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Pendahuluan
Sekarang ini, siapa yang tidak mengenal aplikasi Adobe Photoshop atau yang
biasa disebut Photoshop? Hampir semua kalangan mengenal aplikasi ini dan
bahkan mereka akrab sekali dengannya. Photoshop adalah salah satu dari sekian
banyak aplikasi editor foto yang ada, namun aplikasi ini telah menjadi aplikasi yang
terfavorit dikalangan remaja hingga dewasa.
Saya sering sekali bertemu dengan orang yang mengatakan bahwa Photoshop
sangatlah rimut dan mereka lebih memilih aplikasi editor foto yang instan
dibandingkan dengan Photoshop yang mengedit foto secara manual.
Saya mengenal Photoshop beberapa tahun yang lalu, dimana teman-teman
saya sudah mahir sekali dalam menggunakannya terbukti dengan banyaknya foto
yang telah ia manipulasi. Waktu itu saya merasa bahwa saya terlambat untuk belajar
mengedit menggunakan Photoshop, dan memutuskan untuk tidak mempelajarinya.
Namun rasa penasaran saya yang besar membuat saya bersemangat untuk belajar
Photoshop dari nol. Karena teman saya tidak ingin mengajari saya dengan berbagai
alasan, akhirnya saya memutuskan untuk membeli buku materinya dan mempelajari
serta mempraktekkannya sendiri. Alhasil saya bisa mengedit foto menggunakan
Photoshop, meskipun belum mahir tapi setidaknya saya bisa.
Terima kasih saya ucapkan untuk anda yang telah membeli Ebook ini, dengan
membeli Ebook ini berarti anda telah berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa.
Karena hasil dari penjualan Ebook ini saya gunakan untuk kepentingan website
Tutorial Photoshop yang kami kelola bersama. Namun jika Anda ingin berkontribusi
dalam bentuk dana, maka kami akan sangat berterima kasih sekali, dan akan
dipergunakan untuk terus mengembangkan kualitas konten. Jika anda berminat bisa
menghubungi kontak pada website kami yang alamatnya saya cantumkan di
halaman terakhir Ebook ini.
Semoga materi yang ada didalam Ebook ini bisa menambah ilmu kita,
sehingga kita bisa terus berkreasi dalam bidang seni. Dan semoga Ebook ini
bermanfaat untuk Anda yang ingin mendalami ilmu Photoshop.
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1.1. Apa itu Adobe Photoshop?

Adobe Photoshop, atau biasa disebut Photoshop, adalah perangkat lunak
editor citra buatan Adobe Systems yang dikhususkan untuk pengeditan foto/gambar
dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital
dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar (market leader)
untuk perangkat lunak pengolah gambar/foto, dan bersama Adobe Acrobat,
dianggap sebagai produk terbaik yang pernah diproduksi oleh Adobe Systems. Versi
kedelapan aplikasi ini disebut dengan nama photoshop CS (Creative Suite), versi
sembilan disebut Adobe Photoshop CS2, versi sepuluh disebut Adobe Photoshop
CS3 , versi kesebelas adalah Adobe Photoshop CS4 , versi
keduabelas adalah Adobe Photoshop CS5 , versi ketigabelas adalah Adobe
Photoshop CS6, dan versi empatabelas adalah Adobe Photoshop CC (Creative
Cloud).

Kupas Tuntas Jendela Kerja Adobe Photoshop

Page 6

1.2. Sejarah Singkat Adobe Photoshop

Seorang profesor dari Michigan (USA) bernama Glenn Knol membuat sebuah
eksperimen untuk mengolah foto secara digital. Dengan alat seadanya, sang
profesor bekerja keras di ruang gelap (dark room) milik pribadinya. Beliau memiliki
dua orang anak yang bernama: John Knoll dan Thomas Knoll.
Kedua anak tersebut meneruskan cita-cita ayahnya untuk membuat sebuah program
pengolah gambar secara digital tersebut. Adalah Kakak-beradik Thomas dan John
Knoll memulai pengembangan Photoshop di tahun (1987).

Pada tahun 1987, Thomas Knoll, mahasiswa PhD di Universitas Michigan,
mulai menulis sebuah program pada Macintosh Plus-nya untuk menampilkan
gambar grayscale pada layar monokrom. Program ini, yang disebut Display, menarik
perhatian saudaranya John Knoll, seorang karyawan di Industrial Light & Magic,
yang merekomendasikan Thomas agar mengubah programnya menjadi program
penyunting gambar penuh. Thomas mengambil enam bulan istirahat dari studi pada
tahun 1988 untuk berkolaborasi dengan saudaranya pada program itu, yang telah
diubah namanya menjadi ImagePro. Setelah tahun itu, Thomas mengubah nama
programnya menjadi Photoshop dan bekerja dalam jangka pendek dengan produsen
scanner Barneyscan untuk mendistribusikan salinan dari program tersebut dengan
slide scanner; "total sekitar 200 salinan Photoshop telah dikirimkan" dengan cara ini.

Selama waktu itu, John bepergian ke Silicon Valley di California dan
memberikan demonstrasi program itu kepada insinyur di Apple Computer Inc. dan
Russell Brown, direktur seni di Adobe. Kedua demonstrasi itu berhasil, dan Adobe
Kupas Tuntas Jendela Kerja Adobe Photoshop
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memutuskan untuk membeli lisensi untuk mendistribusikan pada bulan September
1988.[1] Sementara John bekerja pada plug-in di California, Thomas tetap di Ann
Arbor untuk menulis kode program. Photoshop 1.0 dirilis pada 1990 khusus untuk
Macintosh.Versi 1 dirilis oleh Adobe pada tahun (1990). Versi awal Photoshop yang
diberi nama "Knoll Software" dirilis sebelum kerjasama dengan Adobe resmi dibuat.
Photoshop versi pertama ini berukuran 1.4 MB. Lebih jauh, aplikasi
Photoshop 0.63 lengkap dengan manual online dapat disimpan dalam disket dan
bahkan masih menyisakan 200kb ''disk space'' bebas.Meskipun pada awalnya
Photoshop dirancang untuk menyunting gambar untuk cetakan berbasis-kertas,
Photoshop yang ada saat ini juga dapat digunakan untuk memproduksi gambar
untuk (World Wide Web). Beberapa versi terakhir juga menyertakan aplikasi
tambahan, (Adobe ImageReady), untuk keperluan tersebut.

