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BAB I 

ADOBE PHOTOSHOP 

a)  PENGERTIAN 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 dan versi yang terakhir (keduabelas) adalah Adobe Photoshop 

CS5. Photoshop tersedia untuk Microsoft Windows, Mac OS X, dan Mac OS; versi 9 

ke atas juga dapat digunakan oleh sistem operasi lain seperti Linux dengan bantuan 

perangkat lunak tertentu seperti CrossOver. 

b) SEJARAH 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 homas Knoll. Kedua anak tersebut meneruskan 

cita-cita ayahnya untuk membuat sebuah program pengolah gambar secara digital 

tersebut. Singkat cerita, akhirnya kedua saudara tersebut berhasil menciptakan sebuah 

program aplikasi pengolah gambar yang saat itu masih sederhana. Atas penemuan 

tersebut, sebuah perusahaan bernama Image Scan memberikan lisensi. Namun selang 

satu tahun, lisensi diambil alih oleh Adobe Corporation. Kemudian program pengolah 

gambar tersebut diberi nama Adobe Photoshop. Versi terakhir adalah CS5 atau lebih 

dikenal dengan Adobe Photoshop CS5 (Creative Suite). Memang, pada awal 

terciptanya Photoshop hanya ditujukan untuk keperluan pengolah gambar (fotografi). 

Thomas Knoll bersama timnya akhirnya mengembangkan Photoshop untuk berbagai 

keperluan seperti: web design (Image Ready), publishing (Photoshop), animasi (Image 

Ready), digital painting (Photoshop), dan bidang lainnya.  Para web design maupun 

graphic design cenderung lebih banyak menggunakan program Adobe Photoshop 

untuk membantu pekerjaan di bidang masing-masing karena mudah digunakan, 

memiliki warna cerah, mendukung plug-in dari pihak ketiga, dan hasil output yang 

fantastik. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan 

iklan, Photoshop Selain memiliki fitur yang mudah untuk di pahami, photoshop juga 

memiliki beberapa unggulan fitur yang mampu bekerja maximal, hingga mensuport 

beberapa file, sehingga bagi kamu seorang desain grafis, ini merupakan salah satu 

syarat jika kamu pengen masuk ke dunia desain grafis, photoshop dengan segala 

fasilitasnya. 
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Photoshop mengkhususkan dirinya sebagai perangkat lunak untuk mengedit gambar 

dalam format BITMAP. Oleh karena itu Photoshop seringkali digunakan oleh para 

fotografer karena foto adalah salah satu gambar dengan format BITMAP. Saat ini 

Photoshop merupakan perangkat lunak terbaik di kelasnya. ‘Hampir’ tidak ada 

tandingannya. 

Sejarah perkembangan versi dari Adobe Photohop 

Sejarah perkembangan versi dari Adobe Photohop 

Versi Tanggal Rilis Sistem Operasi 
0.63 Oktober 1988 Macintosh 

1.0 Februari 1990 Macintosh 

2.0 Juni 1991 Macintosh 

2.5 Juni 1991 Macintosh, Windows, IRIX, Solaris 

3.0 September 1994 Macintosh, Windows, IRIX, Solaris 

4.0 November 1996 Macintosh, Windows 

5.0 Mei 1998 Macintosh, Windows 

6.0 September 2000 Macintosh, Windows 

7.0 Maret 2002 Mac OS 'Classic'/Mac OS X, Windows 

CS(8.0) October 2003 Mac OS X, Windows 

CS2(9.0) April 2005 Mac OS X, Windows 

CS3(10.0) Musim semi 2007 Universal Mac OS X, Windows 

CS4(11.0) 30 Oktober 2008 Universal Mac OS X, Windows 

CS5 (12.0) 12 April 2010 Universal Mac OS X, Windows 

CS6 (13.0) 23 April 2012 Universal Mac OS X, Windows 

CC (14.0) 18 June 2013 Mac OS X, Windows 

 

c) SPESIFIKASI REQUIREMENT ADOBE PHOTOSHOP 

 

➢ Photoshop CC 2017 

• Prosesor Intel® Core 2 atau AMD Athlon® 64; Prosesor 2 GHz atau lebih 

cepat 

• Microsoft Windows 7 dengan Service Pack 1, Windows 8.1, atau Windows 

10 

• RAM 2 GB (disarankan 8 GB) 

• 2,6 GB ruang hard disk yang tersedia untuk instalasi 32-bit; 3,1 GB ruang 

hard disk yang tersedia untuk instalasi 64-bit; Ruang kosong tambahan 

yang diperlukan selama instalasi (tidak dapat menginstal pada volume yang 

menggunakan sistem file case-sensitive) 

• Layar 1024 x 768 (disarankan 1280x800) dengan warna 16 bit dan 512 MB 

VRAM khusus; 2 GB direkomendasikan. 

