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Bab I
Introduction

Apakah GIMP itu ?

Gimp atau GNU Image Manipulation Program adalah software manipulasi gambar multi-
platform, Gimp sangat cocok untuk mengerjakan berbagai macam manipulasi gambar, seperti 
memperbaiki kualitas photo, mengubah komposisi gambar dan merekonstruksi gambar juga untuk 
keperluan desain grafis baik untuk level amatir maupun profesional.

Gimp memiliki berbagai kegunaan, mulai dari membuat berbagai jenis gambar sederhana, me-
retouch foto secara profesional, mengkonversikan gambar baik dalam skala kecil maupun besar, dan 
sebagainya.

Berbeda dengan software manipulasi dan editing gambar dan desain grafis yang sudah banyak 
beredar, Gimp memiliki beberapa kelebihan :

1. Gratis,  software berbasis free and open source ini sama sekali tidak memungut biaya untuk 
lisensinya, berbeda dengan software proprietary serupa yang memungut biaya lisensi sampai 
jutaan rupiah.

2. Gimp lebih sederhana, simpel dan ringkas, dengan kapasitas 20 kali lebih kecil dibandingkan 
dengan software proprietary serupa, Gimp tidak menghabiskan banyak tempat di hard disk, 
hingga cocok digunakan untuk laptop dan netbook yang memiliki kapasitas hard disk dan 
memory yang terbatas. 

3. Lebih user-friendly, sepintas tampilan lay out Gimp hampir serupa dengan software 
proprietary, namun dengan fitur yang lebih ringkas memudahkan bagi pemula untuk 
memanfaatkan fitur-fitur tersebut untuk berbagai keperluan memanipulasi gambar.
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4. Gimp adalah software manipulasi gambar multi-platform yang dapat digunakan pada semua 
sistem operasi (OS) saat ini, mulai dari Windows, Mac maupun Linux.

5. Gimp dapat membuka dan menyimpan file gambar dalam berbagai macam format, termasuk 
juga file PSD 

6. Upgrade gratis, selain gratis diunduh, setiap ada upgrade versi terbaru Gimp juga tidak 
memungut biaya alias gratis.

7. Gimp juga tersedia versi portable yang berkapasitas sangat kecil, hingga bisa muat disimpan 
dalam flashdisk.

 
Dengan fitur-fitur tersebut, sudah selayaknya Gimp menjadi software andalan untuk 

memanipulasi gambar dan desain grafis baik untuk pemula dan level profesional, untuk pemakaian 
non-komersil maupun komersil. Selain itu karena berlisensi gratis, Gimp cocok untuk dipakai pada 
perusahaan berskala kecil dan startups.

Dengan fiturnya yang ringkas dan sederhana, Gimp mudah untuk dipelajari bagi orang yang 
masih awam dengan software desain grafis, namun Gimp tetap nyaman digunakan bagi mereka yang 
sudah mahir menggunakan software desain grafis pada umumnya karena tampilan lay out Gimp yang 
hampir menyerupai software desain grafis yang sudah banyak beredar dipasaran.

Fitur dan kapabilitas Gimp secara garis besar adalah sebagai berikut :
1. Memiliki fitur Painting Tools yang lengkap, mulai dari Brush, Pencil, Airbrush, Cloning, dan 

lain-lain
2. Memory management, jadi ukuran image dibatasi tergantung pada kapasitas yang tersedia.
3. Sub-pixel sampling untuk semua painting tools untuk high quality anti-aliasing 
4. Full alpha channel untuk bekerja dengan transparency
5. Layers dan channels
6. Database prosedural untuk mengaktifkan fungsi internal Gimp dari eksternal program yang 

disebut Script-fu
7. Multiple undo / redo
8. Transforming tools untuk mengubah image antara lain rotate, scale, flip.
9. Mensuport berbagaimacam format image, antara lain JPEG, GIF, PNG, XPM, TIFF, TGA, 

MPEG, PS, PDF, PCX, BMP.
10. Fitur Selection Tools untuk membuat seleksi objek, yaitu rectangle, ellipse, fuzzy, bezier, 

scissor.
11. Berbagaimacam Plug-ins yang dapat menambah fitur-fitur untuk memberikan efek yang 

berbeda.
12. Fitur tambahan yang bervariasi, Gimp dilengkapi dengan fitur-fitur yang dapat menangani 

pekerjaan image editing standar, untuk menangani image editing yang memerlukan fitur-fitur 
canggih, tersedia plugins dan ektension yang dapat diinstal sesuai dengan kebutuhan kita, juga 
plugins dan ektension itu tidak memungut biaya alias gratis.
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Sejarah Singkat Gimp

Gimp dirilis dengan nama orisinilnya adalah General Image Manipulation Program, oleh 
Spencer Kimball dan Peter Mattis, pengembangan Gimp mulai pada 1995 sebagai salah satu proyek 
semester di Universitas California, Berkeley. Versi rilis publik pertama Gimp dibuat pada Januari 1996 
dan pada tahun 1997 Gimp menjadi bagian dari GNU Project. Akronim Gimp diubah menjadi GNU 
Image Manipulation Program sebagai refleksi dari eksistensinya dibawah GNU Project, saat ini Gimp 
dikembangkan oleh grup relawan dibawah naungan GNOME project.

Gimp versi terakhir adalah 2.8 yang sudah memiliki berbagai fitur yang memadai dibandingkan 
dengan versi sebelumnya, salah satunya adalah tampilan single window, yang setidaknya cukup 
menyenangkan dibandingkan dengan tampilan multi windows pada versi sebelumnya.

Walau pada awalnya Gimp dibuat sebagai software desain grafis untuk menandingi software 
proprietary yang serupa, namun pada akhirnya Gimp dikembangkan sebagai proyek yang berbeda, 
namun tidak bisa dipungkiri bahwa Gimp dikenal dikalangan komunitas open source sebagai software 
desain grafis alternatif pengganti yang cukup handal.

