Ruang kerja Adobe Photoshop (CS3) 

 

Nama masing-masing bagian dari ruang kerja di Adobe Photoshop 

A. Document window/Canvas 
B. Collapsed Panel/Palette 
C. Panel title bar  
D. Menu bar  
E. Options bar  
F. Toolbox  
G. Collapse To Icons button  
H. Three palette (panel) groups in vertical dock  

 

Keterangan: 

A. Document Window/Canvas 

 Merupakan window yang menampilkan file yang sedang dikerjakan 

B. Collapsed Panel/Palette 

 Panel/Palette yang sedang dalam keadaan di-‘lipat’ sehingga yang tampil 

hanya ikon-nya 

C. Panel title bar 

 Judul dari palette/panel  

D. Menu bar 

 Sekumpulan perintah yang telah dikelompokkan berdasar fungsinya 

E. Options bar 

 Berisi opsi atau pelengkap dari tool yang sedang dipergunakan 

F. Toolbox 

 Wadah dari sekumpulan tool yang dipergunakan dalam membuat atau 

mengedit citra. Tool-tool tersembunyi yang memiliki fungsi yang hampir 
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sama dikelompokkan dalam lokasi yang sama, untuk membukanya dapat 

dilakukan dengan meng-klik pojok kanan tool yang bersangkutan. 

G. Collapse to Icons button 

 Tombol panah untuk me-lipat palet sehingga kita dapat memperoleh ruang 

kerja yang lebih lega. 

H. Three palette (panel) groups in vertical dock  

 Contoh tiga buah palet yang dikelompokkan, tampak palet Color, palet 

Swatches danpalet Styles. Daftar palet yang disediakan Photoshop dapat 

dilihat pada menu Window. 

 

Perintah Dasar 

Berikut beberapa perintah dasar yang sering dipergunakan di Adobe Photoshop: 

 Membuat file baru 

1. Masuk ke menu: File  New… 

2. Pada kotak dialog New, atur ukuran, resolusi, mode warna 

3. OK 

Selain mengatur secara manual kita juga dapat menggunakan setting yang 

telah disediakan pada kolom Preset pada kotak dialog New. 

 Membuka file 

1. Masuk ke menu: File  Open... 

2. Pada kotak dialog Open, arahkan ke file yang akan dibuka 

 Menyimpan file 

1. Masuk ke menu: File  Save... atau File  Save As.. 

2. Pada kotak dialog Save atau Save As, isikan nama file 

3. Atur juga format file 

 Menggunakan palet history 

Pada Adobe Photoshop disediakan perintah Undo dan Redo yang terdapat 

pada menu Edit. Akan tetapi kedua perintah tersebut hanya dapat 

dipergunakan untuk sekali langkah. Untuk itu disediakan palet history yang 

lebih fleksibel dalam penggunaannya.  

Setiap langkah yang kita kerjakan akan secara otomatis direkam oleh 

Photoshop pada palet history. Palet history berisi daftar langkah-langkah 

yang telah dilakukan. Untuk membatalkan langkah dapat dilakukan dengan 

meng-klik langkah yang di atas. Sedangkan untuk mengembalikan langkah 

yang telah dibatalkan maka dapat dilakukan dengan meng-klik langkah yang 

berada di bawah. Secara default, palet history maksimal memuat 20 

langkah. Jika ingin mengatur jumlah langkah pada palet history maka dapat 

dilakukan melalui perintah: Edit  Preferences  Performance...atur nilai 

History States. 
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Palet history 

 

Layer 

Suatu layer dapat dianggap sebagai selembar kertas transparan. Di atas permukaan 

kertas tersebut kita dapat menggambar, mengedit, mengolah citra. Suatu layer 

dapat ditumpuk dengan layer-layer lainnya sehingga membentuk suatu komposisi 

layer. 

 
Komposisi 3 buah layer 

Pada ilustrasi di atas terdapat 3 buah layer transparan. Pada layer paling atas kita 

menulis huruf ‘a’. Pada layer di bawahnya kita menulis huruf ‘b’ dengan posisi agak 

ke kanan. Dan di layer yang paling bawah kita menulis huruf ‘c’ dengan posisi di 

kanan huruf ‘b’. Jika komposisi layer tersebut kita lihat dari atas maka akan 

tampak seperti hanya satu lembar kertas transparan yang bertuliskan ’abc’. 