Photoshop juga memiliki hubungan erat dengan beberapa perangkat lunak
penyunting media, animasi, dan ''authoring'' buatan-Adobe lainnya. File format asli
Photoshop, .PSD, dapat diekspor ke dan dari Adobe ImageReady, Adobe Illustrator,
Adobe Premiere Pro, Adobe After EffectsAfter Effects dan Adobe Encore DVD untuk
membuat DVD profesional, menyediakan penyuntingan gambar non-''linear'' dan
layanan ''special effect'' seperti ''background'', ''tekstur'', dan lain-lain untuk keperluan
televisi, film, dan situs web. Sebagai contoh, Photoshop CS dapat digunakan untuk
membuat menu dan tombol button DVD.
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Photoshop dapat menerima penggunaan beberapa model warna yaitu :


RGB color model



Lab color model



CMYK color model



Grayscale



Binary imageBitmap



Duotone

Versi terbarunya, yang dirilis pada tahun 2005, adalah versi 9. Program ini
dipasarkan dengan nama "Photoshop CS2. CS merefleksikan integrasi produk
Photoshop dengan aplikasi Adobe Creative Suite. Creative Suite buatan Adobe dan
disebut "2" karena program ini adalah versi rilis ke-2 sejak Adobe mengintegrasikan
kedua produknya. Ada beberapa pada tambahan pada Photoshop CS2 seperti
multiple layer selecting dan warp," versi kurva dari transform tool dan ''color
replacment tool'', yang sebelumnya hadir sebagai ''plug-in' Untuk para penggemar
fotografi, Adobe menyediakan filter "reduce grain" (mengurangi grain) yang
dapat membantu mengoptimalkan foto yang diambil pada kondisi kekurangan
cahaya. Untuk "memperjelas" perbedaan produk CS dengan produk-produk
Photoshop sebelumnya, Adobe menghilangkan lambang mata Photshop, yang
dipresentasikan dalam bentuk yang berbeda-beda sejak versi 3 sampai versi 7.
Photshop CS dan CS2 kini menggunakan bulu sebagai ikon dan bentuk identifikasi.
Versi beta Photoshop CS3 telah dirilis untuk pengguna CS2 pada tanggal 15
Desember 2006.Berbeda dengan Photoshop CS dan CS2 yang menggunakan bulu
sebagai logonya, Logo untuk edisi ketiga ini berbentuk tipografi, dengan huruf 'Ps'
berwarna putih dan berlatar belakang biru-gradien. Versi terakhirnya dilengkapi

Kupas Tuntas Jendela Kerja Adobe Photoshop

Page 9

dengan ''Adobe Camera RAW'', sebuah plugin yang dikembangkan oleh Thomas
Knoll yang dapat membaca beberapa format file RAW dari kamera digital dan
mengimpornya langsung ke Photoshop. Versi awal RAW plugin ini juga tersedia
untuk Photoshop 7.0.1 dengan tambahan biaya $99 USD.

-----()-----
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2.1. Memulai aplikasi photoshop

Cara untuk mamulai menjalankan aplikasi Adobe Photoshop sama halnya
dengan aplikasi lain di Windows maupun Mac OS. Jika Anda menggunakan sistem
operasi Windows, maka cara untuk memulai aplikasi Adobe Photoshop yakni
dengan cara klik tombol Start atau dengan cara klik icon atau shortcut Photoshop
pada layar desktop. Namun jika Anda menggunakan Mac OS, maka Anda bisa
menemukan icon Photoshop di Dock atau di folder Applications.
Anda juga bisa menjalankan aplikasi Photoshop dengan cara double klik pada
file yang mempunyai asosiasi dengan Photoshop. File yang mempunyai asosiasi
dengan Photoshop adalah file dengan ektensi .PSD (Photoshop Document) dan
.PSB (Photoshop Big).
Namun jika Anda belum mempunyai aplikasi Adobe Photoshop, Anda bisa membeli
kaset CD instaler di toko komputer.

Kupas Tuntas Jendela Kerja Adobe Photoshop

Page 12

2.2. Jendela Kerja Photoshop

Ketika kita berhasil menjalankan apikasi Adobe Photoshop, maka akan tampil
jendela kerja seperti gambar diatas. Gambar diatas adalah penampakan jendela
Adobe Photoshop CC (Creative Cloud) yang dirilis pada tahun 2013, pada dasarnya
antara Adobe Photoshop versi terbaru dan versi sebelumnya memiliki komponen
yang sama, hanya saja pada versi terbaru memiliki beberapa yang berbeda. Pada
Ebook ini Saya akan menggunakan Adobe Photoshop CC sebagai media
pembelajaran.
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Gambar diatas adalah tampilan jendela kerja Adobe Photoshop secara
umum, dan Photoshop memiliki beberapa bagian penting, yaitu:


Menu Bar



Option Bar



Tool Box



Panel/Palette



Canvas

-----()-----
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Bab 3

Komponen-komponen Pada
Photoshop
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Pada Ebook ini kita akan mempelajari komponen-komponen pada jendela
Photoshop secara detil dan menyeluruh, pada dasarnya jika kita memahami
perintah-perintah dan tool yang ada pada Photoshop maka kita dapat lebih mudah
mengoperasikannya dengan kreasi kita sendiri. Namun jika yang kita hanya
mempelajari tutorialnya saja tanpa memahami fungsi dari tool maupun perintahperintah yang ada pada Photoshop, maka ilmu yang kita dapatkan hanyalah bersifat
baku sesuai dengan apa yang ada pada tutorial tersebut. Didalam Ebook ini, kita
akan mempelajari fungsi dari masing-masing tool pada Photoshop.
Untuk materi pertama kita akan mengenal terlebih dahulu bagian-baigan penting di
dalam jendela kerja Adobe Photoshop, ada beberapa bagian utama yang harus kita
ketahui terlebih dahulu, berikut adalah menjelasan mengenai begian-bagian
tersebut.

