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I 

KONSEP TENTANG GRAFIK 
Komputer didalam merepresentasikan gambar memiliki dua cara yaitu dengan bitmap dan 

vektor grafik. Untuk penjelasan lebih lanjut perhatikan deskripsinya berikut ini. 

A. Bitmap 

Beberapa pengertian yang berhubungan dengan bitmap 

1.1 Pixel 

Jika kita melihat foto atau gambar yang ada di komputer maka gambar tersebut 

sesungguhnya adalah kumpulan dari ribuan titik titik yang sangat kecil dan tiap 

tiap titik tersebut memiliki warna tertentu. Titik titik itulah yang umum dikenal 

sebagai pixel. Setiap pixel mempunyai satu warna dan bergabung dengan pixel-

pixel yang lain sehingga membentuk suatu pola dan menghasilkan gambar. 

Gambar seperti ini  hampir tidak mungkin dibuat oleh tangan manusia. Bisa 

dibayangkan betapa rumitnya hanya untuk untuk membuat sebuah garis lurus, bila 

harus dilakukan dengan meletakkan titik-titik yang berjajar rapi secara manual. 

Karena itu, gambar atau foto yang kita lihat biasanya dihasilkan oleh mesin  

seperti kamera, monitor, televisi, komputer, proyektor film, scanner, printer dan 

sebagainya. 

1.2 Resolusi 

Jumlah pixel per centimeter disebut sebagai resolusi. Dan resolusi itulah yang 

menentukan kualitas dari gambar yang dihasilkan. Gambar yang sering kita lihat 

dalam komputer umumnya mempunyai resolusi 72 pixel per inchi atau disingkat 

dpi. Sebagai contoh gambar yang berukuran satu sentimeter persegi akan memiki 

72 X 72 = 5184 titik atau pixel. Misal gambar tersebut diperbesar dari 1 cm 

persegi menjadi 10 cm persegi maka jumlah pixel keseluruhan adalah tetap yaitu 

5184 pixel yang berubah adalah resolusinya, yaitu 5184 : 100 = 5,184 pixel per 

cm. Berarti jika suatu gambar diperbesar maka resolusinya akan semakin kecil dan 

mengakibatkan gambar menjadi tidak tajam. Semakin tinggi resolusi suatu gambar 

maka akan semakin tinggi kemampuan 

perbesarannya.  

 
Gambar 1.1 Tentang Resolusi 

1.3 Intensitas  

Pixel pixel yang membentuk gambar tersebut memiliki warna warna tertentu dan 

jumlah warna yang boleh dimiliki oleh suatu gambar dinamakan intensitas. 

Biasanya dikenal istilah 256 warna, high color, 16 juta warna (true color) gradasi 

abu-abu (grayscale), serta hitam-putih (black & white). Semakin banyak jumlah 
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warna dalam suatu gambar maka gambar yang dihasilkan akan semakin bagus. 

Jumlah warna maksimum dari gambar dapat dilihat dari jenis filenya. Misal file 

gambar yang berekstensi .jpg akan memiliki maksimum 16 juta warna, atau file 

yang berekstensi .gif memiliki jumlah warna maksimum 256. 

B. Vektor Grafik 

Berbeda dengan bitmap, vektor grafik merepresentasikan gambarnya tidak dengan 

menggunakan pixel, tetapi dengan kurva dan garis yang didefinisikan dalam 

persamaan matematis yang disebut vektor. Misal untuk menggambar lingkaran maka 

didefinisikan persamaan matematis dari lingkaran sehingga membentuk garis 

pembatas lingkaran. Didalam garis pembatas tersebut diberi warna sehingga 

terbentuklah lingkaran.  

Kedua cara perepresentasian gambar tersebut mempunyai kekurangan dan 

kelebihan masing masing. Pada gambar bitmap sangat baik digunakan untuk 

merepresentasikan gambar yang sangat kompleks dan detail. Tetapi kekurangannya 

adalah ukuran filenya tergantung dari ukuran gambar dan resolusinya. Jika file bitmap 

diperbesar maka ketajaman gambar akan berkurang. 

  Sedangkan pada vektor grafis ukuran gambar tidak mempegaruhi ukuran file. Jika 

gambar diperbesar maka ketajamannya tetap sama dengan sebelumnya. Ukuran file 

dari gambar vektor grafis dipengaruhi oleh kompleksitas dari persamaaan vektor yang 

digunakan. Misal ada dua gambar yang besarnya sama. Gambar yang pertama adalah 

gambar lingkaran sedangkan gambar yang kedua adalah  gambar tali yang melingkar 

tidak beraturan. Ukuran file gambar tali akan lebih besar daripada gambar lingkaran. 

Kekurangan dari vektor grafis tidak mampu menampilkan gambar secara detail dan 

kompleks.   

 
Gambar 1.2 Gambar bitmap (kiri) gambar Vektor (Kanan) 

 

Perangkat lunak untuk Image editor yang menggunakan gambar jenis bitmap antara 

lain adobe photoshop, corel photopaint, gimp, dll. Sedangkan yang menggunkan  

gambar vektor grafik antara lain corel draw, adobe ilustrator, macromedia flash. Dari 

kelebihan dan kekurangan kedua jenis gambar tersebut maka sebelum mendesain 

suatu obyek perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tujuan dari pembuatan obyek 

tersebut. Pada bab selanjutnya kita akan mempelajari image editor jenis bitmap yaitu 

adobe photoshop dan image editor jenis vektor grafik yaitu Corel draw. 
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II 

PHOTOSHOP 
 

A. Pengenalan photoshop 

Photoshop adalah salah satu software yang sangat baik untuk membuat desain 

grafis dalam bentuk bitmap. Selain itu photoshop sudah  sangat umum digunakan para 

desainer karena fasilitas-fasilitasnya yang sangat banyak yang memanjakan para 

pemakainya. Pada bab ini dan seterusnya kita akan menggunakan adobe photoshop 

versi cs 3. Untuk versi atasnya juga di perbolehkan, tidak menutut kemungkinan versi 

terbaru juga memiliki kesamaan hanya membedakan fitur dan juga layoutnya. 

