
Editing Foto Produk
dengan aplikasi
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Perkenalan Narasumber

❑ SD Negeri 261 Surabaya
❑ SMP Negeri 12 Surabaya
❑ SMA Negeri 16 Surabaya
❑ T. Lingkungan ITS (OD)
❑ Fakultas Psikologi Univ. Airlangga



1. Buka browser di hp 
(chrome, firefox, dll)

2. Buka google
3. di kolom search Ketikkan

“dimas bhre”

Siapa dimas bhre?



KLIEN



Client : Bank Indonesia
Project : Leader Photography
Production Date : 2014



Client : Bimo Prasetio
Project : Leader Photography
Production Date : 2018

Client : Salim Suharis
Project : Leader Photography 
Production Date : 2018

Client : Terminal Petikemas
Project : Leader Photography
Production Date : 2014



Client : Teknik Kimia ITS
Project : Company Photography
Production Date : 2019

Client : Teknik Kimia ITS
Project : Company Photography
Production Date : 2019



Client : Mavira Skincare
Project : Commercial Photography
Production Date : 2020

Client : Mavira Skincare
Project : Commercial Photography
Production Date : 2020

Client : Mavira Skincare
Project : Commercial Photography
Production Date : 2020



Client : Coffee Toffee
Project : Food Photography
Production Date : 2013

Client : Coffee Zone
Project : Food Photography 
Production Date : 2013

Client : Coffee Zone
Project : Food Photography
Production Date : 2014



Client : Kurnia Dewi
Project : Food Photography
Production Date : 2014

Client : Lyly Roti
Project : Food Photography
Production Date : 2017



Client : Naswa
Project : Kids Photography
Production Date : 2014

Client : Faris
Project : Kids Photography
Production Date : 2014

Client : Ammar
Project : Kids Photography
Production Date : 2014



Client : Bank Indonesia
Project : Workshop Foto & Video
Production Date : 2019

Client : Akademi Instagram
Project : Workshop Foto & Video
Production Date : 2019

Client : Universitas Brawijaya
Project : Workshop Foto & Video
Production Date : 2019



ALUR PROSES
PRODUKSI FOTO PRODUK



3 Alur Proses Produksi Foto Produk :

1. Pre-Produksi:
a. Simpel: fotonya pakai alas apa, lokasi foto dimana, fotonya

terang/ gelap, props-nya apa
b. Ruwet: target market, konsep, pain, gain, dll

2. Produksi:
Tugas sebagai fotografer, stylish, helper, dll

3. Post-Produksi
Editing, penambahan teks



BTS dan hasil foto peserta, hanya menggunakan HP



BTS dan hasil foto peserta, hanya menggunakan HP



BTS dan hasil foto peserta, hanya menggunakan HP



BTS dan hasil foto peserta, hanya menggunakan HP



Bolehkah Foto
Itu Diedit?



Editing untuk
fotografi itu

seperti kosmetik
untuk kecantikan.
Orang tidak cantik

ataupun sudah
cantik, boleh
ber-makeup.

Asal tidak menor



Contoh before-after editing dengan aplikasi di HP



Contoh before-after editing dengan aplikasi di HP



Contoh before-after editing dengan aplikasi di HP



Contoh editing dengan aplikasi di HP



Install Aplikasi

SNAPSEED

di Play Store



Perbaikan Foto Produk di Snapseed :

✓ Terang/ gelap
✓ Ketajaman warna
✓ Ketajaman gambar
✓ Pengaturan warna

✓ Kemiringan
✓ Distorsi

✓ Pemotongan
✓ Perbaikan spot
✓ Membuat vignette
✓ Penambahan teks



Editing Foto Produk :