3.1. Menu Bar

Menu Bar merupakan bagian yang memuat menu-menu perintah yang pada
dasarnya untuk menjalankan perintah-perintah manajemen file, perintah untuk
mengolah layer dan dokumen, serta memuat perintah lain untuk memberikan efek
filter dan mengatur tampilan panel. Menu bar ini terletak di bagian kiri atas pada
jendela kerja Photoshop.
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Isi dari Menu Bar antara lain:


File
Didalam nemu File, ada banyak perintah yang berkaitan dengan manajemen
file seperti membuat canvas baru, membuka dokumen gambar, menyimpan,
import dari scanner, proses cetak dan lain-lain.



Edit
Menu edit adalah deretan kedua dari susunan menu pada Menu Bar, didalam
nemu edit terdapat berbagai macam perintah yang secara umum terdiri dari
undo, redo, copy, cut, paste, fill, Stroke, preferences dan lain-lain



Image
Menu Image adalah deretan ketiga dari Menu bar, Menu image berisi perintah
editing image untuk mengatur Hue/saturation, brightness/contrast, merubah
ukuran gambar, merubah ukuran canvas dan lain-lain.



Layer
Menu Layer adalah deretan menu ke empat pada Menu Bar, menu layer
terdapat perintah yang berkaitan dengan manajemen layer pada image,
seperti menambah/menghapus layer, masking layer, style layer dan lain-lain



Type
Pada nemu Type berisi tentang perintah seperti Extrude to D3, create work
path, convert to shape, rasterize type layer dan lain-lain.



Select
Pada menu Select berisi tentang perintah yang berkaitan dengan seleksi
gambar atau layer, memilih warna, quick mask mode dan lain-lain.

Kupas Tuntas Jendela Kerja Adobe Photoshop

Page 17



Filter
Padaa menu Filter bertisikan perintah yang sering digunakan untuk memberi
efek tertentu pada image. Beberapa sub menu dari filter diantaranya Artistic,
Blur, Distort dan lain-lain. Jika kita memasang Photoshop Plugins maka menu
plugins akan muncul di menu filter ini.



3D
Pada menu ini berisikan perintah yang berfungsi untuk membuat dan
mengedit objek 3 dimensi. Fungsi dasar aplikasi 3D seperti rendering dan
pemnerian material pada objek tersedia disini.



View
Pada nemu ini, berisikan perintah untuk mengatur tampilan gambar seperti,
zoom in, zoom out, membuat guides dan pengaturan rulers dan lain-lain



Windows
Pada menu ini, berisikan perintah yang berfungsi untuk mengatur tampilan
area kerja Photoshop seperti menyembunyikan dan memunculkan panel,
minimize, maximize dan lain-lain.



Help
Pada nemu ini, berisikan tentang mengatur bantuan dan tutorial Adobe
Photoshop.
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3.2. Option Bar

Merupakan bagian yang terletak di bawah Menu Bar dan diatas lembar kerja
(Canvas), Option Bar merupakan bagian yang menampilkan daftar tombol perintah
tambahan atau perintah lanjutan. Tombol-tombol perintah yang ditampilkan pada
bagian ini berubah-ubah sesuai dengan tool yang kita pilih pada Tool Box. Dengan
adanya Option Bar, kita bisa mengubah nilai atau parameter dari tool sesuai dengan
yang kita butuhkan. Pilihan parameter-paremeter yang ditampilkan pada bagian
Option Bar akan berubah sasuai dengan tool yang kita gunakan.
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3.3. Tool Box

Tool Box merupakan bagian yang memuat tool-tool untuk
menyeleksi, menggambar, memodifikasi, dan memanipulasi objek foto
dan lain-lain. Tool Box merupakan bagian terpenting dari Photoshop
yang terdiri dari bermacam-macam tool untuk membuat dan mengedit
gambar. Tool Box berada di sisi kiri pada jendela kerja Photoshop.
Untuk menggunakan tool pada Tool Box ini, Anda cukup klik icon tool
pada Tool Box dan tool siap diguanakan. Ada beberapa tool yang
memiliki tool opsional,klik tahan atau klik kanan untuk memunculkan tool
Opsional tersebut. Tool Opsional terdapat pada tool yang ditandai
dengan icon segitiga kecil pada bagian bawah icon tool.

Secara garis besar, tool-tool pada Tool Box dapat dibagi menjadi 8 kelompok, yaitu:


Tool untuk membuat seleksi



Tool untuk memotong gambar



Tool untuk mengedit gambar



Tool untuk melukis



Tool untuk menggambar dan membuat teks



Tool anotasi, warna, ukuran dan navigasi



Tool pengatur warna



Tool mengatur mode pengeditan
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3.4. Panel/Palette

Selain Tool Box, Photoshop juga memiliki
panel-panel yang dapat Anda lihat pada menu
Window. Jika Anda memilih dalah satu nama
panel melalui manu Window tersebut, maka
panel yang Anda pilih akan tampil di bagian
dokumen panel.
Dengan meletakkan panel-panel tersebut
dalam dokumen panel sangat memudahkan
kita dalam mengoperasikan panel-panel
tersebut. Jendela panel tersebut dapat diatur
ukurannya, diuraikan dan ditutup untuk
memberi ruang kerja yang luas sehingga Anda
lebih nyaman saat bekerja menggunakan
Photoshop.

Panel/Palette pada Photoshop secara umum terdiri dari 3 bagian yaitu:


Color/Swatches/Histogram/info dll



Adjustment/Character/Brush Presets dll



Panel layer
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Didalam bagian Palette, terdiri dari beberapa bagian, yakni:


Palette Navigator
Untuk dapat mengubah tampilan besar atau kecil dengan memakai zoom
lider.