 
Gambar 2.1 Workspace (area kerja photoshop) 

Gamba 2.1 di atas adalah gambar tempat kita bekerja di dalam photoshop, ruang 

kerja ini terdiri set standard tools, tool option, menus dan palletes. 

 Menu bar : Berisi barisan menu-menu yang digunakan untuk membuat 

suatu desain. 

 Toolbox : tempat dimana tool-tool dari photoshop yang digunakan untuk  

menggambar tersebut berada.  

 Tool option : setiap tool mempunyai fungsi yang berbeda dan fungsi 

tersebut dapat dimodifikasi melalui tool option. Setiap tool mempunyai tool 

option yang berbeda-beda.  

 Pallete : tambahan dari setting untuk tool tool dan terdapat berbagai alat 

bantu lainnya. 

Cara memulai membuat gambar baru pilih menu file>new sehingga muncul kotak 

dialog seperti gambar 2.2. Ada beberapa option yang harus diisi: 
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Gambar 2.2 Tampilan menu dokumen baru 

 Name: Berisi nama gambar yang akan dibuat 

 Tinggi dan lebarnya (satuan panjang bisa diubah sesuai keinginan) 

 Resolusi ( sesuai dengan penjelasan sebelumnya) 

 Mode untuk mengatur jenis warna yang digunakan 

 Contoh RGB (red, green, blue) semua warna yang dipakai dalam gambar adalah 

campuran primer merah, hijau, biru dengan kadar tertentu. Begitu juga dengan 

CMYK(cyan, magenta, yellow, black). Jika memilih grayscale maka warna gambar 

yang dihasilkan hanya terdiri dari hitam, putih dan gradasi antara keduanya. Mode 

yang Umum dipakai untuk membuat gambar adalah mode RGB  

 Content untuk menentukan jenis background dari gambar yang akan dibuat. White 

berarti background akan berwarna putih, background color berarti warna 

bckground akan sesuai dengan warna yang telah ditentukan pada toolbox, 

transparent berarti gambar tidak mempunyai background. 

 Setelah selesai pilih tombol OK 

 

B. Menu Pada Photoshop 

Penjelasan bagian-bagian dari photoshop meliputi menu, toolbox, pallete. 

Penjelasan bagian bagian ini tidak mencakup secara keseluruhan, tetapi menjelaskan 

hal- hal yang penting dan perlu bagi pemula dalam membuat desain. 

File  Menu File berisi pilihan-pilihan seperti, membuat gambar baru, menampilkan 

gambar, menyimpan, mencetak, mengimpor gambar, mengekspor gambar, dan keluar 

program. Menu file ini sudah umum dan hampir semua program mempunyai isi yang 

sama sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. 
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Edit  Terdiri dari pilihan-pilihan, seperti, copy, paste, dan tool tool untuk modifikasi 

gambar. Tool tool dibagian edit sebagian besar sudah diwakili oleh toolbox dan pallete  

 

Image  bagian bagian yang penting: 

 Mode untuk menetukan mode dari gambar. Mode ini sudah ditanyakan pada saat 

membuat gambar baru, dan fasilitas ini kita gunakan untuk mengubah mode 

gambar yang telah kita tentukan sebelumnya. 

 Misal pada saat membuat file baru kita tentukan mode dari gambar adalah 

grayscale sehingga gambar yang dibuat tidak bisa mempunyai warna lain selain 

hitam dan putih. Kemudian ditengah perjalanan kita berubah pikiran untuk 

mengisikan warna lain selain hitam dan putih maka mode warna harus diubah ke 

mode warna yang lain, misal RGB.  

 Adjust untuk memanipulasi pewarnaan pada gambar. Dalam adjust diberikan 

fasilitas yang sangat banyak yang digunakan untuk mengubah pewarnaan dari 

gambar. Untuk dapat memahaminya tidak bisa melalui pengertian tetapi harus 

sering melakukan latihan. Bagian ini tidak dijelaskan tetapi langsung diterapkan 

pada latihan latihan pada bab bab selanjutnya. Diharapkan melalui latihan 

tersebut bisa lebih bisa memahami kegunaannya masing masing. 

 Duplicate digunakan untuk menduplikat gambar yang sudah dibuat. Jika kita 

menggunakan fasilitas ini maka akan terbentuk dua gambar yang sama.  

 Image size untuk mengubah ukuran gambar baik memperbesar maupun 

memperkecil. Image size tidak bisa merubah bagian bagian tertentu saja dari 

gambar tetapi mengubah secara keseluhan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ukuran awal          setelah diperkecil 
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 Canvas size untuk mengubah ukuran kertas. Pengubahan ukuran kertas tidak 

akan berpengaruh pada ukuran gambar 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Gambar awal      Setelah canvas diperbesar                        

 

 Rotate canvas untuk memutar gambar 

o 90
o
cw = clock wise artinya memutar gambar 90 derajat searah jarum jam 

o 90
o
 ccw = counter clock wise artinya memutar gambar 90 derajat 

berlawanan arah jarum jam 

o arbitrary memutar gambar sesuai dengan nilai derajat yang dimasukkan 

o flip horizontal mencerminkan gambar horisontal. Artinya bagian kiri 

gambar pindah ke kanan dan sebaliknya 

o flip vertikal mencerminkan gambar vertikal. Gambar yang diatas akan 

berada di bawah dan juga sebaliknya. Hal ini berbeda dengan memutar 

180
o
.  

 
Gambar setelah di putar posisinya 

 

Layer  berhubungan dengan layer dan akan dibahas pada bab selanjutnya. 
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Select  Berhubungan dengan seleksi dan akan dibahas pada bab selanjutnya 

 

Filter  Berguna untuk memberikan efek pada gambar dan akan dijelaskan pada bab 

selanjutnya. 

