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Panduan Singkat Penggunaan Image Raster 3 

 
Pengenalan Antar Muka Image Raster 3 

Taskbar Atas 

Taskbar atas terdiri dari tiga Menu, yaitu File, Edit, dan View. 

  

Menu File, berisi : 
- Open Image : membuka file gambar. 
- Save Image : menyimpan gambar yang telah 
diedit. 
- Beberapa list file yang telah dibuka sebelumnya, 
dapat langsung dibuka kembali. 
- Exit : keluar dari Image Raster 3 

Menu Edit, berisi : 
- Undo : untuk membatalkan perintah. 
- Redo : menjalankan kembali perintah yang telah 
dibatalkan. 
- Select All : memilih semua objek. 
- Delete : menghapus objek yang telah dipilih. 

 

 

Toolbar atas, berisi : 
- Shortcut icon dari beberapa fitur dalam menu 
File, Edit, dan View. 
- Profile : memilih lensa objektif yang digunakan 
pada pengambilan gambar. 
- Unit : memilih satuan pengukuran. Menu view untuk mengatur zoom (perbesaran 

gambar) : 
- Zoom In : memperbesar tampilan gambar. 
- Zoom Out : memperkecil tampilan gambar. 
- Zoom to fit : menyesuaikan tampilan gambar 
dengan ukuran layar. 
- Zoom to actual : menyesuaikan tampilan gambar 
agar kerapatan pixel gambar sama dengan 
kerapatan pixel layar. 

 

Taskbar Kiri 

Taskbar kiri berisi icon-icon untuk mengaktifkan fitur Image Raster. Berikut fitur-fitur yang diberikan 

Image Raster :  

 

 Select : memilih dan memindahkan objek. 
 

 Counter : mencacah dan Menanda Objek 
 

 Measure : Mengukur Panjang, keliling dan Luas Objek 
 

 Calibrate : melakukan Kalibrasi Image Raster agar hasil pengukuran akurat 
(menggunakan Calibration Slide, disertakan dalam paket OptiLab) 

 

 Scale : menampilkan skala pada gambar. 
 

 Blend : menampilkan inset (potongan gambar dengan perbesaran lebih besar diatas 
gambar dengan perbesaran lebih kecil). 

 Legend : untuk menampilkan legenda hasil penandaan dan pencacahan pada gambar.  
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Pengenalan Cara Penggunaan Image Raster 3 

 

Membuka Gambar 

Pilih menu File lalu pilih Open Image (Ctrl + O), atau klik   pada toolbar 

  
  
Pilih gambar yang akan dibuka, lalu klik Open  

 

 

Jika Image Raster belum dikalibrasi (atau ketika dibuka untuk pertama kali), akan muncul peringatan 

untuk mengkalibrasi Image Raster. Jika ingin melanjutkan proses kalibrasi, klik Yes. Jika ingin 

melanjutkan tanpa kalibrasi* , klik No. Langkah-langkah kalibrasi dijelaskan pada halaman 12. 

 

  
 

 

*Jika anda melanjutkan tanpa kalibrasi, maka secara default 

Image Raster 3 akan menggunakan nilai kalibrasi untuk 

Optilab Avance dengan mikroskop jenis Olympus CX21. 
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Gambar telah dibuka dan Image raster siap digunakan. 

 

 

Setelah membuka gambar, segera sesuaikan Profile lensa 

objektif pada Image Raster dengan lensa objektif yang 

digunakan untuk mengambil gambar. Ketidaksesuaian 

antara Profile dengan lensa yang digunakan akan 

menyebabkan kesalahan pengukuran. 
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Menyimpan Gambar 

 

Untuk Menyimpan gambar hasil pengolahan Image Raster, Pilih menu File, Save Image. Atau klik  

pada toolbar. 

  

 

 

Tentukan folder tempat dimana gambar akan disimpan, dan tulis nama file nya. 

 

 

 

Klik Save, dan gambar akan tersimpan. 
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Mencacah Objek (Counter) 

Fitur Counter berfungsi untuk menghitung jumlah objek secara manual dengan cara menandai objek 

yang dihitung. Hasil perhitungan akan ditampilkan pada menu counter di sebelah kanan. 

Untuk menggunakannya, pilih Icon   pada taskbar sebelah kiri hingga tampil menu counter di 

sebelah kanan.   