Palette Info
Digunakan untuk menampilkan informasi komposisi warna dan posisi pointer
pada objek.



Palette Color
Untuk dapat memilih warna sesuai yang diinginkan baik background ataupun
foreground.



Palette Swatches
Untuk dapat mengoleksi warna, dan memilih campuran warna yang
tersediamasingmasing warna dapat di tambah disimpan dan di hapus.



Palette Styles
Untuk dapat merubah efek padaobjek yang ada pada canvas.



Palette History
Palette ini digunakan buat menyimpan perubahan yang kita lakukan sehingga
dapat dilakukan koreksi kesalahan terhadap beberapa perubahan.



Palette Action
Digunakan pada saat kita akan merekam serangkaian perintah, sehingga
dapat mengotomasi pekerjaan dengan mengelompokkanperintah ke dalam
sebuah aksi dan memainkannya.



Palette Layers
Untuk dapat digunakan untuk menampilkan,merubah,menghapus objek atau
gambar yang ada pada canvas.
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Palette Channels
Palette ini digunakan untuk menyimpan informasi warna.



Palette Paths
Palette ini digunakan untukl membuat,menghapusdan mengaktifkan path.
Path adalah objek yang dibuat dengan merangkai beberapa garis lengkung
dan garis lurus dari satu titik ke titik yang lain



Palette Character
Palette ini digunakan untuk mengatur format karakter, sehingga
mempermudah dalam pengeditan dan manipulasi tulisan.



Palette Paragraph
Palette ini digunakan untuk mengatur paragraph,sehingga mempermudah
mengubah Paragraf.
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3.5. Canvas
Canvas adalah lembar kerja utama yang menampilkan objek gambar atau foto yang
akan dimanupulasi. Canvas ini memiliki elemen yang disebut dengan tab dokumen
yang terletak pada bagian atas dan berisi nama dokumen yang sedang aktif.

-----()-----
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Bab 4

Mengenal Tool pada Tool Box
dan Fungsi-fungsinya
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Pada dasarnya, Tool Box ini memuat berbagai tool untuk memanipulasi dan
menyunting objek foto digital. Kita dapat menggunakan tool-tool yang ada dalam
Tool Box untuk menyeleksi objek gambar, membuat teks, atau menggambar.
Sebelum bekerja menggunakan tool-tool tersebut, ada baiknya mengenali terlebih
dahulu nama serta fungsi dan kegunaan masing-masing tool yang terdapat didalam
Tool Box tersebut. Untuk lebih mudah memahaminya, kita akan bahas tool
berdasarkan kelompoknya.

4.1. Tool untuk membentuk seleksi
Tool

Fungsi

Contoh

Untuk menyeleksi gambar dengan
Rectangular

pola segi empat.

Marquee

Untuk menyeleksi pola bujur sangkar
dengan cara tekan Shift pada
keyboard sambil menggeser mouse
untuk menyeleksi gambar.
Untuk menyeleksi gambar dengan

Elliptical

pola elips.

Marquee

Untuk menyeleksi pola lingkaran
dengan cara tekan Shift pada
keyboard sambil menggeser mouse
untuk menyeleksi gambar.
Untuk menyeleksi gambar setinggi

Single Row

satu piksel pada arah horizontal.

Marquee
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Untuk menyeleksi gambar setinggi
Single Column

satu piksel pada arah vertikal.

Marquee

Untuk menyeleksi objek dengan pola
Lasso

bebas (freehand) yaitu dengan cara
klik tahan dan geser mouse untuk
membuat area seleksi. Lepas klik
mouse untuk mengakhiri proses
seleksi
Untuk menyeleksi objek dengan pola

Polygonal

poligon (segi banyak), yaitu dengan

Lasso

cara klik untuk memulai seleksi dan
klik secara berulang untuk menyeleksi
area lain, pertemuka titik awal dengan
titik akhir seleksi untuk mengakhiri
proses seleksi.
Untuk menyeleksi objek dengan pola

Magnitic

bebas, yaitu dengan cara klik mouse

Lasso

pada titik awal seleksi dan geser
mouse mengikuti bidang-bidang
gambar yang ingin diseleksi ,
pertemuka titik awal dengan titik akhir
untuk mengakhiri proses seleksi.
Untuk menyeleksi objek berdasarkan

Magic Wand

warna-warna objek yang memiliki tonal
warna yang senada, yaitu dengan
cara klik pada salah satu warna objek
gambar yang ingin diseleksi.
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Untuk menyeleksi objek berdasarkan
Quick

warna-warna objek gambar yang

Selektion

senada, dengan cara geser mouse
pada area gambar yang ingin
diseleksi.
Untuk memindahkan area gambar

Move

yang terseleksi, memindahkan posisi
layer dan memindahkan garis batas
guide.

4.2. Tool untuk memotong gambar
Tool

Fungsi

Contoh

Untuk memotong bidang gambar dan
Crop

menghapus bagian gambar yang tidak
diperlukan.

Untuk memotong bidang gambar
Perspective

dengan mode perspektif atau tidak

Crop

datar, memperbaiki distorsi umum dan
masalah perspektif dalam objek yang
akan dipotong.
Untuk membagi bidang gambar

Slice

menjadi beberapa bagian. Tool ini
biasa digunakan untuk membagi
sebuah gambar menjadi beberapa
bagian untuk tujuan pembuatan
desain web.
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Untuk menyeleksi potongan bidang
Slice Select

gambar dari proses slice, mengatur
posisi dan mengubah ukuran
potongan slice

4.3. Tool untuk mengedit gambar
Tool

Fungsi

Contoh

Untuk Memperbaiki bidang gambar
Spot Healing

dengan mengambil bidang gambar

Brush

lain yang masih bagus.

Untuk memperbaiki bidang gambar
Healing Brush

dengan menempelkan bagian dari
bidang gambar lain yang masih bagus.

Untuk memperbaiki bidang gambar
Pstch

yang rusak dengan menempelkan
bidang dari bidang gambar lain yang
masih bagus.