Cara menginstal Gimp

Untuk menginstal Gimp, sebelumnya harus men-download Gimp dari website-nya yaitu 
www.gimp.org , karena Gimp adalah software multi-platform, maka Gimp tersedia dengan beberapa 
versi untuk GNU/Linux distro, Windows dan Mac. Informasinya sudah tersedia pada website Gimp.

Cara menginstal Gimp tentunya berbeda untuk masing-masing Operating System, untuk info 
lebih lanjut mengenai cara menginstal Gimp sudah terdapat pada websitenya yaitu 
www.gimp.org/downloads/ 

http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/downloads/
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Memahami Lay Out pada Gimp

Jika sebelumnya sudah terbiasa menggunakan software desain grafis, maka tampilan lay out 
pada Gimp tentunya sudah tidak asing lagi karena pada umunya hampir menyerupai software yang 
sudah ada, namun tidak salah jika kita lebih memahami fitur-fitur yang terdapat pada lay out Gimp ini.

Saat membuka Gimp versi 2.8, maka akan muncul tampilan lay out Single-Window Mode  
seperti berikut ini, yang terdiri dari beberapa toolbox dan dialog yang dijelaskan dibawah ini :

1. Main Toolbox ; terdiri dari berbagai icon tools yang digunakan dalam memanipulasi gambar 
maupun mendesain suatu objek, antara lain select tools, brush, pattern, dan gradient / blend tool. 
Gunakan perintah : Edit – Preferences – Toolbox untuk menampilkan atau menghilangkan 
icon-icon pada Main Toolbox.

2. Tool Options ; terletak tepat dibawah Main Toolbox, yang menampilkan opsi-opsi dari tool 
yang dipilih.

3. Image Window ; setiap kali membuka gambar atau image dengan Gimp, maka akan muncul 
gambar dalam window yang berbeda, pada Gimp versi 2.8 yang terbaru, jika beberapa image 
dibuka sekaligus, akan tampil New open windows navigation yang mempermudahkan kita jika 
akan mengedit beberapa gambar sekaligus.
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4. Layer, Channel, Path window yang tergabung dengan Layer Dialog window, perlu dicatat 
bahwa fitur-fitur ini menyatu dalam bentuk “tab”, untuk mengedit gambar yang sederhana 
sangat mungkin untuk tidak menggunakan fitur-fitur ini, namun bagi pengguna Gimp biasanya 
sangat tidak mungkin mengabaikan fitur-fitur yang sangat membantu ini.

5. Brushes/Patterns/Gradients ; dialog window ini berguna untuk mengatur fitur brushes, pattern 
dan gradient (blend tool)

Untuk Gimp versi yang terbaru yaitu 2.8 sudah memiliki lay out Single Window Mode yang 
memiliki tampilan yang lebih menarik, walaupun sebetulnya tampilan pada Gimp versi lama yaitu 2.6 
yang hanya memiliki lay out Multi-Window Mode , namun tidak mengurangi kehandalan software ini.

Saat baru pertama kali membuka Gimp 2.8 maka akan tampil dengan lay out Multi-window 
mode, untuk mengubah menjadi lay out Single Window Mode, pilih Windows – Single Window 
Mode pada menu bar, dan selanjutnya setiap kali membuka Gimp maka akan tampil dengan lay out 
Single Window Mode.

Jika Lay out hilang atau berubah, recover kembali seting lay out lama dengan menggunakan ; 
Windows – Recently Closed Docks ; menu perintah windows hanya tersedia saat sebuah image 
terbuka, untuk men-add atau men-close klik tombol panah pada kanan atas dari dialog tersebut. Dan 
kemudian akan membuka Tab menu, pilih Add Tab, Close Tab atau Detach Tab.

Berikut adalah tampilan Gimp dengan lay out Multi-Window Mode : 
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Menu Bar

Menu Bar adalah fitur yang berisi perintah-perintah yang dikelompokkan berdasarkan kategori 
untuk memudahkan dalam menggunakan Gimp, Menu Bar yang terdapat pada Gimp adalah sebagai 
berikut :

• File, berisikan perintah-perintah untuk mengelola file yang akan digunakan, antara lain New 
untuk membuat dukomen baru, Open untuk membuka dokumen, Save untuk menyimpan 
dukomen dalam format Gimp yaitu XCF, Export untuk menyimpan dokumen dalam format 
image lain seperti GIF, JPG dan PNG, dan perintah Print untuk mencetak dokumen.

• Edit, berisikan perintah-perintah untuk mengedit dokumen, antara lain Copy, Cut, Paste, dan 
lainnya

• Select berisikan perintah untuk melakukan seleksi pada objek yang terdapat pada image.
• View berisikan perintah-perintah untuk mengatur tampilan area kerja, seperti memperkecil atau 

memperbesar tampilan image.
• Image berisikan perintah-perintah untuk mengolah image seperti membuat duplikat image, 

mentransform image, mengubah ukuran image, mengubah ukuran kanvas image dan lainnya.
• Layer berisikan perintah-perintah yang berhubungan dengan layer seperti membuat layer baru, 

membuat duplikat layer, memberikan layer mask, membuat alpha channel, dan lainnya.
• Colors, berisikan perintah-perintah untuk mengubah komposisi warna pada image, seperti 

mengatur brightness-contras, color balance, desaturate, invert dan lainnya
• Tools berisikan perintah-perintah untuk mengaktifkan fitur-fitur Tools yang juga terdapat pada 

Toolbox.
• Filters adalah kumpulan perintah-perintah yang merupakan plug-in yang terdapat pada Gimp 

untuk memodifikasi tampilan image, antara lain Blur, Enhance, Distort, Light and Shadow, dan 
lainnya.

• FX Foundry adalah kumpulan script yang merupakan gabungan dari berbagai perintah yang 
dikelompokkan untuk memodifikasi image.