Risoles



Buka foto yang akan
di edit di gallery HP

Lalu klik tombol share
di bagian bawah



Setelah muncul beberapa
Aplikasi di samping

Pilihlah aplikasi snapseed



Setelah aplikasi terbuka
Maka akan muncul

Seperti ini

Jika menggunakan
bahasa Indonesia

Tombol Looks menjadi Tampilan
Tombol Tools menjadi Alat



Pertama yang harus
Dilakukan adalah

masuk tombol tools / alat



Disini ada beberapa
Fitur untuk mengedit foto

Lalu klik Tune Image



Setelah tune image terbuka
Kita akan mengeluarkan

Beberapa fitur tune image

Caranya ada 2, yaitu :
1. Tekan tiga garis 

di bagian bawah
2. Tekan dan geser

ke atas / bawah layar hp anda
1



Cara mengeluarkan fitur 
tune image :

1. tekan tiga garis di 
bagian bawah

Ini adalah beberapa fitur
Yang ada di tune image



Cara mengeluarkan fitur 
tune image :

2. Tekan dan geser ke 
atas / bawah layar hp 

anda

Ini adalah beberapa fitur
Yang ada di tune image



untuk tune image
yang pertama dilakukan

adalah
masuk ke fitur ambiance



Ambiance bisa di tambahkan
/ dikurangi

Caranya, geser ke kanan / 
kiri pada layer hp anda

Jika di geser ke kiri akan
mengurangi efek ambiance 

pada foto



Jika di geser ke kanan akan
menambahkan efek
ambiance pada foto

Maka bagian terang akan
lebih gelap sedikit

Bagian gelap akan lebih
terang sedikit



Cara melihat before – after efek
dari ambiance

Tekan tombol kotak yang
ada pada Kanan atas

layer hp anda

di tekan = foto sebelum di edit
Di lepaskan = foto setelah di edit



Before After



Anda bisa menambahkan / 
mengurangi angka sesuai
selera anda, disesuaikan
dengan gambar masing”



Setelah ambiance, lalu
masuk ke fitur Highlights

Caranya tekan dan geser ke 
bawah layar hp anda



Fitur Highlights

ketika di kurangi angkanya
bagian putih akan lebih

gelap



Fitur Highlights

ketika di tambah angkanya, 
maka bagian putih menjadi

lebih putih



Perbedaan highlights dengan
brightness :

Jika brightness akan
mempengaruhi seluruh

bagian pada foto

Sedangkan highlights hanya
mempengaruhi bagian yang 

berwarna putih



Berikutnya adalah fitu
Shadows

Caranya tekan dan geser ke 
bawah layar hp anda



Shadows hanya
mempengaruhi bagian

gelap



Ini adalah efek
Shadows – 31

Bagian gelap akan
menjadi lebih gelap



Ini adalah efek
Shadows + 30

Bagian gelap akan menjadi
lebih terang



Lalu tambahkan fitur
Saturation

Caranya tekan dan geser ke 
bawah layar hp anda



tambahkan efek saturation

sesuaikan dengan foto dan 
selera masing"

jangan sampai berlebihan, 
nanti warna objek terlihat

palsu



Tambahkan fitur Warmth



Pada fitur warmth

Jika dikurangi angkanya
maka foto akan menjadi

semakin biru



Pada fitur warmth

Jika ditambahkan angkanya
maka foto akan menjadi

semakin oranye



Tambahkan efek warmth 
sesuai selera

jangan sampai berlebihan, 
nanti warna objek terlihat

kurang natural



Untuk fitur brightness & 
contrast sangat jarang

digunakan

Karena lebih baik
menggunakan ambiance, 

highlights &, shadows

Kecuali foto terlalu gelap, 
maka boleh menggunakan

brightness



Lalu tekan tanda centang di 
pojok kanan bawah layar hp



Terlihat efek dari tune image
pada gambar



Cara melihat before – after

Tekan bagian pada layar hp
di sekitar foto

Ketika di tekan maka muncul
hasil foto asli (before), dan 
jika dilepas makan muncul

hasil foto setelah di edit 
(after)



Tambahkan tools Details

Caranya, tekan tombol tools 
/ alat, lalu klik tools Details



Isi tools Details ada 2, yaitu :