Untuk memperbaiki bidang gambar
Content-

yang rusak dengan cara melapisinya

Aware Move

dengan bidang gambar yang bagus.
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Untuk menghapus efek mata merah
Red Eye

akibat refleksi cahaya dari lampu blitz
kamera digital.

Untuk menggandakan atau kloning
Clone Stamp

gambar.

Untuk menggandakan pola atau corak
Pattern Stamp

dari suatu gambar. Tool ini memiliki
fungsi yang sama dengan stampel
gambar.

Untuk menghapus gambar.
Eraser

Untuk menghapus warna background
Background

dari suatu gambar.

Eraser
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Untuk menghapus area gambar yang
Magic Eraser

mempunyai warna padat.

Untuk memburamkan bidang gambar.
Blur

Untuk mempertajam gambar.
Sharpen

Untuk menarik dan memudarkan
Smuge

gambar.

Untuk memutihkan area gambar.
Dodge
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Untuk menghitamkan area gambar.
Burn

Untuk mengubah saturasi warna
Spong

gambar.

4.4. Tool Untuk melukis
Tool

Fungsi

Contoh

Untuk membuat objek dengan polesan
Brush

kuas.

Untuk membuat objek coretan pensil.
Pencil

Untuk mengganti warna dari gambar
Color

dengan warna lain.

Replacement
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Untuk memberikan polesan dengan
Mixer

memadukan warna kuas dan warna
gambar.

Untuk membuat polesan kuas yang
History Brush

dikombinasi dengan perintah terakhir.

Untuk membuat polesan kuas yang
Art History

dikombiasikan dengan perintah

Brush

terakhir, dimana bentuk kuas dapat
diubah dengan corak yang bervariasi.

Untuk membuat gradasi warna pada
Gradient

bidang gambar.

Untuk memberi warna pada suatu
Paint Bucket

area gambar.
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4.5. Tool untuk menggambar dan membuat teks
Tool

Fungsi

Contoh

Untuk menggambar objek path
Pen

dengan bentuk yang terstruktur.

Untuk menggambar objek path
Freeform Pen dengan bentuk bebas.

Untuk menambahkan titik anchor
Add Anchor

pada suat path.

Point

Untuk menghapus titik anchor pada
Delete

suatu path.

Anchor Point

Untuk mengkonversi titik anchor pada
Convert

suatu path.

Anchor Point
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Untuk memilih objek path.
Path
Selection

Untuk memilih titik point suatu objek
Direct

path.

Selection

Untuk membuat objek teks horizontal.
Horizontal
type

Untuk membuat objek teks vertikal.
Vertycal Type

Untuk membentuk seleksi berbentuk
Horizontal

teks horizontal

Type Mask
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Untuk membuat seleksi berbetuk teks
Vertical Type

vertikal.

Mask

Untuk membuat objek kotak. Untuk
Rectangle

membuat objek bujur sangkar caranya
tekan Shift lalu geser mouse.

Untuk membuat objek kotak dengan
Reunded

sudut tumpul.

Rectangle

Untuk membuat objek lingkaran atau
Ellipse

elips. Untuk membentuk objek
lingkaran dengan cara tekan Shift lalu
geser mouse.

Untuk membuat objek poligon atau
Polygon

segi banyak.
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Untuk membuat objek garis.
Ukurannya bisa kita atur pada

Line

pengaturan yang terdapat di Option
Bar.

Untuk membentuk objek dengan
Cuntom

berbagai pilihan bentuk objek.

Shape

4.6. Tool anotasi, warna, ukuran dan navigasi
Tool

Fungsi

Contoh

Untuk mengambil sampel warna dari
Eyedropper

suatu bidang gambar.

Untuk mengambil sampel warna dari
3D Material

suatu bidang gambar 3 dimensi.

Eyedropper
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Untuk mengambil 4 sample warna yang
Color Sampler

berbeda dari gambar. Setelah kita
mengambil 4 titik samplewarna, maka
detail warna tersebut akan ditampilkan
ada panel info.

Untuk mengukur jarak, lokasi dan sudut.
Ruler

Untuk memberi catatan dalam sebuah
Note

pekerjaan desain.

Untuk memberi nomor urut objek-objek
Count

dalam suatu perkerjaan desain.

Untuk mengubah ukuran tampilan
Zoom

cakvas dalam jendela kerja.
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Untuk menggeser tampilan gambar
Hand

dalam canvas. Tool ini akan berfungsi
ketika canvas dalam tampilan zoom,
pada saat kita ingin menggeser canvas
untuk melihat bidang canvas lainnya.

Untuk memutar tampilan gambar dalam
Rotate View

canvas atau lembar kerja.

4.7. Tool pengaturan warna
Tool

Fungsi
Untuk mengganti warna foreground dan
warna background

Set Foreground/Background
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4.8. Tool pengatur mode pengeditan
Tool

Fungsi
Untuk mengubah mode editing dalam mode
masking

Edit in Quick Mask Mode

Untuk mengubah tampilan lembar kerja /
canvas.

Change Screen Mode

-----()-----
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Bab 5

Panel-panel pada Photoshop
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5.1. Panel layer
5.1.1. Konsep layer

Layer merupakan elemen penting yang sering digunakan dalam bekerja
dengan Photoshop. Dengan layer, kita dapat mengatur susunan atau komposisi
gambar dengan mudah sesuai dengan keinginan untuk menghasilkan sebuah
tatanan desain gambar yang menarik.