• Script-fu adalah bahasa untuk menulis script yang dapat membuat kita menggunakan berbagai 
perintah tambahan dalam Gimp

• Windows berisikan perintah yang dapat membantu untuk mengelola tampilan windows pada 
Gimp.

• Help adalah perintah untuk menjalankan menu help dan user manual pada Gimp

ToolBox

Toolbox adalah seperangkat fitur untuk mengedit dan memanupilasi image atau gambar, berikut adalah 
nama-nama Tool yang terdapat pada Gimp berikut fungsinya 
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Simbol Nama Tool Fungsi

Rectangle Select Tool Membuat seleksi pada objek 
berbentuk segi empat

Ellipse Select Tool Membuat seleksi objek 
berbentuk elips

Free Select Tool Membuat seleksi pada objek 
sesuai dengan bentuk yang 
diinginkan

Fuzzy Select Tool Membuat seleksi pada objek 
berdasarkan satu keserupaan 
warna

Select by Color Tool Membuat seleksi pada objek 
berdasarkan warna yang sama

Scissor Select Tool Membuat seleksi pada objek 
berdasarkan dengan fitur 
“intelligent edge-fitting” 

Foreground Select Tool Membuat seleksi pada objek 
yang memiliki objek foreground

Paths Tool Membuat seleksi dan mengedit 
berdasarkan path yang dibuat
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Color Picker Tool Mengambil sampel warna dari 
image untuk dijadikan warna 
pada foreground atau background

Zoom Tool Untuk memperbesar tampilan 
image 

Measure Tool Untuk mengukur jarak dan sudut 
pada image

Move Tool Untuk memindahkan objek, 
layer, dan seleksi pada image

Alignment Tool  Untuk mengatur dan menyusun 
objek dan layer pada image

Crop Tool Untuk membuang atau 
memotong objek dengan bentuk 
segiempat

Rotate Tool Memutar layer, seleksi atau objek 
pada image

Scale Tool Mengubah ukuran skala pada 
layer, objek atau seleksi pada 
image

Shear Tool Mengubah ukuran pada objek, 
seleksi atau layer berbentuk 
persegiempat

Perspective Tool Mengubah persektif dari layer, 
objek atau seleksi pada image

Flip Tool Membalikkan objek, seleksi atau 
layer secara horizontal

Cage Transform Mengubah ukuran pada objek 
yang terseleksi dengan mengatur 
poin-poinnya

Text Tool Untuk membuat dan mengedit 
Teks pada image atau layer 

Bucket Fill Tool Untuk mengisi area yang 
terseleksi dengan warna atau 
pattern

Blend Tool Untuk mengisi area terseleksi 
dengan gradient warna

Pencil Tool Untuk menggambar dengan 
brush berbentuk pensil
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Paintbrush Tool Untuk menggambar image 
dengan kuas

Erase Tool Menghapus image

Airbrush Tool Menggambar dengan kuas 
berefek airbrush

Ink Tool Untuk menggambar pada image 
dengan kuas kaligrafi

Clone Tool Membuat Clone atau salinan 
pada image

Heal Tool Untuk menghilangkan atau 
mengubah bagian tertentu dari 
image

Perspective Clone Tool Membuat clone atau salinan pada 
image setelah diubah 
perspektifnya

Blur / Sharpen Tool Untuk memberi efek blur atau 
sharpen pada image

Smudge Tool Untuk menggosok atau memberi 
efek blur pada image, hingga 
warnanya seperti tercampur

Dodge / Burn Tool Untuk membuat lebih terang atau 
lebih gelap pada area image yang 
terseleksi

Format Image 

Gimp dapat membuka dan menyimpan berbagaimacam jenis file format dengan perintah Export 
untuk menyimpan dan Import untuk membuka, sedangkan format asli Gimp yaitu XCF 
( eXperimental Computing Facility ) didesain untuk menyimpan semua informasi mengenai image. 
Berikut adalah daftar-daftar format image yang dapat disimpan dan dibuka (Export dan Import) 
dengan Gimp :

• GIMP brush (.gbr, .gpb, and animated as .gih)
* GIMP pattern (.pat)
* GIMP compressed XJT image (.xjt, .xjtgz, .xjtbz2)
* Alias | Wavefront PIX image (.pix, .matte, .mask, .alpha, .als)
* Scalable vector graphics for exporting paths (.svg)
* Autodesk flic animations (.fli)
* Digital Imaging + Communications in Medicine (.dcm or .dicom)
* PostScript documents (.ps, .eps, or compressed as .ps.gz)
* FITS astronomical images (.fits, or .fit)
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* Scalable vector graphics for exporting paths (.svg)
* Microsoft Windows icon (.ico)
* Microsoft Uncompressed AVI Video (.avi)
* Windows bitmap (.bmp)
* Paintshop Pro image (.psp or .tub)
* Adobe Photoshop PSD (.ps)
* PNM image (.pnm, .ppm, .pgm, and .pbm)
* Compuserve GIF images and animations (.gif)
* JPEG photos (.jpeg, .jpg, or .jpe)
* PNG (.png)
* KISS CELL (.cel)
* Tagged Image File Format (.tiff or .tif)
* TARGA (.tga)
* Silicon Graphics IRIS image (.sgi, .rgb, .bw, .icon)
* Sun Rasterfile image (.im1, .im8, .im24, .im32, .rs, .ras)
* X bitmap image (.xpm, .icon, or .bitmap)
* X pixmap image (.xpm)
* X window dump (.xwd)
* Zsoft PCX (.pcx)

Sedangkan format image yang hanya dapat dibuka (Import only ) adalah : PDF (.pdf), G3 Fax (.g3), 
dan windows WMF file ( .wmf , .apm )
Dan format image yang hanya dapat disimpan (Export only)  adalah : 

• HTML sebagai table dengan kolom cell (.html) 
• C source file sebagai array ( .c atau .h) 
• MNG animations (.mng) 
• gzip compressed image (.xcfgz )
• bzip compressed image (.vcfbz2)
• ascii image (.txt, .ansi , .text )
• colorhtml (.colorhtml )
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Menjadi Pakar Gimp