 

View  Bagian bagian yang penting: 

 show/hide rulers untuk menampilkan alat bantu penggaris  

 show >grid untuk menampilkan alat bantu grid 

snap berguna pada saat kita menggeser sebuah object. Jika fasilitas snap 

digunakan maka pada saat menggeser object akan mudah menyesuaikan atau 

menempel pada grid atau dengan object lain.  

Setting dari grid dan rullers, misalnya satuan yang digunakan, warna dari grid, 

dapat diubah melalui menu edit>preferences>units and rulers…/guides and 

grid… 

Fasilitas fasilitas diatas dapat kita gunakan untuk membantu mengatur 

posisi gambar agar letaknya lebih presisi. Karena hanya merupakan alat bantu 

maka tidak akan muncul jika gambar dicetak. 

 

      rulers                grid 

Window  Digunakan untuk mengatur lingkungan kita bekerja membuat desain 

seperti pilihan yang menampilkan atau menyembunyikan toolbox dan pallete, serta 

pilihan untuk mengatur gambar di dalam workspace. 

 

Help Terdiri dari pilihan, online help, informasi plug-in dan versi photoshop. Help 

digunakan untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi ketika menggunakan 

photoshop serta mencari tahu kegunaan dari tool dan pallete. Help yang paling sering 
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digunakan adalah content yaitu semua informasi tentang tool tool yang ada dalam 

photoshop dan bagaimana memakainya. Sebenarnya kita belajar sudah cukup melalui 

help ini tetapi yang menjadi kendala adalah masalah bahasa karena bahasa yang 

digunakan adalah bahasa Inggis.   

 

C. Pengenalan Toolbox 

 Toolbox ini adalah bagian yang paling penting didalam kita bekerja untuk 

membuat desain. Bagian ini terdiri dari banyak tool yang digunakan untuk membuat 

gambar dan memanipulasi gambar. 

Toolbox ini adalah bagian yang paling penting didalam kita bekerja untuk 

membuat desain. Bagian ini terdiri dari banyak tool yang digunakan untuk membuat 

gambar dan memanipulasi gambar. 

Setiap tombol tool yang tampak didalam toolbox bisa mempunyai 

lebih dari satu pilihan tool karena masih ada kemungkinan tool tersebut 

terbagi lagi menjadi sub tool. Misal tool paint brush memliki dua pilihan 

yaitu paint brush tool atau pencil tool. Untuk mengetahui apakah tool 

tersebut hanya terdiri satu macam atau lebih maka tekan tool tersebut 

sekitar satu detik. Jika tool tersebut memiliki lebih dari satu macam, maka 

pilihan tersebut akan muncul.   

  

   

 

 

 

 

 

 

Setiap tool juga mempunyai tool option, yaitu pilihan untuk mengatur 

setting dari tool itu sendiri. Tool option otomatis akan muncul jika kita menekan salah 

satu tool. Letak dari tool option secara default berada dibawah menu dan bisa diubah 

letaknya sesuai dengan yang diinginkan.  

 

Misal ditekan tool paint brush maka akan muncul tool option seperti berikut   
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dari tool option tersebut ada beberapa pilihan yang digunkakan untuk mengatur 

konfigurasi dari paint brush. Fungsi dari masing-masing tool option akan dijelaskan 

dibagian selanjutnya. Tidak semua tool akan dijelaskan disini karena ada tool-tool 

tertentu yang membutuhkan pemahaman yang agak lama dan kegunaanya untuk 

tingkat yang lanjut. 

D. Painting tools 

Painting tool yaitu peralatan untuk menggambar dan mendesain. Ada beberapa macam 

pilihan tool yaitu: 

     

paint brush    pencil    air brush  

  

 

 

       

eraser   background eraser  paint bucket 

 

  

 

 

membuat gambar 

dengan memakai kuas  

Membuat gambar dengan 

memakai pensil 

Membuat gambar 

dengan  menggunakan 

cat semprot 

Menghapus bagian 

yang salah 

Menghapus background agar 

gambar menjadi transparan 

Memberi warna pada 

gambar 
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blur     sharpen    smudge 

 

 

 

 

         

type    custom shape       

 

 

 

Selain tool untuk menggambar disediakan juga tool untuk alat bantu.   

 

   

hand    zoom 

untuk menggerakkan gambar untuk memperbesar dan memperkecil gambar 

 

untuk tool paint brush, pencil, air brush, eraser, backgroud eraser, blur, sharpen, 

smudge mempunyai tool option yang hampir sama satu sama lain yaitu: 

Mengaburkan gambar Menajamkan gambar Mengaburkan gambar 

sehingga nampak 

seperti dihapus dengan 

tangan 

membuat tulisan 
 membuat bentuk sesuai 

dengan bentuk yang 

disediakan 
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Brush: untuk menentukan bentuk alat dan besarnya alat gambar. Tekan tombol panah 

bawah  kemudian akan muncul bentuk dan ukurannya. Pilih ukuran dan bentuk 

sesuai dengan yang diinginkan. 

 

 

jika pilihan brush masih kurang atau masih belum memenuhi yang kita perlukan maka 

klik tanda panah  yang ada pada ujung kanan atas sehingga muncul menu pilihan 

seperti disamping. 

Di tempat tersebut disediakan pilihan yaitu assorted brushes, calligraphic brushes, 

drop shadow brushes, faux finish brushes, natural brushes, dan square brushes. 

Jika kita memilih salah satu dari option tersebut maka akan muncul pertanyaan seperti 

berikut: 

 

jika dipilih OK  pilihan brush yang sebelumnya digantikan dengan pilihan yang baru. 

Jika dipilih append maka pilihan sebelumnya akan digabungkan dengan pilihan yang 

baru sehingga jumlahnya banyak. 

Ketika pilihan brush yang sudah dimasukkan terlalu banyak dan dapat 

membingungkan maka bisa dikembalikan lagi ke keadaan semula dengan mengklik 

tanda panah dan memilih menu reset brushes.   