Layer dapat diumpamakan sebagai lapisan-lapisan lembar kerja yang tembus
pandang dan posisinya saling bertumpuk. Setiap layer dapat diisi dengan objek
gambar yang dapat diedit. Untuk lebih jelasnya mengenai bagian-bagian panel layer,
kita akan pelajari pada Ebook ini.
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5.1.2. Bagian-bagian pada layer

Pada jendela kerja Photoshop, panel layer secara default terletak pada sisi
kanan jendela kerja. Posisi panel ini dapat kita pindahkan sesuai dengan keinginan
kita guna untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam mengoperasikan
Photoshop. Panel layer adalah panel yang sangat penting, bahkan setiap kita
mengolah gambar panel ini selalu digunakan dibandingkan dengan panel-panel
yang lainnya. Tanpa menggunakan panel layer, kita akan mengalami kesulitan
dalam berbagai hal seperti memindahkan/mengatur posisi objek, memberi efek pada
objek, menyembunyikan objek, mengatur tumpukan layer dan lain sebagainya.
Dibawah ini ada gambar yang akan memperkenalkan kepada kita bagian-bagian dari
panel Layer.

1. Lembar layer
Tumpukan lapisan pada lembar kerja/canvas, semakin banyak layer yang kita
terapkan pada lembar kerja maka semakin banyak pula layer yang
ditampilkan pada panel ini. Sebelum kita memproses gambar, maka pada
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panel layer yang pertama kali muncul adalah layer “Background” yang
ditandai dengan adanya icon “Loock” (gembok) pada sisi kanan layer.
Cara kerja, klik salah satu dari layer kemudian kita bisa melakukan beberapa
hal terhadap layer tersebut seperti memindahkan objek, memberikan efek
pada objek dan lain sebagainya. Untuk menyembunyikan dan menampilkan
layer kita bisa klik icon “Indicates Layer Visibility” (mata) pada sisi kiri pada
setiap layer.
2. Lock
Digunakan untuk mengamankan objek dalam layer tersebut dari proses
editing ataupun proses transformasi layer yang tidak diinginkan. Cara
kerjanya, pilih layer yang ingin dikunci kemudian klik salah satu icon untuk
diterapkan perintah pada layer. Fungsi dari masing-masing icon sebagai
berikut:
Icon

Fungsi

Loock transparent

berfungsi untuk mengunci piksel transparan pada layer,

pixels

sehingga bagian objek yang transparan tidak dapat diisi
dengan warna ataupun objek lain.

Loock image pixels

untuk mengunci layer dengan kondisi piksel pada layer
tersebut tidak dapat dimodifikasi dengan menggunakan
fasilitas painting tool atau filter.

Loock position

untuk mengunci layer dengan kondisi layer tersebut
tidak dapat diubah posisinya.

Loock all

untuk mengunci layer secara keseluruhan sehingga
layer tidak dapat dimodifikasi atau diedit.
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3. Blending Mode
Berguna untuk mengatur proses yang terjadi pada pixel-pixel layer terhadap
layer dibawahnya. Cara kerja, pilih layer yang ingin diedit kemudian pilih salah
satu opsi pada blending mode.
4. Menu options
Pada bagian ini, ada beberapa perintah yang bisa kita terapkan pada saat
mengolah gambar. Perintah tersebut dilambangkan dengan sebuah icon yang
sesuai dengan masing-masing perintah.
Icon
Link layers

Fungsi
untuk mengikat beberapa layer. Dengan mengikat
beberapa layer, kita dapat mentransformasikan atau
memindahkan posisi layer yang saling terikat dalam
sebuah link secara bersaan.
Cara memberikan link pada beberapa layer adalah
dengan memilih beberapa layer yang ingin di tautkan
kemudian klik icon “Link layers”. Layer yang telah
terikat ditandai dengan munculnya icon link pada sisi
kanan layer. Untuk melepaskan link, klik kembali icon
“link layers”.

Add a layer style

untuk memberikan efek pada layer, seperti memberikan
efek bayangan pada objek, memberikan efek timbul
pada objek, mrmberikan garis pinggir pada objek,
memberikan motif pada objek, dan lain sebagainya.
Cara kerjanya dengan memilih layer yang ingin kita beri
efek, lalu klik icon “Add a layer style” kemudian pilih
opsi style yang kita butuhkan. Untuk pengertian dari
masing-masing opsi akan kita bahas pada halaman
Layer Style.

Add layer maks

Berguna untuk menamilkan layer dalam “Mask”.
Biasanya digunakan untuk proses edit gambar.
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Create a new fill of

untuk membuat Layer yang berfunsi sebagai pengubah

adjustment layer

warna dari layer gambar dibawahnya, seperti Solid
color, Gradient, Pattern, Level, Hue/saturation dan lainlain.Karena sifatnya tidak merubah gambar asli, maka
menggunakan new fill or adjustment layer ini sangat
disarankan.

Create a new group

untuk mengelompokkan beberapa layer kedalam grup.

Create a new layer

untuk membuat layer baru yang masih kosong. Juga
bisa berguna untuk menduplikat layer dengan cara pilih
layer yang ingin diduplikat lalu seret (drag) layer
tersebut ke icon “Create a new layer”.

Delete layer

untuk menghapus layer dengan cara pilih satu atau
beberapa layer yang ingin dihapus kemudian klik icon
“Delete layer”.

5. Fill
Berguna untuk mengatur tingkat transparansi layer, namun tingkat
transparansi ini tidak mempengaruhi Layer style. Jadi Fill ini akan berguna
jika kita bekerja pada layer yang mengaplikasikan layer style.
6. Opacity
Berguna untuk mengatur tingkat transparansi layer secara keseluruhan. Cara
kerjanya dengan memasukan nominal atau menggeser slider transparansi.
7. Pick a filter type
Menu ini adalah fasilitas terbaru yang disediakan oleh Photoshop. Dengan
menggunakan fasilitas ini, kita dapat dengan mudah memfilter/menyaring
layer yang sejenis dan menyembunyikan layer lain yang berbeda jenis tanpa
menghapus layer yang berbeda jenis. Ada beberapa opsi dalam nemu ini
yaitu:
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Opsi
Kind

Fungsi
memfilter layer berdasarkan jenis layer. Pada opsi ini
layer akan difilter dalam beberapa jenis layer seperti:


Filter for pixel layers, yakni menyaring layer
berdasarkan jenis layer piksel.



Filter for adjustment layers, yakni menyaring layer
berdasarkan jenis layer adjustment.