Cara Cepat Membuka, Menyimpan dan Mengubah Ukuran Gambar

Setelah menginstal Gimp , hal pertama yang dapat dilakukan adalah mencoba beberapa proyek 
sederhana seperti membuka, menyimpan dan mengubah ukuran image atau gambar.  Dapat dipahami 
bahwa Gimp adalah software desain grafis yang mumpuni namun juga dapat menangani beberapa 
pekerjaan sederhana dan simpel yang biasa kita lakukan sehari-hari, maka dengan membiasakan 
menggunakan Gimp untuk keperluan sederhana ini diharapkan secara bertahap kita akan bisa 
membiasakan diri untuk belajar menggunakan Gimp sebagai software desain grafis yang bisa kita 
handalkan.

Menjalankan Gimp

Karena Gimp adalah software yang multi-platform, cara menjalankan / start Gimp tentunya 
tergantung pada Operating System (OS) yang kita gunakan pada PC / laptop, biasanya setelah men-
instal Gimp maka akan muncul icon Gimp pada desktop, namun jika tidak ada icon tersebut, bisa dicari 
pada subfolder .gimp-2.8 pada folder home directory, 

Klik pada icon Gimp yang terdapat pada desktop atau dengan cara mengetik “Gimp” pada 
command line untuk menjalankan Gimp.

Membuat File Baru (New)

Untuk membuat file baru, pilih File – New (Ctrl + N) maka akan tampil dialog box berikut
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Klik pada Template untuk memilih berbagai jenis ukuran image, atau masukkan nilai ukuran 
image pada box Image Size (Width – Height) , pada bagian Advance Option , kita dapat mengatur 
ukuran resolusi, Color Space, juga warna background image.

Membuka File (Open)

Untuk memulai membuka file image, yang perlu kita lakukan adalah menggunakan perintah 
File – Open (Ctrl + O) , Selain itu perintah Open file image lainnya adalah :

• File – Open Location , untuk membuka file image dari web , maka akan tampil dialog box 
kecil yang akan meminta untuk memasukkan (atau dipaste ) alamat website gambar yang akan 
dibuka. 

• File – Open as Layer , untuk membuka file menjadi layer yang baru.
• File – Open Recent , akan menampilkan daftar file-file yang sudah dibuka sebelumnya.

Apabila ingin membuka file image dari File Manager ( misalnya Nautilus dari Linux, atau 
Windows Explorer dari Windows ) jika sudah diseting secara betul, tinggal klik mouse kanan pada file 
image (atau double klik, tergantung pada seting yang sudah diatur ) maka akan muncul pilihan untuk 
membuka file image dengan Gimp.

File image juga dapat dibuka dengan cara Drag 'n Drop file image ke Gimp Toolbox, maka 
secara otomatis Gimp akan membuka sebagai file image baru, ada beberapa aplikasi yang sudah 
terintegrasi dengan Gimp untuk fitur drag 'n drop ini, misalnya dari browser FireFox kita dapat men- 
drag 'n drop file image ke Gimp.
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Menyimpan dan Mengekspor File Image

Gimp dapat menangani berbagaimacam format image, kecuali format asli Gimp yaitu XCF,  
format image lainnya ditangani dan dibaca oleh Plug-in yang sudah terdapat dalam Gimp, hingga 
memudahkan kita jika memiliki berbagai format image yang berbeda.

Jika pada versi lama, perintah untuk menyimpan (save) untuk format selain XCF, misalnya 
format JPG, PNG, TIFF atau GIF adalah Save , maka pada Gimp versi 2.8 perintah untuk menyimpan 
file image selain XCF adalah Export, misalnya jika ingin menyimpan file dalam format JPG, maka 
pilih File – Export , dan ketik nama file dalam format :  .jpg

Sangat dianjurkan untuk menyimpan file image dalam format Gimp yang asli yaitu XCF, karena 
dalam format ini dapat tersimpan semua data-data tentang image tersebut termasuk layer yang 
digunakan, namun sayangnya format XCF hanya dapat dibaca oleh Gimp saja.

Untuk menyimpan File dalam format XCF, pilih File – Save , kemudian akan muncul dialog 
box berikut ini : 

Sedangkan untuk menyimpan file dalam format selain XCF, misalnya JPG, GIF atau PNG, pilih File – 
Export , maka akan muncul dialog box berikut ini : 
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Mengatur Foreground dan Background Color

Foreground dan Background color adalah warna yang ditentukan untuk menjadi warna 
foreground (tampil dimuka) dan warna background (tampil dibelakang) pada gambar, pada icon tool 
yang terdapat pada Toolbox, warna foreground ada pada bagian atas dan warna background ada pada 
bagian bawahnya :

Jika icon tool tersebut diklik maka akan muncul window foreground / background color yang 
berisikan palet-palet warna yang dapat dipilih untuk menentukan foreground / background yang akan 
digunakan pada gambar.  Setelah memilih warna foreground / background, maka dapat diaplikasikan 
pada gambar dengan menggunakan dengan tool untuk mewarna gambar seperti Blend Tool, Bucket Fill 
Tool, Pencil Tool, Airbrush Tool.
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Mengubah Ukuran Image

Problem yang biasa kita hadapi biasanya kita memiliki gambar atau image yang berukuran 
sangat besar, hingga sulit untuk diupload ke website, hal pertama yang kita perhatikan saat Gimp telah 
membuka image adalah image tersebut diseting pada ukuran yang sesuai untuk ukuran image window, 
jika image memiliki ukuran yang sangat besar maka secara otomatis Gimp akan memperkecil 
ukurannya hingga dapat muat dalam image windows, untuk memahami ini kita harus memperhatikan 
persentase image view yang ada pada image window tersebut.
Perintah untuk mengubah ukuran image adalah : Image – Scale Image
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maka akan muncul window Scale Image, terdapat pilihan Image Size dengan  mengubah nilai Width 
(lebar)  dan Height (tinggi) dengan ukuran defaultnya dalam pixel. Ubah ukuran image dengan 
mengubah nilai Width dan Height, resolusi image juga bisa diubah dengan mengubah nilai resolusi 
dalam X resolution dan Y resolution, klik Ok untuk mengeksekusi.