Opacity: digunakan untuk menentukan transparansi dari alat gambar. Jika opacity 
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digunakan 100 % maka hasilnya tidak akan transparan. Semakin kecil opacity maka 

hasilnya akan semakin transparan. 

 

 

 

 

 

 

 

Wet edges digunakan untuk memberikan tambahan seperti cat yang basah. Contoh 

disamping adalah paint brush dengan opacity 50% yang disapukan pada gambar 

 

E. Tutorial Photoshop: Membuat Bingkai keren 

Langsung aja ya... ini foto awal yg akan saya frame, dan langkah² nya adalah sbb:  

   

1. Buka file gambar yg akan di frame, lalu double klik pada layer palette dan beri/ 

ganti nama dari Layer 0 menjadi Model!  

2.  Buatlah layer baru, beri nama "Background" dan fill dgn warna putih ! Lalu ubah 

posisi urutan layer berwarna putih tsb agar berada di bawah layer "Model" 

 
3.  Pilih Image>Canvas Size ! Ubah Width & Height menjadi 25 percent lalu klik 

"Ok"  
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4.  Buat lagi layer baru, fill dgn warna krem (pada contoh ini saya menggunakan 

warna #EBE9CF)  

5.  Ubah opacity Layer 1 ke posisi 78% agar layer "Model" bisa terlihat.  

 

 

Gunakan Rectangluar tool (M)  utk memotong warna "Layer 1", pilih 

Select>Inverse atau Shift+Ctrl+i, lalu tekan Delete pada keyboard spt pada gbr!    

 

Masih di posisi "Layer 1" aktif pada bagian bawah Layer Palette klik Add layer 

mask, jgn lupa kembalikan posisi opacity layer tsb menjadi 100%  
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6.  Buat lagi layer baru, gunakan Brush tool (B) dgn warna coklat muda (contoh 

#C5B790), sapukan ke pinggiran gbr tsb. Getaran tangan akan membentuk manjadi 

semakin bagus.Beri efek Filter>Blur>Gaussian blur utk radiusnya terserah selera 

anda.  

 

7.  Tambah layer baru lagi! Kali ini lakukan hal yg sama dgn diatas, tetapi dgn warna 

hitam. Sapukan di luar garis coklat muda tadi, jgn lupa di Gaussian blur juga  

 
8.  Sekarang gunamak Lasso tool (L), sapukan pada tengah-tengah garis hitam tadi  
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9.  Select>Inverse lalu tekan Delete pada keyboard! Kemudian di Select>deselect 

(Ctrl+D) jadi deh ^_^ 

 

 
 

F. Efek Kamuflase Menyamarkan Object dengan Background 

Pada tutorial photoshop kali ini saya akan menirukan jurus menyamar dari bunglon. 

Bunglon adalah hewan yang suka ber-kamuflase untuk mempertahankan diri. Nah kali ini 

tidak jauh dari teknik si bunglon, yaitu menyamarkan object sehingga menjadi satu dengan 

background. 

Siapkan 2 Gambar yang akan kita bikin efek kamuflase, bisa juga menggunakan file 

latihan di bawah ini : 
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A. Object yang akan disamarkan 

Contoh : 

 

B. Background yang menjadi titik penyamaran 

 

File Latihan dan Hasil PSD Files bisa di Download di bagian bawah tutorial 

Langkah - Langkahnya : 

1. Buka Aplikasi Photoshop, disini saya menggunakan photoshop cs3 namun teknik ini 

bisa diterapkan di semua versi photoshop 
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2. Masukkan kedua gambar ke dalam aplikasi Photoshop 

Caranya : File > Open > Pilih Gambar > Open 
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3. Gabungkan kedua gambar, dengan Move Tool kita drag dan drop gambar object (A) 

orang ke gambar tembok kayu (B) 

 

4. Klik Quick Mask untuk masuk ke mode Quick Mask (atau tekan Q untuk shortcut ke 

mode Quick Mask). Kemudian klik brush lalu sapukan pada object seleksi. Hal ini 

berfungsi untuk menyeleksi object yang akan dikamuflase 
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(catatan : warna merah menandakan area seleksi) 

Tekan Q sekali lagi untuk keluar dari mode Quick Mask. Maka akan muncul garis putus-

putus disekitar object seleksi. Tekan tombol [ Del ] pada keyboard untuk menghapus / 

memisahkan object dengan backgroudnya 

Tekan CTRL + D untuk menghilangkan area seleksi 

5. Pada mode layer, pilih : Multiply 

 

Setelah itu kita turunkan opacity dan fill nya : 

Opacity : 75% 

Fill : 70% 
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(catatan : angka ini tidak baku, anda bisa sesuaikan sendiri jika menerapkan pada gambar 

yang lain) 

6. Ok, sekarang tinggal menyesuaikan pencahayaan saja, tekan CTRL + L untuk mengatur 

levels 

 

Selanjutnya tinggal hapus bagian yang ingin dihilangkan, gunakan Eraser Tool, setting 

Hardness : 0, 
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hapus pada area panah sisakan mata - hidung - mulut 

 

Hasilnya : 

 
Efek Kamuflase dengan Photoshop 

Ok, sekian dulu tutorial efek bunglon atau membuat object ber-kamuflase ini, anda bisa 

ber-improvisasi dengan mencoba foto - foto yang lain dan mengatur setting levels dan 

bermain dengan imajinasi anda. Terima kasih dan Semoga Bermanfaat 

 

 

http://www.ilmugrafis.com/photoshop_foto15.php?page=efek-kamuflase-menyamarkan-object-dengan-background
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III 

Corel Draw 
 Corel Draw Merupakan salah satu aplikasi pengolah gambar berbasis vector yang 

banyak dipakai oleh pengguna PC, untuk desktop publishing, percetakan, dan bidang 

lain yang memerlukan pemrosesan visual. Keunggulan mengolah gambar berbasis 

vector adalah ukuran hasil akhir yang dapat ditekan seminimal mungkin namun 

dengan kualitas yang tidak kalah dengan gambar berbasis raster atau bitmap. 