Filter for type layers, yakni menyaring layer
berdasarkan jenis layer teks.



Filter for shape layers, yakni menyaring layer
berdasarkan jenis layer shape.



Filter for smart layers, yakni menyaring layer
berdasarkan jenis layer smart.

Name

memfilter layer berdasarkan nama layer yang sama.
Ketika kita menyaring filter berdasarkan nama, maka
apapun jenis layernya jika memiliki nama yang sama
maka akan ditampilkan pada panel layer.

Effect

memfilter layer berdasarkan layer yang memiliki efek
sama. Pada saat kita ingin memfilter layer berdasarkan
efek, maka akan muncul opsi lanjutan yakni kita diberi
pilihan untuk menentukan layer yang ingin kita filter
berdasrkan efek apa. Pada opsi lanjutan ini ada
beberapa efek yang bisa kita pilih yakni Bevel &
Emboss, Stroke, Inner Shadow, Inner Glow, Satin,
Overlay, Outer Glow, dan Drop shadow

Mode

memfilter layer berdasarkan jenis Blending mode layer
yang sama. Jika kita ingin memfilter layer berdasarkan
mode, maka akan ada banyak opsi lanjutan yang
muncul, kita tinggal pilih berdasarkan mode apa yang
ingin kita saring.

Atribute

memfilter layer berdasarkan atribut yang diterapkan
pada layer. Jika kita ingin memfilter layer berdasarkan
atribut, maka akan muncul Opsi lanjutan untuk
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menentukan layer yang menerapkan atribut apa yang
ingin disaring.
Color

memfilter layer berdasarkan warna yang sama. Disinipun
akan muncul beberapa opsi lanjutan jika kita ingin
memfilter layer berdasarkan warna.

Select

memfilter layer yang telah kita pilih. Jika kita
memfilter layer menggunakan cara ini, maka layer
yang telah kita pilih sebelumnya yang akan tampil.

Jika kita ingin menampilkan kembali seluruh layer, maka langkah yang tepat
adalah menonaktifkan fasilitas ini dengan cara klik tombol “Turn layer filtering on/off”
yang terletak pada sisi kanan menu filter.
Dengan fasilitas ini, ketika kita memiliki banyak layer dalam satu canvas maka akan
memudahkan kita dalam menyaring atau mencari layer yang ingin kita modifikasi
tanpa harus memeriksa atau mencari satu per satu.

5.1.3. Layer style
Layer style adalah komponen perpenting dalam layer. Dengan adanya layer
style kita bisa memberikan efek terhadap objek yang ada pada layer tersebut. Efek
yang bisa kita berikan seperti memberikan bayangan pada objek, memberikan efek
timbul pada objek, memberikan garis tepi dan lain sebagainya.
Dibawah ini kita akan mengenal bagian-bagian pada layer style.
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Style
Bevel and Emboss

Fungsi
Untuk menambah bayangan dan efek timbul dengan bentuk
dan kemiringan tertentu.

Stroke

Untuk menambah garis pinggir pada objek,dengan warna
gradasi dan pola tertentu.

Inner Shadow

Untuk menambah efek bayangan didalam objek pada
bagian sisinya.

Inner Glow

Untuk menambah pencahayaan atau sinar di bagian dalam
sisi objek.

Satin

Untuk menambah efek pencahayaan pada sisi dalam
sebuah objek,sehingga terlihat seperti kain satin.

Color Overlay

Untuk melapisi atau menutupi objek dengan warna tertentu.

Gradient Overlay

Untuk melapisi atau menutupi objek dengan warna gradasi
tertentu.

Pattern Overlay

Untuk melapisi atau menutupiobjek dengan pola tertentu.

Outer Glow

Untuk menambah pencahayaan atau sinar dibagian luar
sisi objek.

Drop Shadow

Untuk dapat menambah efek bayangan di belakang objek.
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5.2. Panel History
Panel History merupakan panel yang berisi daftar perintah yang pernah kita
kerjakan selama kita bekerja mengolah dan memanipulasi sebuah objek gambar.
Setiap apapun yang kita terapkan pada lembar kerja akan dicatat dalam panel ini.

Dengan panel ini, kita dapat membatalkan perintah-parintah yang kita
jalankan dengan cara mengklik baris daftar yang ingin dibatalkan dalam panel
tersebut. Selain dengan menggunakan panel History, kita juga dapat menekan Ctrl +
Z pada keyboard untuk membatalkan langkah terakhir yang kita terapkan pada
canvas atau dengan menekan Ctrl + Alt + Z pada keyboard untuk membatalkan
beberapa perintah sebelumnya.
Secara default, jumlah history yang ditampilkan dalam panel ini berjumlah 50
langkah. Namun jumlah ini bisa kita ubah dengan cara pilih nemu Edit > Preferences
> Peformance...
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Maka akan muncul kotak dialog seperti gambar diatas, perhatikan pada
bagian History & cache dan ubah nilai pada kotak History States sesuai dengan
jumlah baris history yang kita butuhkan, setelah itu klik OK. Maka jumlah baris
history pada panel berubah sesuai dengan nilai yang kita masukan. Tapi perlu
diingat, semakin besar nilai yang kita masukan maka akan berpengarung degan
kinerja Photoshop.

5.3. Panel Channel
Panel Channel berfungsi untuk menyimpan
informasi mengenai warna yang berlaku pada
gambar yang sedang dikerjakan. Dengan
menggunakan Channel, kita dapat menyeleksi
berdasarkan warna. Fasilitas panel Channel
memungkinkan kita untuk membuat Channel baru,
menggandakan Channel dan beberapa perintah lainnya.
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5.4. Panel Actions
Panel Actions merupakan panel yang dapat kita gunakan untuk merekam
aksi-aksi atau perintah yang kita kerjakan dalam Photoshop. Selanjutnya aksi
tersebut dapat disimpan dan dapat kita jalankan kembali setiap saat untuk
mengerjakan pekerjaan lain.
Kita dapat menggunakan fasilitas ini untuk mengerjakan beberapa pekerjaan
yang memiliki langkah atau prosedur karja yang sama.