Misalnya jika kita ingin mengubah ukuran image menjadi sebesar ukuran foto standar yaitu 4x6 
inci, maka ubah standar ukuran dari pixel ke inchi, dan masukkan nilai ukuran pada 4 dan 6 inci Width 
dan Height.

Dengan perintah ini maka kita akan memperkecil ukuran image hingga menjadi lebih mudah 
untuk diupload, namun hal ini tentunya dapat mengurangi kualitas resolusi image, terutama jika ukuran 
image terlalu kecil.

Untuk mengetahui informasi tentang image yang sedang dibuka, pilih Image – Image 
Properties , maka akan muncul dialog box berisikan semua informasi mengenai image yang sedang 
dibuka, termasuk ukuran dan jenis format file image.

Bedanya perintah Image Size dengan Canvas Size adalah, Canvas Size merupakan perintah 
untuk mengubah ukuran kanvas dari image, bukan ukuran image itu sendiri, perintah untuk Canvas 
Size yaitu Image – Canvas Size , kemudian masukkan ukuran kanvas yang dihendaki dan klik Ok.
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Selection Tools

Mengenal berbagai Select Tools pada Gimp

Dalam mengedit sebuah image, fitur yang paling sering digunakan adalah fitur Selection Tools, 
pada Gimp terdapat berbagai macam Selection Tools dengan fungsi yang berbeda, dengan memahami 
fungsi dari setiap Selection Tools ini diharapkan dapat mempermudahkan kita untuk menghasilkan 
gambar hasil edit sesuai dengan harapan.
Adapun jenis-jenis Selection Tools adalah sebagai berikut :

1. Rectangle Select Tool   untuk men-select area image hingga menghasilkan bentuk persegi 
empat

2. Ellipse Select Tool , untuk men-select area image hingga dapat menghasilkan bentuk elips atau 
lingkaran.

3. Free / Lasso Select Tool , men-select area image secara bebas, sesuai area yang kita pilih.
4. Fuzzy Select Tool , untuk men-select area image yang memiliki warna yang serupa dalam satu 

grup region, keserupaan warna dapat diatur dalam setingnya
5. Scissor Select Tool , men-select area image dengan fitur “intelligent edge-fitting” yang 

memudahkan kita men-select area image lebih akurat
6. Color Select Tool , men-select area image yang memiliki warna yang serupa
7. Foreground Select Tool , men-select area image yang memiliki objek foreground

Perhatikan bahwa setiap kali memilih sebuah selection tool, maka akan muncul tampilan opsi-
opsi pada Tool Option Window yang terletak tepat dibawah Main Window, opsi atau pilihan itu antara 
lain ;
Selection Mode :

• Replace Current Selection Mode, jika kita tidak mengubah seting pada Selection Mode, maka 
otomatis seting pilihan akan memilih opsi ini, yaitu untuk men-select area image sesuai yang 
kita pilih.

• Add Mode , menyebabkan area yang sudah di-select akan ditambahkan dengan area image 
berikutnya yang diselect, tahan Shift saat sedang membuat area image yang diselect

• Subtract Mode , menghilangkan sebagian area select dengan area select yang baru, tahan Ctrl 
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saat sedang memilih area image yang akan dihilangkan
• Intersect Mode , memilih area image yang sudah diselect dan berikutnya menjadi area image 

yang terpotong diantaranya, tahan Shift dan Ctrl saat membuat area yang dipilih.

Setelah men-select area image, kita dapat memindahkan area tersebut dengan mengklik dan 
drag menggunakan Move Tool , atau jika kita ingin menghapus area selain yang telah diselect kita 
dapat menggunakan fitur Alpha Channel, klik mouse kanan pada layer, pilih Add Alpha Channel , 
untuk menghapus bagian yang tidak dipilih : Select – Invert ( Ctrl + I ) dan tekan Delete.

Cara paling mudah untuk mengedit image yang sudah diselect adalah dengan menggunakan fitur 
Quick Mask, menggunakan Quick Mask secara umum adalah sebagai berikut :

• Buka sebuah image
• aktifkan Quick Mask dengan menklik tombol Quick Mask yang terdapat di pojok kanan bawah 

image window, maka image akan tertutupi oleh mask
• pilih salah satu tool untuk menggambar, misalnya brush tool, warnai area mask dengan warna 

hitam / black akan menghapuskan area yang tertutupi oleh  mask, warnai area dengan warna 
puitih / white akan menambah mask.

• Setelah selesai mencoba, klik lagi tombol Quick mask untuk menampilkan area yang terselect, 
demikianlah contoh singkat menggunakan Quick Mask.

Untuk lebih jelasnya, fitur Quick Mask ini akan diterapkan pada tutorial berikut ini.

