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MODUL 1
PENGENALAN APLIKASI DAN LANGKAH DASAR

A. Corel Draw
a. Pengertian

Corel Draw adalah software atau aplikasi berbasis dekstop komputer yang
digunakan untuk membuat atau melakukan editor grafik vektor. Aplikasi
yang dibuat oleh Corel (sebuah perusahaan software yang berbasis di Ottawa,
Kanada) dirilis pertama kali dengan versi 1 pada Januari 1989.

b. Keunggulan
1. Hasil grafik vektor sangat baik

Sebagai aplikasi penghasil grafik vektor, tak ada yang meragukan
kemampuan Corel Draw dalam menghasilkan grafik vektor dengan
resolusi tinggi atau biasa disebut High Definition (HD).

2. Format Export dan Import yang beragam
Kelebihan lain dari Corel Draw yaitu tersedianya berbagai format untuk
kebutuhan mengekspor dan mengimport file. Jika dikalkulasikan,
setidaknya terdapat 30 jenis format yang dapat dipilih. Mulai yang paling
umum seperti format Portable Document Format (.pdf) hingga format
yang jarang digunakan seperti Corel Presentation Exchange (.cmx).

3. Mudah Dioperasikan
Aplikasi Corel Draw termasuk aplikasi kompleks yang mudah dan tidak
ribet dalam pengoprasiannya. Bahkan penulis mengatakan jika aplikasi
ini jauh lebih mudah dioperasikan dibandingkan para pesaingnya seperti
Adobe Ilustrator dan lain-lain.

4. Tersedia banyak Tool
Tools atau alat-alat dalam Corel Draw juga menjadi sebuah suatu nilai
lebih bagi aplikasi tersebut. Sebab selain kemudahan dalam
mengoprasikan toolsnya, juga terdapat banyak pilihan sehingga dapat
dipilih tool yang paling cocok untuk membuat suatu objek/desain.

5. Populer di Industri/Perusahaan
Tidak dapat dipungkiri, sekarang ini aplikasi CorelDraw menjadi
aplikasi yang populer digunakan untuk keperluan industri atau
perusahaan. Misalnya saja perusahaan percetakan di Makassar,
hampir semuaya menggunakan CorelDraw untuk memenuhi
kebutuhan desain pelanggan.

c. Kekurangan
1. Perbedaan Warna Desain ketika dicetak

Salah satu yang kurang memuaskan dari CorelDraw adalah masalah
perbedaan antara warna desain dan hasil cetaknya. Meskipun sudah
banyak tulisan di Internet tentang bagaimana mengatasi masalah tersebut,
tetap saja menjadi kendala tersendiri karena harus dilakukan lebih
banyak usaha agar hasil print/cetak maksimal.
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2. Sulit Membuat Tabel
Membuat objek tabel atau table biasanya sangat mudah dibuat jika
menggunakan aplikasi pengolah angka atau angka, tapi ternyata
kemudahan tersebut tidak berlaku di CorelDraw. Dalam aplikasi

pengolah grafik vektor ini diperlukan banyak langkah untuk sekedar
membuat satu tabel sederhana

3. Kurang dalam Memanipulasi Foto/Gambar (Bitmap)
Meskipun CorelDraw menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mengedit
foto, namun aplikasi ini masih kurang cocok untuk mengedit foto. Jadi
untuk menipulasi foto, penulis tidak menyarankan untuk menggunakan
aplikasi ini.

4. Isu Kompatibilitas.
Kompatibilitas dalam hal ini diartikan kemampuan untuk menyesuaikan
diri aplikasi CorelDraw. Sering dijumpai file berformat coreldraw (.cdr)
yang dibuat menggunakan CorelDraw versi yang lebih baru atau tinggi
tidak dapat dibuka menggunakan versi yang lebih rendah.