 
Menu bar Merupakan menu utama dari corel draw, yang meliputi:  

1. File: meliputi pilihan untuk membuat dokumen baru (New, New from template), 

membuka dokumen yang sudah ada (Open), atau menutup dokumen yang sedang 

terbuka (Close). Teradapat pilihan untuk mencetak dokumen yang sudah kita buat 

melalui pilihan print.  

2. Edit: meliputi pilihan untuk melakukan Undo (kembali satu langkah proses 

kebelakang) dan redo (kembali satu langkah proses kedepan), kemudian pilihan 

cut, copy dan paste yang berfungsi untuk menggandakan objek  

3. View: berhubungan dengan tampilan dari workspace (Full screen view), jenis 

tampilan objek diatas workspace (Simple wireframe – enhanced) serta reaksi object 

atas object lain (Snap to), untuk menampilkan penggaris dan garis penunjuk serta 

grid (Ruler – Enable rollover) 

4. Layout: berhubungan dengan pengaturan workspace, seperti tipe layout apakah 

landscape atau portrait (switch layout), mengganti warna background (Page 

Background), menambah/mengurangi halaman (Insert, rename, delete page), serta 

untuk merubah jenis kertas yang dipakai (page setup) 

5. Arrange: berhubungan dengan object yang dibuat, seperti posisi atas objek lain 

(Align and distribute dan order), penggabungan objek (group, ungroup, dan 

ungroup all), merubah bentuk objek (transformation dan clear transformation), 

serta untuk mengunci posisi objek (Lock, unlock, unlock all objects) 
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6.  Effects: Sesuai dengan artinya, menu ini untuk memberikan efek kepada objek 

yang terpilih, seperti gelap – terang, merubah warna objek, dan efek efek lainnya. 

7.  Bitmap: dikhususkan untukk memberikan efek pada objek berbasis bitmap. 

8.  Text: menu untuk pengaturan objek tekx pada corel draw, seperti menempatkan 

teks pada jalurnya (Fit text to path), mengatur format teks, atau merubah tipe huruf 

teks (Change case) 

9.  Tools: pilihan untuk mengatur tampilan keseluruhan aplikasi corel draw. 

Tool Box  

Sekumpulan fungsi yang untuk membuat berbagai objek vektor 
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Property bar 

Adalah fasilitas yang disediakan untuk memunculkan fungsi‐fungsi yang sering digunakan 

ketika aktif pada salah satu alat gambar pada tool box. Isi dari property bar akan 

menyesuaikan dengan salah satu alat yang sedang aktif pada tool box. Berikut ini adalah 

salah satu fungsi yang muncul pada property bar ketika mengaktifkan text tool: 

 

Mengatur halaman kerja (workspace)  

Setiap kita membuka aplikasi Corel Draw, akan kita jumpai sebuah kotak putih, kotak ini 

dapat kita analogikan sebagai selembar kertas untuk kita mulai menggambar. Ada baiknya 

sebelum mulai membuat objek, kita atur dulu ukuran dari kertas yang ingin kita gunakan. 

Hal ini dapat kita lakukan dengan memilih menu Layout kemudian memilih page setup. 

Disini kita dapat memilih arah kertas, apakah berdiri atau tiduran, ukuran dan jenis kertas, 

dan tipe kertas, apakah kertas biasa (normal paper) atau kertas label (Labels) 
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IV 

Tutorial Corel Draw 

A. Membuat Desain Stempel 

CorelDRAW , Nah Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana membuat desain 

stempel 

1. Langkah pertama buat objek berbentuk lingkaran dengan diameter 35 mm 

 

 
 

2. Copy lingkaran tersebut, kemudian ubah langsung diameternya menjadi 23 mm 

 

 
 

3. Nah, Sekarang buat guide untuk teksnya, copy lagi bentuk lingkaran yang kecil dan 

rubah diameternya menjadi 25 mm, beri warna merah, caranya klik kanan pada warna 

merah pada color palette  

http://www.ilmugrafis.com/
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4. Kini kita hanya butuh 3/4 dari seluruh lingkaran merah, aktifkan lingkaran merah 

kemudian pada property bar pilih bentuk Arc  

 
 

5. Gunakan Shape Tool untuk menarik sudut dari lingkaran seperti gambar disamping 

 
 

6. Buat satu guide untuk tulisan dibawah, dengan mengcopy lingkaran merah, kemudian 

dengan shape tool tarik sudutnya seperti berikut: 



www.jasamultimedia.com | By. Dedy Izham, S.Kom 27 

 

 
 

7. Sekarang Ketik Teks: CV. WAHANA JAYA KOMPUTER, Font yang saya gunakan 

type: IMPACT: Size: 12 

8. Aktifkan teks tersebut dan klik menu TEXT >> Fit Text To Path , Lalu klik lingkaran 

merah atas 

 
 

9. Untuk teks bagian bawah sama prinsipnya dengan cara diatas, ketikkan teks 

"LANGKAT" 
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10. Hilangkan warna merah pada lingkaran guide, dengan cara aktifkan / klik gluide 

tersebut menggunakan shape tool kemudian, klik kanan icon paling atas pada color paletee 

 
 

11. Beri tanda bintang diantara teks, atau pertebal beberapa point 

 

Hasilnya: 

 
Stempel logo 



www.jasamultimedia.com | By. Dedy Izham, S.Kom 29 

 

B. Menguasai Teknik Penggabungan dan Shaping 

 
CorelDRAW merupakan program yang memudahkan kita dalam menggambar, untuk itu 

kita akan mempelajari dasar dari menggambar yaitu teknik shaping... 

 

Apa yang dimaksud teknik shaping? 

Teknik shaping adalah teknik penggabungan untuk menggabungkan 2 bangun atau lebih. 