• Sistem OpenGL 2.0-capable 

• Koneksi internet dan registrasi diperlukan untuk aktivasi perangkat lunak 

yang diperlukan, validasi langganan, dan akses ke layanan online. 

 

➢ Photoshop CC 2015 
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• Prosesor Intel® Core 2 atau AMD Athlon® 64; Prosesor 2 GHz atau lebih 

cepat 

• Microsoft Windows 7 dengan Service Pack 1, Windows 8.1, atau Windows 

10 

• RAM 2 GB (disarankan 8 GB) 

• 2,6 GB ruang hard disk yang tersedia untuk instalasi 32-bit; 3,1 GB ruang 

hard disk yang tersedia untuk instalasi 64-bit; Ruang kosong tambahan 

yang diperlukan selama instalasi (tidak dapat menginstal pada volume yang 

menggunakan sistem file case-sensitive) 

• Layar 1024 x 768 (disarankan 1280x800) dengan warna 16 bit dan 512 MB 

VRAM khusus; 2 GB direkomendasikan. 

• Sistem OpenGL 2.0-capable 

• Koneksi internet dan registrasi diperlukan untuk aktivasi perangkat lunak 

yang diperlukan, validasi langganan, dan akses ke layanan online. 

 

 

 

d) FUNGSI ADOBE PHOTOSHOP 

 Fitur –Fitur  Meskipun pada awalnya Photoshop dirancang untuk menyunting gambar 

untuk cetakan, Photoshop yang ada saat ini juga dapat digunakan untuk memproduksi 

gambar untuk World Wide Web atau biasa disebut Website. Format File Photoshop 

memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis gambar berformat raster dan vektor 

seperti .png, .gif, .jpeg, dan lain-lain. Photoshop juga memiliki beberapa format file khas: 

➢ PSD (Photoshop Document) adalah format yang menyimpan gambar dalam 

bentuk layer, termasuk teks, mask,opacity, blend mode, channel warna, 

channel alpha, clipping paths, dan setting duotone. Kepopuleran photoshop 

membuat format file ini digunakan secara luas, sehingga memaksa programer 

program penyunting gambar lainnya menambahkan kemampuan untuk 

membaca format PSD dalam perangkat lunak mereka.  

➢ PSB adalah versi terbaru dari PSD yang didesain untuk file yang berukuran 

lebih dari 2 GB 

➢ PDD adalah versi lain dari PSD yang hanya dapat mendukung fitur perangkat 

lunak PhotshopDeluxe. 

 

e) FUNGSI TOOLS ADOBE PHOTOSHOP 

 

a) Tool untuk menseleksi 
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Move tool = berfungsi untuk memindahkan sebuah object atau layer yang satu ke 

layer yang lainnya. Berfungsi juga untuk menggeser layer yang telah kita pilih pada 

halaman kerja photoshop sesuai posisi yang kita inginkan. 

 

 

Rectangular Marquee tool = berfungsi untuk menseleksi sebuah object dalam bentuk 

kotak. 

 

 

Elips Marquee tool = berfungsi untuk menseleksi sebuah object dalam bentuk 

lingkaran. 

 

 

 

Lasso tool = berfungsi untuk menseleksi sebuah object dengan bebas sesuai gerakan 

mouse anda. Caranyan klik kiri tetap di tahan (shortcut L). 

 

  

Polygonal Lasso tool = berfungsi untuk menseleki sebuah object berbentuk garis lurus  

yang dapat dibentuk sudutnya. Cara membuat sudutnya dengan mengklik kiri sesuai 

dengan yang kita inginkan (Shortcut L) . 

 

Magnetic Lasso tool = berfungsi untuk menseleksi sebuah object dengan bebas yang  

akan membuah sebuah titik-titik (otomatis) yang mengikuti pola warna. Titik-titik 

seleksi juga dapat secara manual dengan mengklik kiri. (Shortcut L). 

