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Pada artikel kali ini saya akan bahas tentang bangaimana cara membuat watermark pada 
foto secara cepat dan banyak dengan Photoshop.  

 
Pendahuluan 

Watermark sendiri adalah tanda air. Dimaksudkan sebagai sebuah penanda. Baik itu 
yang berupa gambar, suara, dan video. Misalnya pada sebuah gambar, watermark 
biasanya digunakan sebagai penunjuk keasliannya, bisa juga untuk memberi sebuah 
tanda hak cipta pembuatnya atau nama websitenya. Sederhananya coba lihat foto di 
bawah ini. 

 
Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 
disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 
tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 
disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 
kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Ada beberapa penyebab saya menuliskan artikel ini, yang pertama untuk 
mempublikasikan edit atau hasil karya yang pernah kita buat. Kedua agar gambar hasil 
karya kita tidak diakui orang lain. Dan yang ketiga sebagai identitas. 

 
Langkah-langkah Membuatnya 

1. Open gambar 
2. Membuat teks watermark yang anda inginkan menggunakan tombol  
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3. Hilangkan layer background 

 
4. Kemudian save di folder baru 
5. Kosongkan tampilan photoshop 

 
6. Kemudian open file yang baru saja dibuka 
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7. Hidupkan windows actions 

 
8. Kemudian berinama dan record 

 
9. Kemudian open file yang mau di beri nama 
10. Copy file logo tadi dan paste pada file gambar yang ingin diberi nama 
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11. Kemudian save for web 

 
12. Dan close image 
13. Kemudian stop actions 
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14. Kemudian pilih File – automate – Batch 

 

 

15. Pilih action yang kita buat tadi dan Choose folder sumber gambar-gambar yang ingin 
diwatermark. Kemuadian OK. 

16. Selesai 
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Penutup 
Demikian cara kita untuk membuat watermark secara cepat dan banyak, untuk lebih jelas lagi 
saya telah membuat tutorial ini menjadi video dan saya sudah upload pada youtube, dengan 
link : http://www.youtube.com/watch?v=TXVT5AEnoZA  
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Juhaeri adalah alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta, jurusan Teknik Informatika, peminatan desain grafis, tahun 2008, 
dan melanjutkan S2 pada Universitas Pamulang, jurusan Magister 
Manajemen, peminatan Pemasaran, lulus 2012.   
 
Hobinya adalah Desain grafis dan internet marketing. Penulis aktif, dalam 
pembuatan tutorial dan CD company profil perusahaan. Memiliki beberapa 
jualan online seperti: www.PagarKanopi.com, www.PlangNama.com, 
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Misinya adalah TURUT MENCERDASKAN BANGSA INDONESIA melalui teknologi 
multimedia yang menarik, berkualitas dan terjangkau. Optimalkan segala apa yang kita punya. 
 
Kontak  
Website : www.juhaerisusanto.com  
 
Email  : juhaerisusanto@gmail.com 
FB  : http://facebook.com/juhaeri   
YM  : juhaerisusanto@yahoo.com 

   : @juhaerisusanto 