 

 

Komposisi 3 buah layer jika dilihat dari atas 

Dalam Adobe Photoshop, wujud nyata dari layer ditampilkan pada palet layer. 
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Contoh komposisi layer yang tampak pada palet layer 

File berakhiran *.psd adalah salah satu jenis file yang dapat menyimpan beberapa 

layer dalam satu file.  

 

 

Palet Layer 

Melalui palet layer kita dapat melihat susunan komposisi layer yang dimiliki 

oleh suatu file. Kita dapat melihat gambar preview kecil (thumbnail) di sisi palet 

untuk melihat bentuk gambar pada layer tersebut. 

Kita dapat menggunakan palet layer untuk membuat, menyembunyikan, 

menampilkan, menyalin, menggabung (merger), dan menghapus layer. Layer yang 

aktif adalah layer yang tersorot saja, dan pada layer yang aktif ini anda dapat 

mengedit gambar tanpa mempengaruhi layer lain. 

 
Bagian-bagian dari palet layer 

Keterangan: 

A. Layers palette menu 

Jika diklik akan menampilkan menu perintah yang berhubungan dengan layer 

B. Layer Group/Layer Set 
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Sejumlah layer yang dikelompokkan menjadi satu group 

C. Active Layer 

Contoh suatu layer yang sedang disorot (aktif) 

D. Expand/Collapse Layer effects 

Tombol untuk menampilkan atau menutup layer style/layer effect yang 

dikenakan pada suatu layer. 

E. Layer Effect/layer style  

Suatu jenis layer yang berfungsi untuk memberi efek-efek tertentu pada 

layer yang lain. (pembahasan lebih lanjut tentang layer style pada bagian 

lain) 

F. Layer Thumbnail 

Tampak (preview) dari suatu layer. Untuk mengatur ukuran dari thumbnail 

dilakukan dengan klik kanan pada thumbnail lalu pilih ukuran yang 

diinginkan: small, medium atau large thumbnail. 

 

Menggunakan Palet Layer 

 Mengaktifkan layer 

Klik pada layer yang akan diaktifkan. Layer yang aktif pada palet layer 

ditandai dengan sorot warna biru. Untuk mengaktifkan beberapa layer dapat 

dilakukan dengan Ctrl+klik untuk menseleksi layer-layer yang tidak berurutan 

atau Shift+klik untuk menseleksi layer-layer yang berurutan. 

 Membuat layer baru 

Tekan tombol create a new layer  yang terdapat pada bagian bawah 

palet layer 

 Menduplikasi layer 

Drag layer yang akan diduplikasi ke tombol create a new layer  

 Menghapus layer 

Aktifkan layer yang akan dihapus, klik tombol delete layer  yang terdapat 

pada bagian bawah palet layer 

 Menampilkan/menyembunyikan layer 

Tekan ikon layer visibility  yang terdapat pada bagian kiri dari suatu 

layer 

 Merubah susunan/komposisi layer 

Drag/geser layer yang akan diubah susunannya ke atas/ke bawah layer yang 

lainnya. 

 Mengelompokkan layer 

Aktifkan layer-layer yang akan dikelompokkan lalu drag ke ikon Create a new 

group . Untuk memisahkan kembali anggota-anggota dari suatu group 

dilakukan dengan klik kanan pada layer group, kemudian dari menu pilih 

Ungroup Layers. Sedangkan jika hanya ingin mengeluarkan layer tertentu 

saja maka caranya adalah dengan men-drag layer tersebut ke luar dari layer 

group. 

 Me-link layer 

Tujuan me-link layer pada prinsipnya sama seperti mengelompokkan layer, 

hanya saja me-link layer hanya digunakan untuk menggabung layer 

sementara waktu sampai dipisahkan (unlink) kembali. Layer yang telah di-

link dapat di-transformasi secara bersamaan. Untuk me-link layer dilakukan 
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dengan mengaktifkan layer-layer yang akan di-link kemudian tekan tombol 

link layers  yang terdapat pada bagian bawah palet layer. Lakukan hal 

yang sama pada layer yang sudah di-link jika ingin memisahkannya. 

 Mengunci layer 

Untuk mengunci layer, aktifkan layer yang dimaksud lalu tekan tombol lock 

all  yang terdapat pada palet layer. Suatu layer dalam keadaan terkunci 

akan mempertahankan keadaannya sampai di-unlock kembali menggunakan 

tombol yang sama. 