Tutorial Quick Mask untuk membuat Frame pada Gambar / Image

Tombol Quick Mask pada image window yang terletak di pojok kanan bawah

Tutorial sederhana ini bertujuan untuk mengaplikasikan fitur Quick Mask pada image, 
sehingga kita dapat mengerti fungsi dan manfaat dari fitur ini, dengan Quick Mask kita akan membuat 
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beberapa desain Frame pada image. 
Pertama, pilih Rectangle Select Tool , kemudian buat seleksi persegi empat pada image

Kemudian klik tombol Quick Mask untuk mengaktifkan fitur Quick Mask pada image

Pada menu pilih Filter – Distort – Wave , dan klik Ok, maka akan efek Wave akan 
diaplikasikan pada image yang sedang aktif fitur Quick Mask-nya, tekan tombol Quick Mask untuk 
men-deactivate Quick Mask , pilih Select – Invert , kemudian pilih Edit – Fill with BG Color 
(pastikan BG color adalah Putih / White ) maka hasil akhir akan tampak seperti gambar yang dapat 
frame berbentuk gelombang wave
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Atau bisa juga mengaplikasikan efek lain seperti pada gambar 6 ini, dengan cara menggunakan efek 
Noise, Pilih : Filter – Noise – Spread dan ulangi tahap-tahap diatas hingga menghasilkan image 
berikut ini : 
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Memahami Fungsi Layer

Cara terbaik men-visualisasikan image dalam Gimp adalah sebagai kumpulan tumpukan image 
transparan, dalam terminologi Gimp setiap individu transparan disebut Layer.  Tidak ada batasan 
berapa banyak Layer yang dapat diaplikasikan dalam sebuah image pada Gimp, tergantung pada 
kebutuhan pengeditan image tersebut dan kapasitas memori hardware yang digunakan, jadi sudah 
umum bagi para pengguna software desain grafis untuk bekerja dengan lusinan Layer dalam sebuah 
image. 

Menggunakan Layer maka kita dapat mengedit gambar yang terdapat pada layer tersebut tanpa 
mempengaruhi gambar yang terletak pada layer lainnya, Layer yang terletak paling bawah adalah 
background image. Layer yang terletak paling atas adalah layer yang imagenya tampil paling jelas, dan 
layer yang terletak dibawahnya gambarnya tertutupi layer diatasnya.

Pengorganisir dari Layer pada sebuah image ditampilkan pada Layer Dialog, yang merupakan 
dialog window yang terpenting setelah Main Toolbox.  Tiap layer memiliki atribut yang terdapat pada 
Layer dialog box, antara lain :

• Layer visibility, adalah thumbnail berbentuk mata, dengan men-klik mata itu, kita dapat 
memilih apakah ingin menampakkan layer atau tidak pada image yang sedang kita kerjakan.

• Chain layer  , icon yang berbentuk rantai ini mengaktifkan link atau menghubungkan layer 
dengan layer lainnya yang terdapat pada image.

• Nama Layer, adalah atribut terpenting pada layer, jika bekerja dengan layer yang sangat 
banyak, maka penting untuk memberi nama layer untuk membedakan dengan layer-layer 
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lainnya. Untuk mengubah nama Layer, tinggal double klik pada nama layer, dan ketik namanya, 
kemudian tekan Enter.

• Layer Mode, fitur ini menentukan bagaimana layer berinteraksi dengan layer lainnya, 
mengenai fitur layer mode akan dijelaskan lebih lanjut.

• Opacity, merupakan ukuran transparansi dari sebuah layer, nilai 100% berarti layer sepenuhnya 
tampil pada image, semakin kecil nilai persentasenya maka akan semakin transparan layer 
tersebut.

Dan atribut yang terdapat pada bagian bawah Layer Dialog box adalah : 

• Create New Layer  , untuk membuat layer baru yang terletak diatas layer sebelumnya.
• Create New Layer Group , untuk membuat Layer Group baru, fitur ini baru tersedia pada 

Gimp versi terbaru yaitu 2.8
• Raise Layer dan Lower Layer , untuk mengubah posisi layer-layer, ke atas atau ke bawah 

layer berikutnya.
• Duplicate Layer, untuk membuat duplikat layer yang dipilih
• Anchor Floating Layer, jika kita membuat “floating selection” dan akan muncul layer 

sementara yang disebut “floating layer” maka untuk dapat mengedit gambar, aktifkan ikon 
Anchor Floating Layer ini.

• Delete Layer, untuk menghapus layer yang dipilih.

Fungsi Layer Mask
Sebuah tranparency mask bisa disisipkan di setiap layer, dinamakan Layer Mask, sebuah layer 

mask memiliki ukuran pixel yang sama  seperti layer yang disisipinya itu. Untuk membuat layer Mask, 
klik mouse kanan pada layer dan pilih Add Layer Mask di pop-up menu. 
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• White (full opacity) mask adalah putih dalam layer dialog, jadi semua piksel dari layer yang 
tampak dalam image window jika diwarnai dengan warna putih maka membuat layer 
sepenuhnya tampak, mewarnainya dengan hitam akan membuat layer jadi transparan.

• Black (full transparency) mask adalah hitam, jadi layer akan sepenuhnya transparan jika mask 
diwarnai dengan hitam, sedangkan mewarnai dengan putih akan menghilangkan mask dan 
membuat piksel dari layer tampak.

• Layer's alpha channel ; mask diinisiasi tergantung dari konten alpha channel, jika layer 
memiliki transparency maka akan dicopy dalam mask.

• Transfer layer's alpha channel ; melakukan hal yang sama seperti pilihan sebelumnya, kecuali 
ini juga mereset alpha channel ke full opacity

• Selection ; mask diinisiasi tergantung dari piksel value yang ada dalam selection
• Grayscale copy of layer ; mask diinisiasi tergantung pada pilksel value dari layer
• Channel ; layer mask diinisiasi dengan selection mask yang dibuat sebelumnya, tersimpan 

dalam channel dialog
• Invert mask ; membalikkan yaitu hitam menjadi putih dan putih menjadi hitam

Tutorial Layer Mask untuk Pemula
Tujuan dari tutorial ini adalah untuk memahami fungsi dari layer mask hingga dapat 

mengaplikasikannya pada image.
Pertama, buka image, kemudian di layer dialog box, klik tombol duplicate layer , hingga layer 

background dibuat duplikatnya.
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Kemudian layer duplikat yang baru dibuat itu, ubah warnanya menjadi hitam-putih dengan 
menggunakan fitur Desaturate : Color – Desaturate , biarkan seting seperti defaultnya, tidak perlu 
diubah, dan klik Ok. 