5.5. Panel Navigator
Panel Navigator berisi ilustrasi lembar kerja
yang sedang kita kerjakan. Dengan fasilitas panel
Navigasi ini, kita dapat mengatur ukuran tampilan
lembar kerja dengan menggunakan menggunakan
fasilitas Zoom slider yang terdapat dibagian bawah
panel Navigator.
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5.6. Panel Info
Panel Info merupakan panel yang menampilkan semua informasi yang
berhubungan dengan lembar kerja anda. Mulai dari warna, ukuran dan koordinat
sumbu.
Selain itu, panel ini juga memberikan informasi (bantuan) tentang apa yang bisa kita
lakukan saat mengklik salah satu tool pada bagian panel tools.

3.7 Panel Swatches
Panel Swatches merupakan panel yang
memuat daftar warna, yaitu dengan cara klik
salah satu warna untuk menentukan warna
foreground dengan Ctrl + klik salah satu warna
untuk menentukan warna background.
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5.8. Panel Color
Panel Color merupakan panel yang berisi slider-slider warna R (red), G
(green), dan B (blue) yang dapat kita gunakan untuk memilih warna foreground dan
background, yaitu dengan cara:


Klik kotak Set Foregound Color, kemudian geser slider RGB untuk
menentukan warna Foreground.



Klik kotak Set Backgound Color, kemudian geser slider RGB untuk
menentukan warna Background.

5.9. Panel Style
Panel Style menyediakan beberapa pilihan
style yang dapat digunakan untuk memformat objek,
seperti teks, shape dan layer yang ada dalam lembar
kerja. Kita juga dapat mengolah atau menambahkan
pilihan style lain kedalam panel ini dengan cara klik
tombol menu yang terdapat di kanan atas panel style,
sehingga akan ditampilkan beberapa menu piliha style.
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5.10. Panel Adjustments
Panel Adjustments merupakan salah satu
panel yang pertama kali muncul pada Adobe
Photoshop versi CS5. Panel ini berisi beberapa
tombol perintah yang fungsinya sama dengan Add
create new fill or adjustment layer yang terdapat
pada panel layer.
Perintah-perintah dalam panel ini pada umumnya
berfungsi untuk memanipulasi objek gambar yang
sedang kita olah dalam lembar kerja, seperti
mengatur kontras gambar, mengubah warna
gambar dan lain-lain. Pada Adobe Photoshop CC,
ketika kita mengklik salah satu tombol dari menu
Adjustments maka akan terbuka panel Properties
yang menampilkan opsi lanjutan dari menu yang
kita pilih pada panel Adjustments.

-----()-----

Kupas Tuntas Jendela Kerja Adobe Photoshop

Page 55

Bab 6

Rangkuman & Penutup
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Setelah membaca dan mempelajari materi diatas, ada banyak hal yang kita
dapatkan. Kita menjadi tahu bagian-bagian penting dalam jendela kerja Photoshop
dan kita juga tahu fungsi dari masing-masing tool yang menjadikan Photoshop
sebagai aplikasi terfavorit dan banyak digunakan dalam berbagai kalangan.
Kita juga tahu ilmu dasar dari Photoshop yang menjadikan langkah awal kita
sebelum melakukan editing foto. Ada banyak orang yang sering menggunakan
Photoshop namun mereka hanya terpaku pada beberapa tool dan perintah saja dari
sekian banyak tool yang ada, dikarenakan terbatasnya ilmu dasar dari aplikasi ini.
Setelah kita mengetahui dan memahami ilmu dasar dari Photoshop maka
dengan menggunakan kreatifitas yang kita miliki, kita mampu menciptakan banyak
karya seni yang bagus. Bahkan kita bisa menghasilkan rupiah dari aplikasi ini tanpa
modal yang besar, saya sendiripun telah membuktikannya.
Menjadi seorang yang profesional tidaklah ”instan”, butuh proses dan waktu
yang panjang umtuk mencapainya. Namun, menjadi seorang yang profesional pun
tidaklah sulit, yang dibutuhkan hanyalah komitmen dan fokus, begitupun dalam
memahami Photoshop. Tidak sedikit orang yang saya jumpai yang beranggapan
bahwa Photoshop merupakan aplikasi editor gambar yang rumit dalam
menjalankannya. Sebenarnya tidak, Photoshop itu aplikasi yang menyenangkan
bahkan sebih seru dibandingkan aplikasi editor foto yang instan, hanya saja butuh
ilmu dan sering berlatih agar kita menemukan titik dimana kita merasa bangga
karena telah menguasainya.
Didalam Ebook ini, Saya hanya membagikan ilmu dasar dari aplikasi Adobe
Photoshop seperti mengenal bagian-bagian jendela kerja, mengetahui fungsi dari
masing-masing tool dan mengenal panel-panel pendukung dari Photoshop. Jika
Anda tertarik untuk mendalami ilmu Photoshop, saya sarankan untuk mengakses
website yang telah kami sediakan di http://photoshopdesain.com/. Disana ada
banyak tutorial yang bisa Anda pelajari seperti tips dan trik Photoshop, Tutorial efek
foto, Tutorial efek teks, cara menyempurnakan gambar dan masih banyak lagi yang
lainnya.
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Terimakasih saya ucapkan kepada anda yang telah meluangkan waktu untuk
membaca Ebook ini dari awal hingga akhir. Semoga Ebook ini memberikan titik
terang bagi Anda yang mengalami kesulitan dalam menggunakan Photoshop.
Semua ilmu dasar dari Adobe Photoshop telah saya bagikan, sekarang giliran anda
untuk memutuskan apakah ingin terus mendalaminya atau tetap beranggapan
bahwa Photoshop ini aplikasi yang rumit. Harga dari Ebook ini tidaklah seberapa
dibandingkan dengan ilmu yang telah Anda dapatkan, dan sekarang giliran Anda
untuk memutuskan.

SEKIAN
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