 Membuat Layer Mask 

Layer Mask adalah layer yang berfungsi untuk membuat transparan suatu 

layer (layer utama). Warna yang berlaku pada layer mask adalah warna skala 

keabuan (grayscale) dari hitam ke putih. Warna hitam yang dikenakan pada 

layer utama akan benar-benar membuat layer utama transparan sedemikan 

hingga layer yang berada di bawahnya akan tampak. Warna abu-abu akan 

membuat layer tampak bening, dimana tingkat bening tergantung dari jenis 

warna abu-abu yang dipakai. Sedangkan warna putih tidak akan menutupi 

layer. 

Untuk membuat layer mask:  

1. Aktifkan terlebih dahulu layer yang akan diberi layer mask.  

2. Lalu tekan tombol add layer mask  yang terdapat pada bagian 

bawah palet layer. 

3. Beri warna pada layer mask (bisa menggunakan Brush Tool, Gradient 

tool, Fill Tool) 

 Membuat Layer Style 

Seperti telah sekilas dibahas pada bagian sebelumnya bahwa layer style 

adalah layer yang berfungsi untuk menambahkan efek-efek tertentu pada 

suatu layer. Untuk menambahkan layer style pada suatu layer: 

1. Aktifkan layer yang akan diberi layer style 

2. Pada bagian bawah palet layer tekan tombol Add a layer style  

3. Pilih layer style yang diinginkan 

Berikut adalah keterangan untuk beberapa jenis layer style: 

o Drop Shadow 

Efek bayangan di belakang layer. 

o Inner Shadow 

Efek bayangan di dalam layer. 

o Outer Glow dan Inner Glow 

Efek menyala ke arah luar atau ke arah dalam layer. 

o Bevel and Emboss 

Efek timbul pada layer. 

o Satin 

Efek bayangan di dalam layer sehingga menghasilkan efek timbul. 

o Color, Gradient dan Pattern Overlay 

Memberi warna isian pada layer. Color Overlay untuk warna isian yang 

seragam (uniform). Gradient Overlay untuk warna isian gradasi. 

Pattern Overlay untuk warna isian pola/gambar. 

o Stroke 

Efek garis batas (outline) pada layer. 

Setelah kita pilih layer style yang kita inginkan maka akan keluar kotak 

dialog Layer Style. Masing-masing jenis layer style memiliki parameter 
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individual yang dapat diatur sedemikian hingga mencapai efek yang kita 

inginkan. Untuk menampilkan parameter dari suatu layer style dilakukan 

dengan meng-klik tulisan/title dari suatu layer style yang ada pada kotak 

dialog layer style. Suatu layer utama bisa menggunakan kombinasi dari 

macam-macam layer style. 

Untuk menggunakan beberapa layer style silahkan aktifkan kotak centang 

yang terdapat di sebelah kiri title layer style. 

 
Kotak dialog layer style 

Beberapa operasi pada Layer 

 Meng-kopi layer antar file 

1. Atur document window sedemikian hingga antara window file layer 

asal dan window file layer tujuan tampak.  

2. Pada palet layer dari file asal, aktifkan layer yang akan dikopi. 

3. Drag layer tersebut langsung ke document window file tujuan 

 Transformasi layer  

1. Aktifkan layer yang akan ditransformasi 

2. Pada keyboard tekan Ctrl+T 

3. Lakukan tranformasi pada layer (move/scale/rotate/skew) 

4. Tekan Enter pada keyboard 

 Meratakan posisi antar layer (align) 

1. Aktifkan layer-layer yang akan diratakan posisinya 

2. Masuk ke menu: Layer  Align  pilih operasi align yang sesuai 

 Menggabung beberapa layer 

1. Aktifkan layer-layer yang akan digabung 

2. Masuk ke menu: Layer  Merge Layers 

 Menggabung semua layer yang ada 

1. Masuk ke menu: Layer  Flatten Image 

 Memasukkan layer ke layer yang lain (Clipping Mask) 

1. Atur komposisi layer pada palet layer sedemikan hingga layer yang 

akan dimasukkan berada di atas layer yang menjadi wadah 

2. Aktifkan layer yang akan dimasukkan 

3. Masuk ke menu: Layer  Create Clipping Mask 

 

Seleksi 

Seperti yang telah dibahas pada bagian pendahuluan di Adobe Photoshop kita 

bekerja untuk mengolah atau mengedit citra bitmap. Citra bitmap sendiri terdiri 

dari serangkaian piksel yang mempunyai nilai warna. Untuk dapat mengolah bagian 

tertentu dari suatu citra bitmap maka kita perlu melakukan seleksi. Dengan seleksi 
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kita dapat memilih piksel mana yang akan diolah sedangkan piksel yang tidak 

diseleksi maka tidak akan diolah.  