 

contohnya: 

Untuk menggambar arah panah maka kita harus menggambar sebuah kotak dan sebuah 

segitiga 

1. Buka program corelDRAW - Pilih "new"  

2. Lalu gambar kotak dan segitiga dengan menggunakan tool gambar kotak di sebelah kiri 

atau tekan F6 

 
 

Lalu gambar segitiga dengan menggunakan tool "Basic Shape" 

Caranya [klik kiri] basic tool di sebelah kiri, 

 
lalu di sebelah atas ada pilihan properties gambar, klik panah dalam lingkaran dan pilih 

http://www.ilmugrafis.com/
http://www.ilmugrafis.com/coreldraw_dasar.php?page=menguasai-teknik-penggabungan-shaping
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gambar segitiga,  

 
gambar segitiga tersebut di kanvas lalu [klik kiri] gambar tersebut sehingga gambar 

muncul tanda berputar, putar gambar 

*Hasil Gambar: 

 
satukan kedua gambar seperti gambar di bawah ini dengan menggunakan tool di sebelah 

kiri bergambar tanda panah yaitu "pick tool" 

 
tekan tombol [shift] lau klik segitiga dan kotak 

atau tekan [ctrl] + [A] 

Hal ini untuk selected all / memilih semua 

 

3. Setelah melakukan hal tersebut maka akan muncul properties shaping 

Tiga proses shaping yang paling sering digunakan: 

Weld = untuk menggabungkan dua bangun menjadi satu kesatuan 

Trim = untuk memotong bangun yang dikehendaki dengan potongan yang sama dengan 

bagun pertama yang di pilih  

Intersect = membuat bagun baru dari perpotongan kedua bangun atau lebih / irisan 

bangun 

 

4. Pilih shaping "Trim" 

Maka gambar akan menjadi satu kesatuan 

Warnai gambar untuk mempercantik tampilan 
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Arah Panah "dengan teknik shaping - TRIM" 

C. Cara Membuat Lencana atau Vintage Badge 

Pada pembelajaran Coreldraw kali ini kita akan mencoba membuat Lencana yang keren 

atau istilahnya Vintage Badge. Desain dari vintage badge bisa kita gunakan sesuai 

kebutuhan kita, bisa ditempatkan di kupon, banner, brosur, bahkan di website untuk 

mempercantik tampilan ataupun sebagai ajang promosi, dll. 

Inilah cara menggambar Lencana (Vintage Badge) di CorelDRAW 

1. Buka Aplikasi CorelDRAW, Disini saya menggunakan Coreldraw X6 tapi jangan 

khawatir karena tutorial ini bisa diterapkan di Corel versi berapapun. 

 2. Klik Star, atur Point or Sides : 60 , Sharpness : 6 , Tahan tombol [ctrl] lalu tahan klik 

kiri dan geser pointer untuk membuat lingkaran bergerigi banyak. 

  

Gambar Lingkaran bergerigi 
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Kemudian berikan warna terserah anda, coklat muda boleh, setting Outline width : none 

 
Gambar Tanpa outline 

 2. Buat 2 buah lingkaran besar warna merah, satu lagi lebih kecil beri warna kuning. 

(warna merah dan kuning bisa diganti sesuai selera, karena hanya bantuan untuk 

mempermudah penjelasan saja) 

Klik lingkaran warna kuning, tekan dan tahan [shift] lalu klik lingkaran warna merah, 

kemudian tekanTrim Sehingga membentuk donat merah. 

 
gambar : lingkaran donut 

 3. Ok sekarang letakkan donut tersebut ke tengah lingkaran bergerigi. tekan Tombol C 

dan E untuk menaruh tepat di tengah. 

Setting Outline width : none pada Donut Merah yang telah dibuat. 

Klik Donut Merah, lalu tekan warna putih sehingga lingkaran bergerigi kelihatan memiliki 

lubang. 
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Hasinya : 

 

 4. Setelah itu klik menu Effects > Contour > Inside dengan steps: 2 , offset : 0.07 cm 

 
Gambar Efek Contour 

Setelah itu klik kanan bangun, pilih Break Apart. Lalu klik kanan lagi pilih Ungroup. 

Sehingga kita bisa lebih bebas dalam pewarnaan object. 

- Lingkaran paling belakang warnai dengan warna lebih gelap. 

- Lingkaran tengah warna putih. 

- Lingkaran palin depan warna coklat muda ( sama dengan badge ) 



www.jasamultimedia.com | By. Dedy Izham, S.Kom 34 

 

Hasilnya : 

 

Gambar Break dan Group Badge 

 5. Selanjutnya kita membuat multi triangle untuk mengisi dan menghias bagian dalam. 

Gambar segitiga dengan Polygon Tool, set Points or Sides : 3 

Klik F12 lalu set Miter Limit = 1 derajat, untuk melancipkan ujung segitiga. 

Klik dan arahkan pusat object ke atas, 

 

http://www.ilmugrafis.info/cdn/coreldraw/c_drawing_40/duplicate.png
http://www.ilmugrafis.info/cdn/coreldraw/c_drawing_40/duplicate.png


www.jasamultimedia.com | By. Dedy Izham, S.Kom 35 

 

lalu Gunakan tool transformations ( Arrange > Transformation > Rotate ) atau Alt + 

F8 dan duplicate. 

Group semua segitiga, Sekarang letakkan di tengah badge (seperti biasanya tekan C dan E 

untuk memposisikan object tepat di tengah) 

Lalu atur Penempatan obyek dibawah atau diatas obyek yang lain, gunakan Klik 

Menu Arrange > Order. 

Sehingga tampak seperti ini : 

 

 6. Langkah selanjutnya adalah membuat ribbon atau pita yang berada di tengah lingkaran. 

DenganFreehand Tool (F5) atau Pen Tool, buatlah garis lengkung yang membujur 

horisontal ditengah lingkaran. Perbesar point sesuai keinginan disini saya memakai 36 pt. 