1. Structure

2. Sharpening



jika dikurangi, gambar akan
semakin soft



jika ditambahkan, gambar
akan semakin kasar / 
semakin terlihat detail 

gambarnya



Tambahkan sesuai selera
dan di sesuaikan dengan

foto yang ada



Berikut adalah hasil dari
penggunaan tools Tune 

Image & Details



Misal jika ingin mengedit
objek makananya saja, 

maka pilih tools Selective



Lalu tekan di bagian gambar
yang akan diedit



Gunakan 2 jari (seperti
mencubit) untuk
memperbesar / 

memperkecil radius efek
pada gambarnya



Di dalam tools Selective
terdapat Brightness, 

Contrast, Saturation, & 
Structure



Jika ingin menambahkan
brightness, geser ke kanan

Dan yang berubah hanya
bagian yang sudah di selektif



Jika ingin mengurangi
brightness, geser ke kiri



Tambahkan efek structure
Agar objek yang dipilih

menjadi lebih tajam



Kurangi sedikit efek
saturasinya

Agar tidak terlalu berlebihan



Tambahkan efek contrast 
agar lebih terlihat tajam
warna objek yg dipilih



Berikut adalah hasil dari
penggunaan tools 

Tune Image, Details, & 
Selective



Gunakan tools Vignette

Untuk menambahkan
gradasi gelap terang

transparan dari pinggir foto



Geser titik yang akan diberi
efek vignette 



Pilih fitur outer brightness, 
maka bagian luar dari objek

yang dipilih akan menjadi
lebih gelap / lebih terang

Gunakan sesuai selera



Pilih fitur inner brightness, 
maka bagian objek yang 

dipilih akan menjadi lebih
gelap / lebih terang

Gunakan sesuai selera



Berikut adalah hasil dari
penggunaan tools 

Tune Image, Details, 
Selective, & Vignette



Setelah itu, tambahkan teks
Pada gambar, menggunakan

tools Teks



Pada bagian bawah foto, 
terdapat banyak pilihan font

Pilih sesuai selera



Lalu geser tulisan yang ada
di tengah foto, geser di 

bagian foto sesuai pilihan



Ganti warna teks dengan
cara klik tombol seperti cat 

air di bawah layer hp



Pilih warna yang kontras / 
berlawanan dengan

background teks, agar 
teksnya bisa terbaca



Edit teks dengan cara klik
Pada tulisan di gambar

Setelah itu, klik OK



Teks yang setelah di edit 
bisa di besar kecilkan

dengan menggunakan 2 jari
seperti dicubit



Jika ingin teks nya dirubah
seperti agak transparan, klik

tombol yang ada di bagian
bawah layar



Tekan DONE untuk
menyimpan hasil foto

yang telah diedit



Berikut
adalah hasil

dari
penggunaan

tools 
Tune Image, 

Details, 
Selective, 
Vignette, & 

Teks

Before After



Editing Foto Produk :

Thai Tea



Buka foto Thai Tea
pada aplikasi Snapseed



Klik Tune Image



Pilih Ambiance



Kurangi efek highlights 



Tambahkan efek shadows



Tambahkan Saturasi



Tambahkan Warmth

Lalu tekan centang



Lalu masuk tools Details



Tambahkan efek structure

Lalu tekan centang



Jika objek terlihat miring
Bisa di edit menggunakan

tools Rotate



Geser objek disesuaikan
Gambar menjadi terlihat lurus

dan tidak miring 



Gambar sudah terlihat
Tegak lurus



Bisa juga menggunakan
tools Perspective untuk

meluruskan gambar



Ada 4 Efek Perspektif



Efek Tilt untuk menolehkan
objek foto ke kanan dan ke kiri
Bisa juga keatas dan kebawah

