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PENGENALAN INTERFACE CORELDRAW X4 

A. PENGANTAR 

Sebelum kita mempergunakan Aplikasi desain grafis Corel Draw X4, terlebih 

dahulu kita harus mengenal dengan baik area kerja beserta fungsi-fungsi dari 

masing-masing tool dan menu. Dengan kita mengenal dengan baik tool dan menu 

yang ada di Corel Draw X4, maka kita dapat mempergunakannya dengan 

maksimal dan mudah. Perlu di ketahui bahwa Aplikasi Corel Draw X4 ini adalah 

aplikasi desain grafis yang memiliki lisensi atau berbayar. 

 

B. INTERFACE COREL X4 

Secara umum atau standar area kerja Corel Draw X4 adalah sebagai berikut ini. 

 



  
Keterangan : 

 
1. Tool Box     8.   Rulers 
2. Tool Bar     9.   Document Navigator 
3. Menu Bar     10. Status Bar 
4. Title Bar     11. Drawing Page 
5. Drawing Window    12. Navigator 
6. Property Bar    13. Color Palette 
7. Docker 
 
Penjelasan : 
 
1. Tool Box 

Tool Box adalah suatu kotak atau alat yang memiliki fungsi untuk 

menggambar, modifikasi objek, memberi warna, menulis teks. Tool Box 

memiliki beberapa fungsi di satu kotak atau tempat yang sama, jika ingin 

membuka atau mempergunakan fungi lain maka silahkan klik tanda segitiga 

kecil di pojok kanan bawah salah satu tool box. 

2. Tool Bar 

Tool Bar adalah kumpulan tombol shortcut yang memiliki fungsi menjalankan 

perintah dengan cepat. 

3. Menu Bar 

Menu Bar adalah kumpulan tombol yang berupa tulisan dan memiliki fungsi 

yang berbeda-beda, misal menu bar yakni File, Edit, View, Layout dll. 

4. Title Bar 

Title Bar adalah batang jendela Corel Draw X4 yang menampilkan nama dari 

dokumen kerja yang sedang terbuka. Dari title bar kita juga dapat mengetahui 

sebuah dokumen sudah di simpan atau belum, jika belum maka nama 

standarnya adalah Graphic1, Graphic2 dan seterusnya. 

5. Drawing Window 

Drawing window adalah area yang berwarna putih yang terletak di luar 

drawing page (area kerja). Jika ada objek desain yang terletak di drawing 

window maka tidak akan ikut tercetak. Jika ingin ikut tercetak maka kita harus 

memasukkannya ke area drawing page. 



 

6. Property Bar 
Property Bar adalah sederetan tombol yang sesuai dengan alat yang kita pilih 

di dalam tool box. 

7. Docker 
Docker adalah kotak dialog yang di dalamnya berisi tombol perintah untuk 

mengatur sebuah objek. 

8. Rulers 
Rulers adalah alat ukur yang berupa penggaris untuk menunjukkan ukuran 

suatu objek atau dokumen, serta tata letak suatu desain. 

9. Dokument Navigator 

Dokument Navigator adalah suatu tombol navigasi yang berfungsi untuk 

menambahkan dan mengurangi jumlah halaman atau berpindah antar halaman 

pada satu dokumen. 

10. Status Bar 

Status Bar adalah batang jendela yang berada pada bagian bawah area 

program. Status Bar juga berisi informasi mengenai objek (teks) seperti 

ukuran, bentuk, warna, outline, format gambar, jenis huruf beserta  ukurannya. 

11. Drawing Page 

Drawing Page adalah adalah sebuah area kerja utama di dalam Corel Draw 

X4 di mana kita dapat mendesain suatu objek di dalamnya dan merupakan 

area cetak suatu desain. 

12. Navigator 

Navigator adalah sebuah tombol kecil berbentuk kaca pembesar yang terletak 

di kanan bawah (pojok), kalau kita tekan di tengahnya maka akan muncul 

gambar keseluruhan area kerja (preview). 

13. Color Palette 

Color Palette adalah beberapa koleksi warna di dalam sebuah bar dan secara 

umum terletak di sebelah kanan dokumen.  