 

Magic Wand tool = berfungsi untuk menseleksi pada warna yang sama. misalnya pada 

halaman kerja photoshop kita ada warna hitam dan hijau. Ketika kita mengklik dibagi 

warna hijau maka warna hijau yang terseleksi akan tetapi warna hitam tidak. Jika ingin 

menseleksi warna hitam maka tekan shift+klik kiri pada warna hitam. (shortcut W). 

b) Crop dan Slice Tool 
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Crop Tool = berfungsi untuk mengkrop atau memotong gambar dengan memotong 

halaman kerjanya. Misalnya yang tadinya halaman kerja kita 400 x 200 di crop 

menjadi 200 x 200 dengan pemotongan yang berbentuk persegi atau persegi panjang 

(Shortcut C). 

 

Slice Tool = berfungi untuk memotong design kita menjadi bentuk yang lebih kecil 

yang digunakan untuk website biasanya. (Shortcut C). 

 

 

Slice Select Tool = Tool yang digunakan untuk memilih hasil potongan design kita 

yang sebelumnya (Shortcut C). 

c) Navigation, Annotation, dan Measuring Tool 

 

Eyedropper Tool = tool yang digunakan untuk mengetahui atau memilih warna pada 

design kita. Misalnya pada sebuah gambar ada warna hijau dan kita ingin 

menggunakan warna hijau yang sesuai atau sama persis warna hijaunya, maka yang 

kita lakukan adalah mengklik warna tersebut (Shortcut I). 

 

Ruler Tool = berfungsi untuk mengetahi lebar dan tinggi dimensi halaman kerja kita. 

Yang biasa dibutuhkan ketika kita ingin mengukur design kita pada website yang 

biasanya berukuran piexels. (Shortcut I). 

 

Note Tool = sesuai dengan namanya Note adalah catatan. Jadi, fungsi tool ini adalah 

untuk memberi catatan supaya kita dapat mengetahui catatan yang kita berikan 

sebelumnya biasanya digunakan ketika pembuatan design secara team. (Shortcut I). 
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Hand Tool = Digunakan untuk menggeser view gambar yang biasanya pada saat view 

gambar dalam zoom perbesar (Shortcut H). 

 

Zoom Tool = berifungsi untuk memperbesar atau memperkecil view gambar pada 

photoshop. Ketika kita ingin memperbesar dapat menekan Ctrl dan  +, sedangkan 

untuk memperkecil gambar kita menekan C dan -. (Shorcut Z). 

 

 

 

d) Rethoucing Tool 

 

Spot Healing Brush = tool ini berfungsi untuk menghilangkan noda noda pada sebuah 

objek gambar yang biasanya digunakan untuk menghilangkan noda di wajah. 

(Shortcut J). 

 

Patch Tool = tool ini digunakan untuk memperbaiki foto dengan pola yang telah ada.  

Caranya dengan menyeleksi area kerusakan pada objek lalu menariknya ke atas di atas 

pola target yang bertujuan kerusakannya tertutupi. 

 

Red Eye Tool = digunakan untuk menghilangkan efek mata merah atau yang biasa 

kita sebut mata kucing. (Shortcut J). 

 

Clone Stamp Tool = tool ini digunakan untuk mengkloning sebuah gambar. Yaitu 

dilakukan 2 kali pengklikan. Pertama kita memilih sampel yang kita ingin kloning 

(caranya alt+click) kemudian kita arahkan saja target kloning dengan klik kiri. 

(Shortcut S). 
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Pattern Stamp Tool = digunakan untuk melukis gambar dengan pola yang kita 

inginkan dengan pola yang telah dipilih di option bar (Shortcut S). 

 

Eraser Tool = digunakan untuk menghapus gambar atau layer dengan cara mengklik 

kiri. (Shortcut E). 

 

Background Eraser Tool = berfungsi untuk menghapus gambar sehingga menjadi 

transparant (Shortcut E). 

 

Magic Eraser Tool = berfungsi untuk menghapus gambar pada cakupan warna yang 

sama (shortcut E). 

 

Blur Tool = berfugsi untuk memberi efek blur pada gambar (memburamkan gambar) 

 

Sharpen Tool = berfungi untuk mempertajam di area tertentu pada gambar. 

 

Dodge Tool = berfungsi untuk menerangkan gambar pada area tertentu.(Shortcut O). 