Pada Layer dialog box, di layer duplikat, klik mouse kanan pada layer dan pilih Add Layer 
Mask untuk menyisipkan Layer Mask pada layer tersebut, pilih White (full opacity) dan klik Ok
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Pilih Brush Tool pada Main Toolbox, pastikan seting warna Foreground adalah Hitam / Black 
, dan mulai warnai badan mobil hingga muncul warna mobil yang berasal dari layer background yang 
terletak dibawah layer duplikat tersebut

Jika warna keluar dari badan mobil, koreksi dengan mengubah Foreground color ke Putih / 
White, dan hapus warna yang salah itu .
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Dan ini adalah hasil akhir dari efek Layer Mask pada gambar mobil vintage :

\

Memahami Layer Modes

Gimp memiliki sekitar 21 layer modes, fitur yang terletak pada bagian atas dari Layer dialog 
box kadang disebut juga sebagai blending modes karena jika mengaplikasikannya dapat memberikan 
berbagai efek pada layer lainnya di image yang sama, jadi fitur Layer Modes ini hanya berfungsi pada 
image yang memiliki beberapa – atau setidaknya dua layer, maka fitur ini tidak berfungsi pada image 
yang hanya memiliki sebuah layer saja.
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Fitur Layer Modes secara umum mengubah komposisi warna dan transparency dari sebuah 
layer terhadap layer lainnya, untuk lebih memahami fitur ini sebaiknya kita mencoba 
mengaplikasikannya pada dua layer berikut yang terdapat dalam satu image, pertama buka gambar 
yang akan menjadi background image, kemudian buka layer berikutnya dengan perintah Open as New 
Layer , untuk kali ini kita akan memakai logo Gimp sebagai contoh.

• Dissolve , fitur layer mode ini memberi efek pattern yang acak pada piksel dari layer yang 
diaplikasikannya, jika layer masih full opacity (tidak transparan) maka fitur ini tidak tampak, 
maka turunkan nilai opacity-nya (dicontoh diturunkan menjadi sekitar 80%) maka gambar pada 
layer akan tampak memiliki pola piksel yang acak seperti berikut ini :
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• Lighten Only ; fitur ini membuat warna yang memiliki nilai value yang tinggi pada gambar 
yang terdapat dilayer atas tampil bersama dengan layer dibawahnya, warna gelap dan hitam 
tidak akan memberikan efek pada fitur ini

• Screen ; fitur ini membalikkan (invert) nilai value dari warna yang terdapat dari setiap piksel 
yang tampak pada layer, hasilnya biasanya image menjadi lebih terang, warna gelap akan 
menjadi lebih transparan
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• Dodge ; fitur ini membuat image pada layer tampak lebih terang, namun sebagian warna 
menjadi seperti dibalikkan (invert) , dalam fotografi efek dodge digunakan untuk menurunkan 
eksposur pada bagian tertentu dari image, fitur Dodge dapat berguna dengan baik pada image 
hitam-putih (grayscale)

• Darken Only , fitur ini membandingkan tiap komposisi dari piksel pada image di layer atas 
dengan image yang terdapat di layer bawahnya dan menggunakan warna yang memiliki nilai 
value yang rendah untuk menghasilkan gambar tersebut, layer berwarna putih tidak akan 
memberi efek apapun sedangkan layer berwarna hitam akan tetap menjadi hitam
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• Grain Extract ; fitur ini berguna untuk memberikan tampilan “embossed” pada image, karena 
secara teori fitur dihasilkan dari pengurangan nilai value piksel antara layer diatas dengan layer 
yang dibawahnya.

• Multiply ; secara harfiah fitur ini adalah hasil perkalian antara nilai value piksel dari layer 
diatas dengan layer dibawahnya, hasilnya adalah image yang lebih gelap.
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Dan fitur Layer Modes lainnya adalah Divide, Overlay, Burn, Hard Light, Soft Light, Grain 
Merge, Difference, Addition, Substract, Darken Only, Hue, Saturation, Color, dan Value. Semua 
fitur-fitur tersebut memiliki kelebihan masing-masing yang dapat berfungsi untuk memperbaiki atau 
meningkatkan kualitas image hingga memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk lebih memahami perbedaan masing-masing fungsi Layer Modes ini, selanjutnya akan 
lebih diperdalam lagi pada tutorial-tutorial selanjutnya.

Editing warna Image dengan Color Tools

Mengedit warna pada image atau gambar dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa tools 
pada Color Tools, dengan mengedit warna pada image ini diharapkan image yang dihasilkan menjadi 
lebih baik dan menarik daripada sebelumnya.  Image terutama yang diambil dari kamera digital 
mungkin belum terkoreksi secara benar warnanya hingga memerlukan editing warna yang dapat 
dilakukan dengan Gimp menggunakan Color Tools ini.

Semua fitur Color Tools ini terdapat pada menu : Colors , ada beberapa fitur, namun kita hanya 
akan membahas beberapa yang terpenting yaitu : Color Balance, Hue – Saturation, Colorize , 
Brightness-Contrast, Threshold, Levels, Curves, Posterize dan Desaturate.

Color Balance 
Color Balance adalah fitur yang memodifikasi color balance dari sebuah image atau layer yang 

terseleksi (jika image itu memiliki beberapa layer ) , perubahan yang dihasilkan tidak drastis, dan fitur 
ini cocok untuk mengkoreksi warna-warna yang terlalu dominan pada gambar yang dihasilkan oleh 
kamera digital.



32

• Select range to adjust , dengan menseleksi salah satu opsi ini akan memberikan pilihan untuk 
mengubah warna-warna piksel pada image, ada tiga pilihan opsi yaitu : Shadows (piksel yang 
paling gelap ), Midtones (piksel yang medium) dan Highlights (piksel yang paling terang)

• Adjust color levels, terdapat slider dan input nilai range dari tiga warna RGB hingga ke warna 
CMY, kita dapat mengubah warna dengan memindahkan slider-slidernya atau memasukkan 
nilai pada input range.