Setelah pas, tekan Shift + Ctrl + Q untuk menkonvert menjadi object. 
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Masih pada Ribbon, Beri pewarnaan gradasi dengan menekan F11, 

 

Sesuaikan ukurannya supaya pas dengan lingkaran, buat / gambar bagian samping pita, 

Caranya bisa dengan teknik di atas (langkah no. 6), bisa juga dengan teknik manual (pen 

tool). 

Atur posisinya, dan jangan lupa tambahkan Drop Shadow pada pita bagian tengah. 

Hasilnya : 
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Sekarang tinggal menambahkan Tulisan. Gunakan Teks tool. Gunakan Fit Text to 

Path pada menuText. Tambahkan pernak pernik seperti bintang, atau apa saja yang 

menurut Anda bagus. 

Hasil akhirnya : 

 

D. Membuat Ucapan Syukuran Kelahiran 

Tutorial Coreldraw kali ini adalah bagaimana membuat kartu ucapan untuk syukuran 

kelahiran. Biasanya ditaruh di kotak nasi sewaktu kita mengadakan syukuran atas 

kelahiran dan selamatan nama seorang anak. 

*Mungkin bermanfaat : kami juga mengembangkan aplikasi web yaitu Prediksi kelahiran 

anak anda 

Ok, berikut cara / tutorialnya : 

1. Pertama adalah buka aplikasi Coreldraw, disini saya menggunakan Coreldraw X6, 

namun bagi anda yg masih menggunakan corel versi lama tidak perlu khawatir karena 

tutorial ini dapat diaplikasikan di coreldraw versi berapapun 

2. Buatlah template baru (New Black Document), pakai ukuran kertas pada umumnya (A4) 

 
gambar : new corel document 

http://www.ilmugrafis.org/development-prediksi-kelahiran-bayi-anda.php
http://www.ilmugrafis.org/development-prediksi-kelahiran-bayi-anda.php
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3. Disini kita akan membuat kertas A4 tersebut menjadi 4 bagian, jadi lebih baik kita 

gunakan mode landscape pada lembar kerja corel kita 

 
gambar : merubah jadi mode landscape 

Lalu kemudian buat kotak dengan rectangle tool, buat ukuran 75mm x 157.5mm 

 
gambar : membuat kotak, klik gambar untuk memperbesar (zoom + ) 

4. Ok, sekarang kita buat kata - katanya : Kurang lebih seperti ini, anda bisa 

berimprovisasi atau bisa juga sama persis dengan ini : 

http://www.ilmugrafis.info/cdn/coreldraw/c_drawing_34/34cf3.png
http://www.ilmugrafis.info/cdn/coreldraw/c_drawing_34/34cf3.png
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gambar : tambahkan kata - kata 

5. Tambahkan Ornament - ornament floral agar lebih menarik, disini ornament saya ambil 

dari DVD koleksi Amazing Floral Vector dari IG Store (www.ilmugrafis.net). 

DVD 1 , Nama filenya : psd4us.com-ILL-0290.ai , langsung drag ke Coreldraw, maka 

gambar tersebut akan langsung menjadi vector. Selanjutnya anda tinggal meng Ungroup 

dan mepretelinya sesuka anda, disini saya sisakan framenya saja. 

http://www.ilmugrafis.net/cd-amazing-floral-vector.php
http://www.ilmugrafis.info/cdn/coreldraw/c_drawing_34/34cf4.png
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gambar : tambahkan frame foto 

6. Tambahkan juga hiasan di pinggiran agar lebih menarik, gunakan fungsi power clip. 

Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya di Tutorial Power Clip pada Pas Foto 

 

gambar : power clip 

http://www.ilmugrafis.com/coreldraw_free.php?page=membuat-pas-foto-di-coreldraw
http://www.ilmugrafis.info/cdn/coreldraw/c_drawing_34/34cf5.png
http://www.ilmugrafis.info/cdn/coreldraw/c_drawing_34/34cf5.png
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7. Tambahkan foto, yaitu masukkan foto anak / bayi anda, lalu buat lingkaran, kemudian 

powerclipkan foto ke lingkaran yang anda buat. 

Setelah itu tempatkan di tengah frame yang ada di desain ucapan anda. Lihat gambar. 

 
gambar : memasukkan foto 

8. Ok selesai, tinggal kita Seleksi semua desain dan Tekan CTRL + G untuk mengroup. 

Copy sebanyak 3 x dan tempatkan di sisi - sisi kertas. 

http://www.ilmugrafis.info/cdn/coreldraw/c_drawing_34/34cf7.jpg
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Lihat gambar : 

 
gambar : Hasil Desain Ucapan Syukuran Kelahiran (Klik to Zoom) 

Sekarang anda tinggal tekan ctrl + P (Print) untuk perintah mencetak ke dalam mesin 

printer anda. Kartu ucapan syukuran kelahiran siap ditempel di tempat makan / bingkisan 

tamu anda. 

 

E. Membuat Desain Nota Penjualan Barang 

Pada tutorial Coreldraw kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat 

desain nota penjualan barang, desain nota kali ini saya buat simple (minimalis) namun 

tetap memiliki kesan yang resmi. Hal ini bertujuan agar mudah diikuti oleh pemula dan 

newbie di bidang desainpersettingan dan percetakan. 

Sebelum memulai, ada sedikit tambahan pengetahuan, Nota Penjualan adalah suatu alat 

bukti pembelian dan pembayaran yang sah suatu barang maupun jasa. Ok 

sekarang bagaimana cara membuat dan mendesain nota di Coreldraw? 