 

Burn Tool = berfungsi untuk menggelapkan warna gambar pada area yang kita 

inginkan. (Shortcut O). 
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Sponge Tool = berfungsi untuk mengubah saturation pada sekitar area 

gambar.(Shortcut O). 

e) Paint Tool 

 

Brush Tool = berfungsi untuk menggambar atau melukis dengan kuas pada lembar 

kerja kita dengan aneka macam-macam kuasa yang berbeda. Kita juga dapat 

mendownload aneka kuas yang unik pada web-web. (shortcut B). 

 

History Brush Tool = berfungsi untuk melukis gambar dengan state history image kita. 

 

Art History Brush Tool = berfungsi untuk melukis dengan state history image kita 

dengan aneka seni yang unik. 

 

Pencil Tool = berfungsi untuk menggambar seperti goresan pada pensil umumnya 

(Shortcut B). 

 

Gradient Tool = berfungsi untuk memberi warna dengan beberapa paduan warna yang 

menyatu (Shortcut G). 

 

Paint Bucket Tool = berfungsi untuk memberi warna pada gambar dengan cakupan 

tertentu (Shortcut G). 

f) Tool untuk menggambar 

 

 Horizontal Type Tool = berfungsi untuk membuat text secara horizontal (T). 
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Veritical Type Tool = berfungsi untuk membuat text secara vertikal (T). 

 

Horizontal Type Mask Tool = berfungsi untuk menseleksi text secara  mendatar (T). 

 

Veritical Type Mask Tool = berfungsi untk menseleksi text secara vertikal (T). 

 

 Pen Tool = berfungsi untuk membuat kurva atau garis pada gambar secara bebas (P) 

 

 

Freeform Pen Tool = berfungsi untuk membuat garis pada gambar dengan lebih 

lembut. (P) 

 

Add Anchor Point Tool = berfungsi untuk memberii titik pada kurva yang berfungsi 

untuk mengedit path garis. 

 

Delete Anchor Point Tool = berfungsi untuk menghapus titik pada kurva yang telah 

ada pada path garis. 

 

Convert Point Tool = berfungsi untuk mengubah tampilan garis path dengan cara 

menggesernya. 

 

 Path Selection Tool = berfungsi untuk membuat seleksi pada path (A). 

 

Direct Selection Tool = berfungsi untuk membuat titik anchor pada path dan dapat 

mengubahnya (A). 

 

g) Shape Tool 
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Rectangle Tool = berfungsi untuk membuat bentuk kotak maupun perisegi panjang 

(U). 

 

Rounded Rectangle Tool = berfungsi untuk membuat bentuk kotak maupun persegi 

panjang dengan sudut yang tidak tajam (U). 

 

Elipse Tool = berfungsi untuk membuat bentuk bulat atau lonjong (U). 

 

Pollygon Tool = berfungsi untuk membuat bentuk poligon (U) 

 

Line Tool = berfungsi untuk membuat bentuk garis (U) 

 

Custom Shape Tool = berfungsi untuk membuat bentuk dengan aneka bentuk, seperti 

panah, love, dan masih banyak lagi.  
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CONTOH CARA MEMBUAT BANNER MENGGUNAKAN PHOTOSHOP 

 

➢ Langkah-langkah membuat banner dengan Photoshop 

siapkan Program Photoshop 

Gambar-gambar yang dibutuhkan untuk pembuatan banner 

buka aplikasi Photoshop 

klik File kemudian pilih New 

 

➢ Isi ukurannya (disini kita memakai skala 1:100) 

    Ukuran banner yang akan kita pakai yaitu 3 x 1 meter tapi dengan skala 1:100 maka 

kita memakai ukuran yang dimasukkan ke dalam centimeter maka menjadi 30 x 10 cm 

dengan Resolution 300 pixels/inch. 

 

Maka akan tampil canvas kosong ukuran 30 x 10 cm dengan resolusi 300 pixels/inch. 
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➢ Membuat Tulisan di Banner. 

        Klik icon T pada Tool untuk membuat tulisan, kemudian klik pada canvas dan mulai 

membuat tulisan. Ketikkan: 

 

 

➢ Membuat Background Gradient (2 Warna) 

        Pada tab layer akan tampak layer background 

Klik pada background pada tab layer kemudian tekan tombol Crtl+j pada keyboard, 

maka layer background akan tercopy dan namanya menjadi Background copy 

Klik kanan pada Background copy kemudian pilih Blending Options dan pilih 

Gradient Overlay 
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➢ Menambah Gambar 

        Buka Gambar yg telah disediakan ke dalam Photoshop File>Open> 
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        Kemudian drag gambar tersebut kedalam canvas banner. 

 

 