Dan otomatis akan
Menambahkan sendiri bagian

yang kosong / hitam



Efek Rotate untuk memutar
objek searah jarum jam

ataupun sebaliknya

Dan otomatis akan
Menambahkan sendiri bagian

yang kosong / hitam



Efek Scale untuk merubah
Ukuran menjadi lebih kecil

(terlihat gepeng)
/ lebih besar

Dan otomatis akan
Menambahkan sendiri bagian

yang kosong / hitam



Efek Free untuk merubah
Ukuran bebas sesuai keinginan
Tetapi jangan berlebihan agar
Tidak terlihat seperti gambar

di samping



Berikut hasil editing foto
Menggunakan tools Tune Image,

Details, & Perspective 



Gunakan tools Healing
untuk menghilangkan spot-spot

yang tidak diinginkan



Zoom objek foto
Menggunakan 2 jari



Geser ke objek yang
Dipilih maka akan otomatis

menghilang



Jangan terlalu berlebihan
dalam menggeser pada objek foto

Agar objek tidak terhapus



Ini efek dari menggeser
objek foto terlalu berlebihan

Jika dinilai berlebihan, bisa pilih
Tombol undo di bawah layer HP



Hilangkan spot-spot
yang tidak diingikan



Berikut hasil editing foto
Menggunakan tools Tune Image,
Details, Perspective, & Healing 



Kemudian tambahkan
Vignette pada gambar



Pilih titik objek yang akan
Diberi efek vignette



Kurangi outer brightness



Tambahkan inner brightness



Berikut hasil editing foto
Menggunakan tools Tune Image,

Details, Perspective, Healing, 
& Vignette 



Tambahkan tulisan
Menggunakan tools Text



Pilih salah satu warna



Geser teks
Ke bagian yang Anda inginkan



Edit teks sesuai dengan
nama objek gambar



Tipiskan teksnya



Tekan DONE di pojok kiri atas
untuk menyimpan hasil edit

gambar



Before After

Berikut hasil
editing foto

Menggunakan
tools

Tune Image,
Details, 

Perspective, 
Healing,  
Vignette,
& Teks 



Editing Foto Produk :

Kacamata



Mengedit Kacamata
Menggunakan Snapseed



Buka foto pada aplikasi
Snapseed



Buka tools tune image



Kurangi efek ambiance



Kurangi efek highlights



Kurangi efek shadows



Tambahkan efek saturation



Tambahkan efek contrast



Kurangi efek brightness



Kurangi efek warmth



Kemudian masuk tools
Details



Tambahkan efek structure



Kemudian masuk ke tools
Crop untuk memotong

bagian foto yang tidak diperlukan



Crop dalam bentuk square / kotak
Menyesuaikan dengan selera

dan kebutuhan gambar



Hasil foto setelah di crop



Kemudian tambahkan tools
Vignette



Kurangi outer brightness



Gunakan tools brush
Untuk mengedit

hanya di bagian tertentu



Terdapat 4 menu yang
ada pada tools brush



Jika ingin merubah pojok
kanan atas pada gambar

menjadi gelap
maka tekan tombol

panah ke bawah:
+10, +5, erase, -5, dan -10



Untuk efek temperature juga sama
+10, +5, eraser, -5, dan -10



Kemudian efek saturation juga sama
+10, +5, eraser, -5, dan -10



Geser-geser pada bagian
Yang ingin di gelapkan

Dengan efek dodge & burn



Gunakan efek temperature
agar muncul efek dingin

(jika angka -)
Dan efek hangat

(jika angka +)



Tambahkan kepekatan warna
Dengan efek saturation



Hasil editing foto menggunakan
tools Brush



Masuk tools Vignette



Seleksi pada bagian
kacamata



Kurangi efek outer brightness



Tambahkan efek inner brightness



Hasil editing foto
Menggunakan tools

Vignette



Tambahkan teks dengan
Menggunakan tools Teks



Insert dan edit teks
sesuai dengan gambarnya



Geser pada bagian kanan atas
gambar dan ganti ukurannya

menjadi lebih kecil



Ganti warna teks
sesuai selera



Tipiskan sedikit teksnya



Before After



SEMOGA BERMANFAAT