B. Halaman Kerja Corel Draw

Gambar1: corel draw 2018

Tool Box, bagian yang berisi beberapa tombol perintah untuk membuat dan
memodifikasi obyek gambar.
Tool Bar, bagian yang berisi beberapa tombol perintah untuk menjalankan suatu
perintah.
Menu Bar, bagian yang berisi beberapa pilihan menu untuk menjalankan suatu perintah.
Property Bar, bagian yang berisi perintah-perintah yang berhubungan dengan tombol
perintah atau obyek yang aktif.
Drawing Page, area yang digunakan untuk mengolah obyek gambar. Bagian ini juga
merupakan area pencetakan gambar.
Color Palette, bagian yang berisi daftar pilihan warna yang dapat kita gunakan untuk
memberi warna pada obyek gambar.

Drawing Page

Color Palette

Property Bar

Tool Bar Menu Bar

Tool Box
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C. Membuat Dokument Baru
Untuk Membuat file baru dimulai dari membuka aplikasi corel draw sampai
muncul halaman awal.

Di halaman selamat datang, terdapat beberapa pilihan yaitu, new dokument, new
from template, dan open dokument. Untuk membuat file baru pilih new
dokument.

Kemudian muncul menu pengaturan seperti gambar diatas. Kita bisa memberi
nama file, format ukuran, ukuran kertas dan drawing page, format warna, dll.
Klik Ok.

Nama File

Ukuran drawing
page

Satuan Ukuran

Mode Pewarnaan
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Setelah muncul tampilan seperti gambar diatas, kita bisa memulai untuk
menggambar objek.

D. Menggambar Objek Grafis
1. Menggambar obyek kotak
 Klik Rectangle Tool pada bagian Tool Box.
 Klik dan tahan tombol Mouse pada bagian Drawing Page, kemudian

geser hingga membentuk obyek gambar persegi panjang dan lepaskan
Mouse.

2. Menggambar bujur sangkar
 Klik Rectangle Tool pada bagian Tool Box.
 Tekan tombol Ctrl, klik dan tahan Mouse pada bagian Drawing Page,

kemudian geser hingga membentuk obyek gambar bujur sangkar,
lepaskan Mouse.

3. Menggambar objek lingkaran
 Klik Ellipse Tool pada bagian Tool Box.
 Klik dan tahan tombol Mouse pada bagian Drawing Page kemudian

geser hingga membentuk obyek gambar Elips dan lepaskan Mouse.
4. Menggambar lingkaran
 Klik Ellipse Tool pada bagian Tool Box.
 Tekan tombol Ctrl, klik dan tahan Mouse pada bagian Drawing Page,

kemudian geser hingga membentuk obyek gambar lingkaran, lepaskan
Mouse.

5. Menggambar Obyek Poligon
 Klik Polygon Tool pada bagian Tool Box.
 Klik dan tahan tombol Mouse pada bagian Drawing Page, kemudian

geser untuk membentuk obyek dasar poligon.
6. Menggambar bezier

Bezier merupakan sebuah garis atau kurva dalam bentuk segmen-segmen
yang dihubungkan oleh titik-titik.
 Klik Bezier Tool pada bagian Tool Box.
 Klik Mouse untuk mengawali pembentukan garis, klik ganda untuk

mengakhiri pembentukan garis.
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 Untuk membuat garis dengan segmen yang banyak , klik Mouse untuk
mengawali pembentukan segmen pertama, klik lagi untuk membentuk
segmen kedua, ketiga dan seterusnya. Klik ganda untuk mengakhiri
pembentukan garis segmen.

Untuk membentuk kurva caranya adalah :
 Klik Bezier Tool pada bagian Tool Box.
 Klik dan tahan tombol Mouse untuk membentuk titik pertama, geser titik

kendali ke arah lain untuk membentuk lengkung kurva dan lepaskan
Mouse.

 Arahkan Pointer pada posisi lain untuk membentuk titik kedua kemudian
klik dan tahan tombol Mouse lagi, geser titik kendali ke arah lain untuk
membentuk lengkung kurva dan klik ganda untuk mengakhiri
pembentukan Kurva.

E. Menambahkan Text
 Klik Text Tool pada bagian Tool Box.
 Klik tombol mouse pada Drawing Page.
 Kemudian tulis huruf, kata, atau kalimat yang kalian inginkan.