Ada berbagai macam teknik untuk membuat seleksi yang disediakan oleh 

Photoshop. Setelah terbentuk suatu seleksi, maka batas antara wilayah yang 

diseleksi dengan yang tidak ditandai dengan garis putus-putus yang bergerak 

(marching ants). 

 

 
Contoh citra bitmap yang sudah diseleksi sebagian 

Bagian dalam marching ants adalah wilayah yang diseleksi (selected area). 

Sedangkan bagian luar marching ants adalah wilayah yang tidak diseleksi (masked 

area). Jika kita ingin melihat visualisasi suatu seleksi dalam bentuk warna, maka 

kita dapat masuk ke Quick Mask Mode. Untuk masuk ke mode ini dapat dilakukan 

dengan meng-klik tombol Edit in Quick Mask Mode  yang ada pada bagian 

bawah toolbox. Untuk keluar dari Quick Mask Mode dilakukan dengan meng-klik 

tombol yang sama.  

 
Contoh visualisasi citra bitmap yang sudah diseleksi sebagian pada mode Quick Mask 

 

Membuat Seleksi 

 Membuat seleksi dengan Rectangular Marquee Tool  

Dengan Rectangular Marquee Tool maka bentuk seleksi yang dihasilkan 

adalah persegi empat. Cara menggunakannya adalah dengan klik dan geser 

di canvas.  
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 Membuat seleksi dengan Elliptical Marquee Tool  

Tool ini memiliki lokasi yang sama dengan Rectangular Marquee Tool, 

sehingga untuk menemukannya perlu menekan Rectangular Marquee Tool 

untuk beberapa saat. Dengan tool ini maka bentuk seleksi yang dihasilkan 

adalah ellips/lingkaran. Cara menggunakannya sama seperti Rectangular 

Marquee Tool yaitu klik dan geser di canvas. 

 Membuat seleksi dengan Lasso Tool   

Tool ini berlokasi di bawah Rectangular Marquee Tool. Dengan Lasso Tool 

maka kita dapat membuat seleksi dengan bentuk bebas (freeform). Cara 

menggunakannya adalah dengan menggoreskannya di canvas sampai 

mencapai bentuk seleksi yang diinginkan. 

 Membuat seleksi dengan Polygonal Lasso Tool  

Tool ini memiliki lokasi yang sama dengan Lasso Tool. Dengan Polygonal 

Lasso Tool kita dapat membuat seleksi bentuk poligon bebas. Cara 

menggunakannya adalah dengan klik pada titik-titik tertentu untuk 

membentuk sudut-sudut seleksi. 

 Membuat seleksi dengan Magnetic Lasso Tool  

Masih di lokasi yang sama dengan Lasso Tool, terdapat Magnetic Lasso Tool. 

Dengan tool ini kita dapat menseleksi bentuk tertentu secara otomatis 

karena cara kerja tool ini adalah dengan mendeteksi tingkat kontras saat 

mouse digerakkan. Cara menggunakan tool ini adalah dengan cukup meng-

klik sekali pada bagian tertentu yang akan diseleksi, lalu gerakkan mouse ke 

bagian lain dari bitmap yang sekiranya akan dibuat seleksi. Mouse digerakkan 

sampai kembali ke titik awal klik. Akhiri dengan mengklik titik awal. Maka 

secara otomatis akan terbentuk batas seleksi saat mouse digerakkan ke 

bagian lain bitmap. Tool ini berguna untuk membuat seleksi pada wilayah 

yang kontras. Tidak dianjurkan menggunakan tool ini untuk menyeleksi 

wilayah yang yang tingkat kontrasnya kurang. 

