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VEKTOR VS BITMAP



• Gambar vektor adalah gambar yang dibuat dari unsur garis
dan kurva yang disebut vektor. Kumpulan dari beberapa garis
dan kurva ini akan membentuk suatu obyek atau gambar.

• Gambar vektor tidak tergantung pada resolusi. Kita dapat
memperbesar atau memperkecil ukuran gambar tanpa
kehilangan detail gambarnya. Disamping itu gambar vektor
akan mempunyai ukuran file yang lebih kecil dan dapat
diperbesar atau diperkecil bentuknya tanpa merubah ukuran
filenya.

Gambar Vektor
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• Gambar di bawah disebut gambar vektor karena tersusun dari garis -garis
vektor yang membentuk sebuah sepeda. 

• waktu diperbesar dan diseleksi pada bagian roda --> Gambar tetap bening dan
terang mengikuti pembesaran,meskipun diperbesar dengan skala 24:1 gambar
tetap jelas, itulah keuntungan dan kelebihan gambar vektor.
Namun Gambar tipe vektor tidak begitu realistis, Lain halnya dengan gambar
bitmap.

• Software yang digunakan untuk membuat gambar vektor antara lain 
CorelDRAW, Inkscape, Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, dan lain-lain.

Gambar Vektor



• Gambar bitmap atau yang sering juga disebut raster adalah
gambar yang terdiri dari sekumpulan titik-titik (pixel) yang 
berdiri sendiri dan mempunyai warna sendiri pula yang 
membentuk sebuah gambar.

• Gambar bitmap sangat bergantung pada resolusi. Jika gambar
diperbesar maka gambar akan tampak kurang halus sehingga
mengurangi detailnya. Selain itu gambar bitmap akan
mempunyai ukuran file yang lebih besar. Semakin besar
resolusi gambar akan semakin besar pula ukuran filenya.

Gambar Bitmap
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• Gambar di bawah adalah gambar kategori bitmap.
• Pada saat kita akan menyeleksi dengan meperbesar menjadi 3x zoom 

[3:1]  maka gambar tersebut akan sedikit pecah karena pixel - pixel 
pada gambar tersebut tidak dapat mengikuti sehingga terjadi ruang
diantara pixel dan kerapatan warna menjadi berkurang. yang lebih
mengecewakan adalah pada saat kita memperbesar dengan skala
[24:1]

• Contoh software yang berbasis bitmap adalah Adobe Photoshop, 
Gimp, Paint, CorelPhotoPaint, dan lain-lain.

Gambar Bitmap



Vektor Bitmap

Disusun oleh garis, kurva, objek
geometris yang dibuat berdasarkan
perhitungan matemaatis

Disusun oleh sekumpulan titi-titik
(pixel)

Sifatnya resolotution independent
Sifatnya resolution dependent / 
dipengaruhi resolusi

Pengaruh perbesaran tidak pecah, 
blur atau rusak

Pengaruh perbesaran pecah, blur dan 
rusak jika melewati batas toleransi
tampilan

Ukuran penyimpanan relatif kecil Ukuran penyimpanan relatif besar
Digunakan untuk ilustrasi dengan
bentuk geometris sederhana, warna
solid/ gradasi tanpa terlalu banyak
variasi warna. Cocok untuk logo dan 
jenis desain sederhana

Digunakan untuk gambar kompleks, 
berupa ragam warna dan bentuk yang 
beraneka, seperti foto hasil kamera

Format penyimpanan bisa berupa
CDR, SVG, AI, FH, EPS dll

Format penyimpanan PSD, TIF, JPG, 
BMP dll

Tabel Perbedaan Vektor Vs Bitmap