Tutorial Desain Nota Penjualan Sederhana di Corel 

1. Buka Aplikasi Corel DRAW, New.  

Untuk Nama beri nama file : desain nota penjualan, Ukuran : Custom,  

Size : A4, CMYK, 300dpi, Enhanced, ok 

2. Buat kotak dengan Rectangle Tool atau tekan tombol (F6). 

Sebagai tukang setting harus paham satuan panjang, contoh : mm (milimeter), cm 

http://www.ilmugrafis.com/coreldraw_free.php?page=membuat-ucapan-syukuran-kelahiran
http://www.ilmugrafis.com/coreldraw_free.php?page=membuat-desain-nota-penjualan-sederhana
http://www.ilmugrafis.com/coreldraw_free.php?page=membuat-desain-nota-penjualan-sederhana
http://www.ilmugrafis.com/coreldraw_free.php
http://www.ilmugrafis.com/
http://www.ilmugrafis.info/cdn/coreldraw/c_drawing_34/34cf8.png
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(centimeter), dll 

Disini saya menggunakan :  

Panjang = 105 mm 

Tinggi / Lebar = 165 mm 
Hal ini dimaksudkan karena ukuran di atas adalah ukuran dari seper empatnya ukuran 

kertas folio yang biasanya untuk mesin cetak. 

3. Setelah itu buatlah table, gunakan Table Tool di toolbar sebelah kiri. 

Untuk pengaturan (jumlah kotak isi dengan17 x 4) 

 
Gambar : Table Tool "Desain Nota Penjualan" 

Klik pada area nota untuk membuat table, Atur ukuran table ke 95 mm x 110 mm seperti 

di atas. 

 
Gambar : Area Nota 
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4. Tekan Break Table Apart, untuk memecah - mecah table 

 
Gambar : Break Table Apart (Ctrl + K) 

Setelah itu klik kanan table lalu tekan "Ungroup All", sehingga table tersebut bisa kita 

preteli (apa ya bahasa indonesianya, mungkin lebih tepatnya kita modifikasi) hehehe... 

5. Hapus bagian yang tidak perlu dengan cara klik bagian tersebut lalu tekan tombol [del], 

tambahkan juga Label Nota sehingga hasilnya seperti ini. 

 
Gambar : Susunan Label Nota 
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6. Tambahkan Keterangan yang lainnya :  

misal Tgl, Pemesan, Alamat. Tambahkan Grid Line agar lurus. Kemudian berikan titik - 

titik. 

Disarankan anda untuk itu anda harus menguasai dasar corel : Membuat Label 

Menarik , Tutorial Ruler dan Guides Line Corel , Tehnik Mencopy Cepat  

 
Gambar : Keterangan Pemesanan 

7. Setelah itu berikan keterangan toko Misal : Budi Jaya - Toko Bahan Bangunan + 

Alamat + Telp, atur align ke "center", dan juga tambahkan garis pembatas dengan "2 point 

line", atur besar garisnya 1 - 1,5 point. 

Sehingga hasilnya seperti di bawah ini : 

http://www.ilmugrafis.com/coreldraw_dasar.php?page=membuat-kotak-label-menarik
http://www.ilmugrafis.com/coreldraw_dasar.php?page=membuat-kotak-label-menarik
http://www.ilmugrafis.com/coreldraw_dasar.php?page=pentingnya-fungsi-ruler-dan-guide-lines
http://www.ilmugrafis.com/coreldraw_dasar.php?page=tips-trik-mengcopy-object-dengan-cepat
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Gambar : Keterangan Toko "Header Nota" 

8. Ok sekarang Finishing Touch, ceile kayak main bola aja. 

Pada bagian bawah, pendekkan 3 garis baris dan 2 garis kolom. Caranya tinggal di klik 

garis yang akan dipendekkan lalu geret (geser) titik garis / nodenya. 

 
Gambar : Bawah Nota 
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Tambahkan keterangan seperti pada nota penjualan umumnya: 

 
Gambar : Footer Nota 

Hasilnya : 

 
Gambar : Contoh Nota Penjualan Toko Bangunan "Budi Jaya" 
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Catatan : Dari sini perlu diperhatikan antara jarak pinggir garis dengan seluruh nota 

harus berjarak tidak kurang dari 0,5 cm, bawah 0,9 cm , atas 1,2 cm. hal ini dimaksudkan 

bila dicetak maka waktu dipotong dengan mesin pemotong ukuran nota tidak terlalu dekat 

dengan isi notanya dan masih ada jaraknya. Jarak atas dengan bawah saya lebihkan 

selisihnya dikarenakan atas nota itu akan diberi potongan lagi yang dimaksudkan lebih 

mudah dirobek yang saya namakan potongan PORPORASI (potongan lurus berupa 

lubang jarum yang berderet ). Lebih jelasnya lihat bawah yang saya tandai dengan 

kotakan merah. 

 
Gambar : Porporasi Nota 
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V 

Penutup 

 

Refrensi modul: 

 Modul Photoshop SMK TI 

 www.fotografer.net 

 www.ilmugrafis.com 

 www.ilmukomputer.org 

 

Modul ini, buat untuk siswa-siswi SMKN 2 Sukorejo khususnya kelas X Multimedia. 

Adapun harapan saya sebagai penulis, buku ini dapat menjadi acuan belajar siswa-siswi 

kelas X untuk kegiatan mendesain grafis secara profesional. Segala bentuk kekurangan 

dari isi modul ini, saya. Dedy Izham selaku penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, 

karena suatu hal yang tidak mungkin jika seluruh trik desain grafis saya masukkan 

semuanya pada modul ini. Bisa-bisa modul ini setebal gunung bromo   

 

Untuk tutorial dan juga trik yang lebih up to date, bisa kalian kunjungi  

 

blog-nya pak-D di alamat, http://blog.jasamultimedia.com atau  

di channel Youtubenya pak-D: Dedy Izham 

 

Di situ, terdapat tutorial dan juga trik informasi terbaru yang paling up to date untuk 

menunjang kegiatan belajar kalian. Dan harapan pak-D juga bisa memotivasi kalian. 

 

SELAMAT BELAJAR YA ..., SALAM. PAK – D  

 

http://www.fotografer.net/
http://www.ilmugrafis.com/
http://www.ilmukomputer.org/
http://blog.jasamultimedia.com/