F. Pewarnaan Objek
 Klik objek
 Kemudian klik warna yang diinginkan pada Color Palette

G. Mengatur Posisi Objek
1. Memindahkan Obyek

Untuk memindahkan dalam halaman yang sama caranya adalah dengan
meng-klik, tahan, dan menggesernya. Untuk memindahkan ke halaman lain
caranya adalah :
 Geser obyek di atas Tab halaman tujuan.
 Geser obyek ke Drawing Page di dalam halaman tujuan.

2. Mendorong Obyek
Memindahkan obyek secara berlahan-lahan dengan menggunakan anak
panah pada Keyboard.

3. Memutar Objek
 Klik objek.
 Gunakan salah satu perintah beikut untuk memutar.
 Klik objek, kemudian klik garis panah yang melengkung dan putar

ke arah yang diinginkan.
 Pilih Menu Angel of Rotation di Property Bar, kemudian tulis

derajat yang ingin digunakan. Tekan enter.
4. Mencerminkan Obyek

Mencerminkan obyek berarti memutar obyek dari kiri ke kanan atau dari atas
ke bawah. Caranya sama dengan memutar obyek, tetapi yang aktif adalah
tombol Scale and Mirror.

H. Menambahkan Objek dari Luar
Jika kita ingin menambahkan gambar atau objek lain dari luar kita bisa
menggunakan menu Import.
 Kik menu File pada Menu Bar.



6

 Klik Menu Import

 Kemudian muncul tampilan seperti diatas, masuklah ke penyimpananyang
mana di penyimpanan tersebut terdapat file yang akan kalian tambahkan.
kemudian pilih file yang ingin kalian tambahkan.

 Klik Import.
Atau dengan cara Drag and Drop.
 Buka Directory atau ruang penyimpanan yang kalian inginkan.
 Klik dan tahan file, kemudian geser menuju icon corel draw, letakan pada halaman yang

dituju dan lepaskan objek.

I. Menyalin dan Menggandakan Objek
1. Metode Copy
 Pilih obyek.
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 Gunakan salah satu perintah berikut untuk menyalin obyek.
 Pilih perintah menu Edit, kemudian Copy.
 Klik tombol Copy pada bagian Tool Bar standar.
 Tekan tombol Ctrl+C.
 Klik kanan pada bagian obyek dan pilih perintah Copy.

 Gunakan salah satu perintah berikut untuk menempatkan (menempelkan)
obyek hasil salinan pada bagian Drawing Page.
 Pilih perintah menu Edit, kemudian Paste.
 Klik tombol Paste pada bagian Tool Bar standar.
 Tekan tombol Ctrl+V.
 Klik kanan pada bagian obyek dan pilih perintah Paste.

 Obyek hasil salinan akan diletakkan dengan posisi menumpuk atau
menumpuk obyek sumber. Pindahkan dengan cara meng-klik, tahan dan
geser obyek salinan ke posisi lain.

2. Metode Duplicate, yaitu menggandakan obyek dan menempatkannya langsung
pada Drawing Page.
 Pilih obyek.
 Gunakan salah satu perintah berikut untuk menyalin obyek.
 Pilih perintah menu Edit, kemudian Duplicate.
 Tekan tombol Ctrl+D.

 Hasil penggandaan akan diletakkan dengan posisi berdampingan dengan
obyek sumber.

 Untuk mendapatkan obyek penggandaan yang lebih dari 1, lakukan
langkah ke-2 berulang-ulang.

J. Menghapus Objek
 Pilih obyek.
 Gunakan salah satu perintah berikut untuk menghapusnya.
 Pilih perintah menu Edit, kemudian Delete.
 Tekan tombol Delete pada Keyboard.
 Klik kanan pada bagian obyek dan pilih perintah Delete.
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K. Export File
Jika sudah selesai membuat suatu disain, langkah terakhir adalah mengexport file
ke dalam bentuk file yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Seperti Jpg, Png,
Pdf, dll. Caranya :
 Klik menu File pada Menu Bar

 Klik menu Export

 Kemudian muncul tampilan seperti diatas, pilihlah tempat penyimpanan
untuk menyimpan hasil editing, kemudian beri nama file yang kalian
inginkan dan pilih type file.

 Klik Export.
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 Klik OK.
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