Mengubah Background
Foto dengan Photoshop

Ebook ini bisa anda sebar luaskan dengan gratis asal isi dari
tutorial ini tidak dirubah sedikitpun

Aku paling suka kalau masalah edit-mengedit. Kalau dibilang iseng terserah yang penting aku happy.
Ingin background foto anda berubah? Aku jelaskan sedikit tentang bagaimana cara mengedit
backgound foto. Dalam hal ini, aku menggunakan Fotoshop untuk mengeditnya. Kalau anda ingin
background anda berubah ikuti tips dariku. Sebelumnya, anda ingin mengubah background dengan
mode resmi atau backgound yang anda inginkan. Langkah pertama adalah memisahkan background
dengan Objek yaitu gambar kita. Seperti contoh:
Awal proses pemisahan background dengan objek

Bagaimana caranya. Untuk model background yang seperti itu terdapat 3 jenis warna, semakin
bayak jenis warna di backgroun foto anda maka semakin sulit untuk di pisahkan. Untuk yang jenis
seperti gambar, maka anda pakai
namanya magic want tool. Bagaimana cara
menggunakannya? Sangat mudah sekali kalau backgroundnya seperti itu. klik satu-persatu jenis
warna yang ada pada background maka akan muncul titik-titik melingkari warna, setelah itu del.
Maka anda akan mendapatkan hasil seperti ini

Setelah itu kita
lagi untuk menghilangkan background putih tersebut, maka akan didapatkan
hasil seperti gambar

Kotak abu-abu putih adalah kotak jenis transparan, jadi background anda murni hilang. Setelah itu
tinggal memberikan background yang kita inginkan. Pertama kita membuat background yang resmi
dulu. Seperti ini

Caranya anda klik icon
Retangle tool untuk buat kotak seperti ukuran gambar. Setelah itu
ganti warnanya sesuka anda. Agar gambar anda bisa terlihat pindah gambar anda pada layer. Jadi
posisi gambar anda adalah di posisi atas. Lihat gambar

Setelah lihat hasilnya, gambar anda dengan background kurang menyatu, pada pinggiran-pinggiran
garis gambar anda kurang enak di pandang. Untuk itu anda perlu untuk mengedit sedikit. Klik icon
blur tool. Icon ini gunanya untuk menyamarkan gambar anda. Blurkan pada pinggirang
gambar anda, maka akan seperti ini.

Lihat sebelumnya bandingkan
Sesudah

Sebelum

Garis pinggir sudah terlihat samar-samar. Selain itu icon ini bisa menyamarkan kuit anda. Lihatlah
dengan jelas terdapat perbedaan. Bagaimana sudah bisa kan? Pasti bisa, caranya sangat mudah
banget. Kita lanjutkan!

Untuk yang kedua adalah dengan menggunakan background wallpaper. Caranya sama dengan cara
yang pertama, hanya anda perlu menambahkan wallpaper dari folder anda. Untuk anda ulangi lagi
sampai bagian ini

Setelah itu anda masukkan wallpaper yang anda ingingkan seperti ini

Setelah itu anda samarkan garis pinggir gambar dengan icon
mengghasilkan gambar seperti ini

blur tool. Maka akan

Lihat gambar sebelumnya
Sesudah

Sebelum

Sangat mudah kan? Agar anda memahami sebaiknya dengan melakukan praktek langsung. Kalau
lupa baca sekali lagi e-booknya. Ok selesai juga pembahasan ini, semoga bermanfaat buat kalian
semua. Dan jangan lupa kalau sudah bisa atau lebih bagus cara gantinya e-mail saya.
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