 Membuat seleksi dengan Magic Wand Tool  

Magic Wand Tool berlokasi di bawah Lasso Tool. Dengan tool ini kita dapat 

secara otomatis menseleksi bagian tertentu dari bitmap yang mempunyai 

nilai warna sama/kurang lebih sama. Cara menggunakan tool ini adalah 

dengan meng-klik di warna tertentu yang akan diseleksi.  

 

Beberapa operasi pada Seleksi 

 Membuat seleksi baru 

1. Pilih tool seleksi yang akan dipakai 

2. Pada Option Bar aktifkan tombol New Selection   

3. Buat seleksi pada canvas 

 Menambah wilayah seleksi dengan seleksi yang baru 

1. Pilih tool seleksi yang akan dipakai 

2. Pada Option Bar aktifkan tombol Add to Selection  

3. Buat seleksi pada canvas 

 Mengurangi wilayah seleksi dengan seleksi yang baru 

1. Pilih tool seleksi yang akan dipakai 

2. Pada Option Bar aktifkan Substract from selection  
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3. Buat seleksi pada canvas 

 Membuat wilayah seleksi yang merupakan perpotongan dengan seleksi yang 

baru 

1. Pilih tool seleksi yang akan dipakai 

2. Pada Option Bar aktifkan Intersect with selection  

3. Buat seleksi pada canvas 

 Membuang seleksi 

1. Masuk ke menu: Select  Deselect 

 Mentransformasi seleksi 

1. Masuk ke menu: Selection  Transform selection 

2. Transformasi seleksi (move/scale/rotate/skew) 

3. Tekan Enter pada keyboard 

 Memperluas wilayah seleksi 

1. Masuk ke menu: Selection  Modify  Expand… 

2. Beri nilai pada kolom Expand by 

3. OK 

 Mempersempit wilayah seleksi 

1. Masuk ke menu: Selection  Modify  Contract… 

2. Beri nilai pada kolom Contract by 

3. OK 

 Memperlembut tepi wilayah seleksi 

1. Masuk ke menu: Selection  Modify  Feather… 

2. Beri nilai pada kolom Feather radius 

3. OK 

 Menyimpan seleksi 

1. Masuk ke menu: Selection  Save Selection… 

2. Beri nama seleksi pada kolom Name 

3. OK 

 Membuka seleksi yang telah disimpan 

1. Masuk ke menu: Selection  Load Selection… 

2. Pada kolom Channel, pilih nama seleksi yang akan dibuka 

3. OK 

 Membalik wilayah antara seleksi dengan mask 

1. Masuk ke menu: Selection  Inverse 

 Membuat layer baru dari hasil seleksi 

1. Masuk ke menu: Layer  New  Layer via Copy 
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Tools 

 
Daftar tool yang disediakan Photoshop 

Adobe Photoshop menyediakan sejumlah tool pada toolbox yang dapat 

dipergunakan antara lain untuk: membuat seleksi, memotong, retouching, 

mewarnai, menggambar, menulis, dan beberapa tool untuk mengatur tampilan di 

canvas. 

Berikut adalah keterangan mengenai beberapa tool yang sering dipergunakan: 

 Crop   

Tool ini berfungsi untuk mengambil bagian tertentu dari suatu bitmap. Cara 

menggunakannya adalah dengan klik dan geser di canvas untuk memilih 

bagian yang akan diambil lalu tekan Enter. 

 Brush  

Dengan tool ini kita dapat menggambar di canvas seolah-olah kita 

menggunakan kuas. Untuk mengatur warna ’cat’ dari brush dilakukan dengan 

mengatur warna Foreground color. Untuk mengatur ukuran dari ujung ’kuas’ 

brush dilakukan dengan mengatur nilai Master diameter yang ada di Option 

Bar. Di Option Bar untuk Brush juga terdapat parameter untuk mengatur 

seberapa tegas tepi goresan Brush, untuk mengaturnya dapat dilakukan 

dengan mengatur parameter Hardness. Untuk Brush memiliki parameter 

lebih lengkap yang terdapat pada palet Brush. 