 

Untuk menampilkan legenda (Legend), pilih menu   pada toolbar sebelah kiri, lalu klik Update 

Legend, maka legenda akan tampil. Untuk memindahkan letak legenda pilih kursor , lalu pindahkan 

(klik & drag) pada legenda yang tertampil pada gambar. 
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Fitur dan Fungsi Marker Properties: 

 

Marker Type : memilih bentuk marker. Panah (Arrow), Kotak 
(Rectangle), dan Lingkaran (Circle). 

Warna penanda dapat dipilih dengan cara meng-klik lingkaran sesuai 
dengan warna yang diinginkan. Pemilihan warna jug dapat dilakukan 
dengan memilih warna di menu Color. 

- Label : diisi dengan nama objek yang akan ditandai/dihitung. Label ini 
nantinya akan tampil pada objek yang kita tandai. Jika tidak ingin 
menampilkan label, cukup dikosongkan, atau dengan menghilangkan 
centang di bagian Visible. 
- Color : memilih warna garis dalam marker 
- Outline : memilih warna garis luar marker 
- Line Weight : mengatur ketebalan garis marker 
- Font : memilih jenis huruf dan ukuran huruf 
- Default Size : mengatur panjang marker panah (Arrow) 
- Background pada tulisan dapat ditampilkan dan dihilangkan dengan 
pilihan Use text with background. 

Jika yang ditandai/dihitung ada lebih dari satu jenis objek, jenis objek 
dapat ditambahkan dengan cara mengklik tombol Add pada bagian 
bawah. 

 



Panduan Pengguaan Image Raster 3 

7 
 

Mengukur (Measure) 

 

Fitur Measure berfungsi untuk mengukur panjang, diameter, keliling, dan luas suatu objek.  

 

Sebelum menggunakan fitur pengukuran/measure, harap 

mengkalibrasi Image Raster terlebih dahulu untuk 

mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. 

 

Sebelum melakukan pengukuran, sesuaikan Profile lensa 

objektif pada Image Raster dengan lensa objektif yang 

digunakan untuk mengambil gambar. Ketidaksesuaian 

antara Profile dengan lensa yang digunakan akan 

menyebabkan kesalahan pengukuran. 

 

Fitur dan fungsi Measurement tools: 

 

Measurement Tools, untuk memilih tipe pengukuran yaitu : 
- Line : mengukur dimensi (panjang) garis lurus (bisa untuk mengukur 
diameter lingkaran) 
- Multiline : mengukur dimensi (panjang) garis yang tidak lurus. 
- Rectangle : mengukur objek berbentuk persegi. 
- Polygon : mengukur dimensi (luas dan keliling) objek. 

Measurement Properties, untuk mengatur tampilan hasil pengukuran : 
- Tools untuk memilih warna, klik pada lingkaran untuk memilih warna 
tampilan hasil pengukuran. 
- Text : berisi nilai hasil pengukuran. Hasil pengukuran akan tampil pada 
gambar dan pada text. 
- Length : berisi angka hasil pengukuran dengan jumlah decimal lebih teliti. 
- Color dan Outline : memilih warna untuk garis dalam dan garis luar. 
- Line Weight : mengatur ketebalan garis. 
- Font : mengatur ukuran dan jenis huruf pada tulisan. 
- Jika pengukuran dilakukan lebih dari sekali, maka list hasil pengukuran 
akan ditampilkan pada tabel Length di bawah. 

 

Contoh Hasil Pengukuran : 

 

    Pengukuran Line 
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     Pengukuran Rectangle 

 

 

 

Pengukuran Multiline 

 

 

 

Pengukuran Polygon 
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Menampilkan Skala (Scale) 

Fitur Scale berfungsi untuk menampilkan skala garis pada gambar. Panjang garis dan letak nya dapat 

diatur sesuai keinginan pengguna. 

Untuk menampilkan skala, Klik Icon  di panel sebelah kiri. Akan tampil  menu Scale Editor di sebelah 

kanan. Lalu klik Enable Scale. 

 

 

Fitur dan Fungsi Scale: 

 

Enable/Disable Scale : 
menampilkan/menghilangkan skala 
pada gambar 
 

 

Position : mengatur letak skala pada 
gambar. Skala juga dapat diatur 
letaknya secara manual dengan cara 
klik & drag pada gambar garis skala. 