• Reset Range, tombol ini mengembalikan warna pada image kembali pada nilai sebelumnya.
• Preserve Luminosity, pilihan ini untuk membuat  brightness pada layer yang terseleksi tetap 

terjaga, nilai brightness pada piksel tidak berubah.
• Preview, untuk melihat tampilan yang berubah pada image.

Hue – Saturation
Hue – Saturation tool digunakan untuk mengubah atau mengatur hue, saturation dan tingkat 

cahaya pada warna-warna image atau layer yang terseleksi.



33

• Set Primary color to adjust , kita dapat memilih tiga warna primer yaitu Red, Green dan Blue, 
dan tiga warna komplimentari yaitu Cyan, Magenta dan Yellow, jika kita menklik tombol 
Master maka semua warna akan diset sesuai perubahan yang sudah dibuat.

• Ovelap, slider ini mengatur color range yang akan di-overlap, efek ini sangat halus dan bekerja 
pada warna berikutnya.

• Adjust Selected color, untuk mengatur seting warna yang terseleksi, yaitu Hue, Lightness dan 
Saturation.

• Preview, untuk melihat perubahan yang terjadi sebelum pengeksekusi.

Colorize
Colorize merender seleksi image atau layer yang terseleksi menjadi grayscale yang seperti 

dilihat dari gelas bewarna, tool ini bisa digunakan untuk memberikan efek sephia pada gambar.

• Presets , untuk menyimpan seting warna dari gambar dengan menklik Add Settings to 
favourites.

• Select Color, slider dan input nilai untuk mengubah komposisi warna dari Hue, Saturation, dan 
lightness.

• Preview , untuk melihat perubahan dari seting yang sudah diatur.
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Brightness-contras
Brightness-contras adalah fitur dari color tool untuk mengubah tingkat brightness dan contras 

pada image atau layer yang terseleksi, tool ini adalah fitur sederhana dan paling mudah digunakan 
namun tidak secanggih fitur Levels atau Curve yang bisa digunakan untuk mengedit level brightness 
dan contras pada image juga sekaligus mengubah warna pada image tersebut, singkatnya tool 
brightness-contras cocok digunakan untuk mengedit gambar secara sederhana.

Dengan mengubah slider atau memasukkan nilai input pada brightness dan contras, maka level 
brightness dan contras pada image dapat diubah, button Edit these settings as Levels untuk membuka 
tool Levels jika diperlukan.

Threshold
Threshold tool mentransform image atau layer yang terseleksi menjadi warna hitam-putih, 

dimana piksel putih dari image memiliki Value dalam threshold range dan warna hitam memiliki Value 
diluar threshold range.

Fitur ini dapat digunakan untuk mempertegas warna hitam-putih atau untuk membuat seleksi 
pada masking.

• Threshold range ,  tool pada threshold menyediakan visual histogram dari intensitas value dari 
image atau layer yang terseleksi, seting threshold bisa dilakukan dengan menggunakan input 
nilai atau mendrag pada visual histogram, seting ini dapat mengubah intensitas image, piksel 
dalam range akan menjadi putih dan selainnya akan menjadi hitam.

• Preview, untuk melihat perubahan pada image atas perubahan seting yang telah dilakukan.
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Levels 
Tool ini menyediakan fitur yang hampir sama dengan threshold yaitu menggunakan histogram 

dialog, namun juga dapat mengubah intensitas pada gambar atau layer yang terseleksi pada setiap 
channel, tool ini digunakan untuk membuat image menjadi lebih gelap atau terang, mengubah contras 
atau untuk mengkoreksi warna yang lebih dominan.

• Channel, pada pilihan ini terdapat tool yang dapat dimodifikasi, yaitu :
1. Value, membuat perubahan pada nilai RGB, membuat image menjadi lebih gelap atau 

lebih terang
2. Red, Green dan Blue, untuk mengubah masing-masing komposisi warna
3. Alpha, untuk pada semi-transparent layer atau seleksi, gelap artinya lebih banyak 

transparency, dan putih lebih jelas / opague, untuk mengaktifkan ini fitur Alpha Channel 
harus sudah aktif terlebih dahulu.

• Input levels, area utama adalah representasi grafis dari layer yang aktif atau seleksi mulai dari 
Shadows, Mid dan Light tones

• Output levels untuk membuat manual seleksi dari output level range.



36

Curve
Tool ini adalah fitur yang lebih memadai untuk melakukan koreksi pada komposisi warna, baik 

untuk mengubah warna, brightness, contras atau transparency pada layer yang terseleksi atau image, 
jika Levels tool dapat mengubah Shadows dan Highlights, maka Curves tool dapat melakukan 
perubahan pada range warna apapun, dan bekerja juga dengan gambar RGB

• Channel, memiliki beberapa opsi :
• Value , kurva ini merepresentasikan value, misalnya brightness dari piksel 
• Red, Green dan Blue, kurva-kurva ini merepresentasikan kuantitas tiap channel RGB
• Alpha, kurva merepresentasikan opasitas dari piksel, Dark artinya sangat transparan, 

Light artinya sangat opague
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Posterize
Tool ini didesain untuk mengukur warna piksel dari image atau layer yang terseleksi, kemudian 

mengurangi jumlah warnanya namun tetap menjaga karakteristik dari image tersebut.

Posterize Levels : slider dan input nilai ini berfungsi untuk mengubah angka level pada setiap RGB 
channel mulai dari angka 2 sampai 256, semakin kecil angka yang diinput maka jumlah warna piksel 
akan semakin sedikit
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Desaturate

Dengan menggunakan Desaturate Tool, warna-warna pada image atau layer yang terseleksi 
dapat dikonversikan menjadi warna hitam-putih atau grayscale, tool ini hanya berfungsi pada gambar 
yang masih memiliki RGB value., terdapat tiga pilihan shades of gray yaitu : Lightness, Luminosity 
dan Average.