 Eraser  

Untuk menghapus bagian tertentu dari suatu bitmap kita dapat menggunakan 

Eraser tool. Dengan menggoreskan Eraser tool pada canvas kita bisa 

menghapus bagian tertentu yang tidak kita inginkan. Parameter yang dimiliki 

Eraser sama dengan yang dimiliki Brush tool. 
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 Rectangle  

Rectangle tool berfungsi untuk menggambar bentuk persegi empat. Sebelum 

membuat obyek persegi empat pilih tombol shape layers  yang terdapat 

pada Option Bar. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan layer baru yang 

berisikan bentuk persegi empat yang telah jadi. Cara menggunakan 

Rectangle tool adalah dengan klik dan geser di canvas sampai mencapai 

bentuk yang diinginkan. Jika ingin mengatur warnanya dapat dilakukan 

dengan meng-klik kotak warna di Option Bar. Persegi empat yang dihasilkan 

merupakan bentuk vektor (vector shape). Jika ingin mengubahnya ke bitmap 

maka harus diubah ke bitmap. Caranya aktifkan layer tersebut, klik kanan 

lalu pilih rasterize layer pada menu yang keluar.  

Selain Rectangle juga terdapat Rounded Rectangle, Ellipse, Polygon, Line 

dan Custom Shape yang memiliki cara kerja yang sama namun untuk 

membentuk shape yang berbeda. 

 Horizontal Type  

Tool ini berfungsi untuk membuat teks dengan arah mendatar (normal). Cara 

menggunakannya adalah dengan klik di canvas. Sesaat setelah di klik maka 

akan tampak kursor berkedip maka kita siap untuk memasukkan teks. Jika 

sudah selesai mengetikkan teks maka tekan tombol centang yang ada di 

Option Bar. Setelah menekan tombol centang maka akan keluar layer baru 

pada palet layer yaitu layer teks. Suatu layer teks ditandai dengan tanda ’T’ 

di thumbnail preview-nya. Lebih jauh tentang pengaturan teks dapat 

dilakukan melalui palet Character dan Paragraph. 

 Clone Stamp  

Clone Stamp berfungsi untuk mengkopi piksel dari suatu bagian ke bagian 

lain dari suatu bitmap. Untuk menggunakannya: Alt+klik pada bagian 

tertentu dari bitmap untuk menentukan sumber piksel yang akan dikopi. Lalu 

goreskan pada bagian lain unyuk mengkopinya. 

 Gradient  

Gradient berfungsi untuk memberi warna gradasi. Cara menggunakannya 

adalah dengan klik dan geser di canvas. Untuk mengatur warna gradasi, klik 

kotak warna yang ada di Option Bar. 

 Paint Bucket  

Paint Bucket berfungsi untuk memberi warna seragam pada bitmap. Cara 

menggunakannya adalah dengan klik di canvas. Untuk mengatur warnanya 

dilakukan dengan mengatur warna Foreground color. 

 

Filter 

Filter berfungsi untuk memberikan efek-efek khusus pada bitmap. Perintah 

untuk memberikan filter dapat dilakukan dengan memilih langsung pada submenu 

Filter atau pilih pada Filter Gallery pada submenu Filter.  

 

Level 

Fasilitas berikut ini dapat digunakan untuk mengatur kontras pada sebuah image. 

Biasanya digunakan pada foto dengan pencahayaan yang kurang. 
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Kotak dialog Levels 

Tentukan Black Point dan White poin sebelum menggeser shadow, midtone 

dan highlight. Setelah itu klik OK untuk mengaplikasikannya. 

Level juga dapat dilakukan dengan Auto Level pada submenu Image Adjusment  

Auto Level. Dengan Auto level maka Photoshop akan otomatis mengatur nilai 

levels. 

 

Curves 

Selain level, kita dapat juga mengatur kontras dengan Curve. Klik Image  

Adjusment  Curves. 

 
Kotak dialog Curves 

 

Brightness/Contras 

Digunakan untuk mengatur terang gelapnya suatu image. Klik Image  Adjusment 

 Brightness/Contras. 

 
Kotak dialog Brightness/Contrast 
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Hue/Saturation 

Dipergunakan untuk mengatur warna bitmap. Masuk ke menu: Image  

Adjustment  Hue/Saturation. Ada 3 buah slider: Hue untuk mengatur warna, 

Saturation untuk mrengatur tingkat jenuh/konsentrasi warna dan Lightness untuk 

mengatur tingkat terang warna.  

 
Kotak dialog Hue/Saturation 

 

 

 

PUSTAKA : 

Arief Isdiyantoro, ITC Fasnet 