Length : mengatur panjang skala 
garis yang akan ditampilkan 
Unit : memilih satuan skala. 
Style : memilih jenis garis skala. 
Line Weight : mengatur ketebalan 
garis skala. 
Font : mengatur ukuran dan jenis 
tulisan 
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Blend 

Blend berfungsi untuk membuat inset, yaitu menampilkan potongan gambar dengan perbesaran lebih 

besar diatas gambar dengan perbesaran lebih kecil, dan menandai gambar yang diperbesar tersebut. 

 

Cara menggunakan Blend : 

  
Open Image dengan perbesaran kecil. Klik Icon 
Blend di panel sebelah kiri. 

Muncul jendela Blend Wizard, klik Next. 

 

 

Masukkan gambar dengan perbesaran lebih besar. 
Klik Browse untuk memilih gambar. 

Pilih gambar yang dimaksud. Klik Open untuk 
membuka gambar. 
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Klik Next untuk melanjutkan. Crop object yang akan dimasukkan lalu klik Next. 

 

Keterangan menu pengaturan Blend : 
- Style : memilih bentuk bingkai gambar 
perbesaran besar. 
- Thumbnail Size : mengatur ukuran gambar hasil 
perbesaran. 
- Anchor Size : mengatur ukuran bingkai gambar 
yang diperbesar. 
- Border Color : memilih warna bingkai. 
- Border Thickness : mengatur ketebalan bingkai 
- Text : memberikan keterangan objek yang 
diperbesar. 

Atur bentuk dan ukuran object yang akan 
dimasukkan beserta text.  

Klik finish untuk mengakhiri. 
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Kalibrasi Image Raster 
Kalibrasi bertujuan untuk menyesuaikan nilai panjang pada Software Image Raster 3 dengan nilai 

panjang sebenarnya pada Calibration Slide, sehingga diperoleh hasil pengukuran yang akurat. 

Kalibrasi hanya dilakukan sekali di awal penggunaan software Image Raster selama computer dan 

mikroskopnya tetap. Jika computer atau mikroskop diganti, maka harus dilakukan kalibrasi ulang. 

Sebelum memulai kalibrasi, harus dilakukan pengambilan gambar Calibration Slide/Mikrometer Objektif 

terlebih dahulu menggunakan masing masing lensa objektif untuk dijadikan referensi pengukuran. 

 

Contoh gambar Calibration Slide/mikrometer objektif :  

                 

 10X    40X    100X 

Panduan menghitung jarak pada calibration slide: 
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Memulai Kalibrasi : 

Untuk memulai kalibrasi, klik Icon    di panel sebelah kiri, akan tampil menu Profile Dock di 

sebelah kanan. 

 

 

 

Secara Default, Image Raster 3 berisi 4 profile lensa objektif, yaitu 4x, 
10x, 40x, dan 100x. untuk menambahkan profil lensa baru, Pilih Add 
dan tentukan nama lensa objektif tersebut. Untuk menghapus, klik 
pada nama lensa yang akan dihapus, lalu klik Remove  
 
Setelah selesai mengatur nama lensa objektif, pilih Profil Lensa lalu klik 
Calibrate untuk kalibrasi profil lensa. Kalibrasi dilakukan untuk masing-
masing profil lensa objektif. Tahap kalibrasi dijelaskan seperti berikut :  

  
Muncul jendela untuk memulai kalibrasi, klik Next Muncul Jendela Informasi kalibrasi sumbu X, klik 

Next 
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Pilih gambar hasil capture Calibration Slide dengan 
perbesaran sesuai dengan Profile lensa objektif 
yang sedang dikalibrasi, lalu klik Next 

Buat seleksi dengan panjang tertentu dengan cara 
mem-block tampilan penggaris pada gambar 
Calibration Slide, lalu isikan panjang garis yang 
anda block tadi pada bagian Distance. (tidak harus 
mem-block keseluruhan penggaris, poin 
pentingnya adalah anda harus memasukkan angka 
pada bagian distance sesuai dengan berapa 
panjang penggaris yang anda block) 

 

  
Muncul Jendela untuk kalibrasi sumbu Y, jika 
sumbu Y ingin dikalibrasikan secara otomatis, pilih 
Finish Calibration. 

Muncul jendela skala sesuai dengan nilai kalibrasi, 
tekan Backspace jika ingin kembali dan klik Next 
jika ingin melanjutkan. 

 

 

Kalibrasi selesai. Lakukan kalibrasi ulang untuk 
semua Profile Lensa Objektif. 

 

     


