
BAB II 

Desain Web Organisasi Menggunakan Adobe Photoshop 

 
1. Pembuatan Dokumen Kerja 

Langkah-Langkah: 

a. Membuat dokumen kerja dengan pilih menu FILE-NEW dan akan muncul kotak 

dialog dengan pengaturan Width : 800 px, Height: 800 px, Resolution: 72 

pixel/centimeter sbb: 

 

 

 

b. Pilih Paint Bucket Tool dan akan tampil kotak dialog color picker (foreground 

color) dengan kode warna #111111, lalu klik OK,sbb: 

 

 

 

2. Pembuatan Tombol 

Langkah-langkah: 

a. Pilih Rounded Rectangle tool, buat obyek persegi untuk menjadi tombol, 

kemudian pilih menu LAYER-LAYER STYLE – GRADIENT OVERLAY, dengan 

pengaturan sbb: 



  

  
 

b. Pada kotak dialog layer style maka klik kotak warna GRADIENT hingga tampil 

kotak gradient editor, sbb: 

 
c. Selanjutnya kliik STROKE pada kotak dialog Layer Style dengan kode warna 

#BECB4A, kemudian klik OK sbb: 



 
d. Pilih REGTANGLE TOOL-SUBTRACT FRONT SHAPE AREA dan nilai fill 40% pada 

panel layer, sbb: 

  
 

e. Pilih menu LAYER-GROUP LAYERS, dan lakukan duplikasi layer dengan memilih 

menu LAYER-DUPLICATE GROUP, sbb: 

 

 

 
 



3. Pembuatan Text Menu 

Langkah-langkah: 

a. Membuat layer baru dengan pilih menu LAYER-NEW-LAYER, sbb: 

 
b. Buka ikon-ikon dengan pilih menu FILE-OPEN, sbb: 

 
c. Geser ikon-ikon tersebut dengan menggunakan MOVE TOOL kedalam dokumen 

kerja, sbb: 

 
d. Membuat tulisan untuk setiap tombol dengan pilih HORIZONTAL TYPE TOOL, dan 

untuk mengatur letak tulisan dapat menggunakan tombol tab dan space, sbb: 

 
 

4. Pembuatan Header 

Langkah-langkah: 

a. Pilih ROUNDED RECTANGLE TOOL, atur toolbar dengan radius 7 px, sbb: 



 
b. Pilih menu LAYER-LAYER STYLE-GRADIENT OVERLAY, kemudain atur warna 

GRADIENT pada kotak dialog editor dan klik STROKE dengan COLOR : oranye, sbb: 

 

 

 
 

c. Pilih REGTANGLE TOOL, klik SUBTRACT FRONT SHAPE AREA pada toolbar, 

kemudian ubah nilai FILL: 0%, dan pilih menu LAYER-LAYER STYLE-GRADIENT 

OVERLAY untuk mengatur kotak gradient, sbb: 

  



 

 

 

d. Klik STROKE, dan atur color : hitam, kemudian membuat text dengan memilih 

HORIZONTAL TYPE TOOL, dan ketikan text “ TEKNIK MULTIMEDIA DAN 

JARINGAN”, jenis font : Arial, sbb: 

 
e. Membuat layer baru dengan memilih menu LAYER-NEW LAYER, pilih regtangular 

Marquee tool, kemudian seleksi terhadap bagian obyek bagian atas, sbb: 

 
f. Pilih BRUSH TOOL, dan atur type SOFT ROUND dan nilai OPACITY : 40%, 

sedangkan pada layer atur pula dengan FILL : 40% untuk menghilangkan area 

seleksi lakukan  

Ctrl+D, sbb: 



  

 
 

g. Pilih HORIZONTAL TYPE TOOL untuk membuat tulisan sbb: 

 
 

h. Membuat kotak foto dengan cara buka sebuah foto dengan memilih menu FILE-

OPEN, kemudian move tool untuk menggeser foto ke dokumen kerja dan create 

clipping mask, sbb: 

 
 

5. Pembuatan Slice 

Langkah-Langkah: 

a. Buat garis guides dengan menarik dari ruler dan pada tampilan galeri foto, perlu 

dilakukan pemotongan dengan memisahkan web desain tersebut, sbb: 



 
b. Pilih SLICE TOOL kemudian klik SLICES FROM GUIDES, sbb: 

  
 

c. Menyimpan file dalam web maka pilih menu FILE-SAVE FOR WEB, kemudian 

terdapat kotak dialog maka klik tomol PREVIEW untuk melihat hasil sementara, 

kemudian klik SAVE, sbb: 

 
 



 
 

 


