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BAB 5 
Membuat Berbagai Desain Logo 

dengan CorelDRAW X4 

embuat  desain  suatu  logo  adalah  penting  bagi  seseorang  yang  ingin 
menjadi  mahir  dan  professional  dalam  desain  grafis,  karena  membuat 

logo  jika  dalam dunia  kerja  adalah  sangat  diperlukan  untuk membuat  logo  – 
logo dari sebuah perusahaan. 

i dalam bab ini akan memberikan contoh atau tutorial tentang bagaimana 
membuat  logo  yang  sering  kita  jumpai  dalam  kehidupan  seharihari. 

Dalam  CorelDRAW,  untuk  membuat  suatu  desain  logo  relative  mudah 
tergantung  dari  diri  kita  ingin  membangun  ikatan  emosi  kita  dengan 
CorelDRAW untuk dapat lebih mudah menguasainya. Kesabaran, berlatih dan 
ketekunan  adalah  kunci  jika  ingin  menjadi  seorang  desainer  professional 
khususnya menggunakan CorelDRAW. 

5.1.  Membuat Desain Logo Trans Tv 
Anda pasti  sering melihat  logo TransTv di  televisi,  nah  sekarang Anda  akan 
mencoba untuk membuatnya. 

M 

D
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Gambar 5.1 Logo TransTv 

Berikut adalah langkah – langkah untuk membuat logo trans tv : 

1.  Pilih  tombol  Rectangle  Tool  lalu  dengan  menekan  tombol  Ctrl  pada 
keyboard  buat  persegi  panjang  sama  sisi  dan  pada  Rectangle  Corner 
Roundness  pada  toolbar  property  isikan  10,  kemudian  rotasikan  dengan 
45’ seperti gambar berikut : 

Gambar 5.2 Membuat persegi panjang sama sisi dan memutar 45’. 

Rectangle Corner Roundness 

Rotasikan dengan  45’.  Hasil dari rotasi 45
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2.  Lalu  lakukan  pengkopian  pada  persegi  panjang  dan  rubahlah  ukuran 
persegi panjang kedu  lebih kecil dari persegi panjang  yang pertama,  lihat 
gambar berikut : 

Gambar 5.3 Mengkopi objek menjadi dua dan ubah ukuran lebih kecil 

3.  Pilih persegi yang kecil  lalu dengan menekan tombol Shift pada keyboard 
pilih juga persegi yang besar, kemudian lalukan trim dengan cara menekan 
tombol Trim pada  toolbar  property  untuk membuat  agar  persegi  panjang 
yang besar berlubang sesuai dengan  bentuk objek persegi  yang kecil,  lalu 
hapuslah persegi yang kecil. 

Gambar 5.4 Hasil dari proses Trim 

Trim
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4.  Selanjutnya buat persegi panjang lagi dengan Rectangle Tool, lihat gambar 
dibawah ini : 

Gambar 5.5 Membuat persegi panjang baru 

5.  Agar objek persegi panjang  yang baru dibuat  tadi  terletak persis ditengah 
secara  horisontal,  kita  akan  mengunakan  fungsi  align.  Pilih  kedua  objek 

tersebut. Pada toolbar property, klik ikon Align and Distribute  , maka 
akan tampil kotak dialog sebagai berikut : 

Gambar 5.6 Kotak dialog Align and Distribute
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6.  Pada baris horisontal ( atas ), pilihlah center dan klik tombol Apply. Maka 
secara otomatis objek akan berada ditengah secara horisontal 

Gambar 5.7 Menengahkan objek secara horisontal 

7.  Objek  masih  dalam  keadaan  terpilih,  lalu  klik  tombol  Weld  pada 
toolbar  property  untuk  menyatukan  kedua  objek  tersebut. Maka  hasilnya 
akan terlihat seperti gambar berikut :
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Gambar 5.8 Proses menyatukan objek dengan Weld 

8.  Buatlah objek persegi panjang lagi seperti gambar berikut : 

Gambar 5.8 Membuat persegi panjang 

9.  Kemudian  lakukan  hal  yang  sama  seperti  pada  nomer  5,  bedanya  adalah 
disini memakai vertikal. Pilih pada vertical dan pilih Center. Lihat gambar 
berikut ini :
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Gambar 5.9 Menengahkan objek secara vertikal 

10. Masih dalam keadaan semua objek terpilih,  lalu  lakukan proses Trim  lagi 
dan hasilnya seperti berikut : 

Gambar 5.10 Melakukan trim



132 

11. Hapus  objek  persegi  panjang  yang  ditengah  dan  hasilnya  adalah  seperti 
berikut : 

Gambar 5.11  Hasil dari proses trim 

12. Lakukan  klik  kanan  pada  objek  yang  sudah  terseleksi,  kemudian  pilih 
Break Curve Apart  atau Ctrl + K  untuk memecah objek  sesuai  dengan 
bagiannya. 

13. Klik  Text  Tool  pada  toolbox  untuk  menuliskan  tulisan  Trans,  pilih  font 
yang mirip  dengan  logo  tulisan Trans  pada  logo Trans Tv dan  sesuaikan 
ukurannya. 

Gambar 5.12 Membuat tulisan Trans dengan Text Tool
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14. Kemudian pilih objek yang berbentuk V lalu gandakan objek tersebut dan 
kecilkan  ukurannya  dengan menggunakan  Shape Tool  dan  ubahlah  titik 
titik dari node pada objek, lihat gambar berikut : 

Gambar 5.13 Menduplikasikan objek dan merubah ukuran lebih kecil 

15. Lakukan hal yang sama pada objek yang satunya dan hasilnya akan terlihat 
seperti berikut : 

Gambar 5.14 Hasil dari duplikasi objek dan merubah lebih kecil 

16. Kemudian beri warna pada kedua objek yang berbentuk V (yang besar dan 
yang kecil, pemberian warna satu per satu) dan objek yang berbentuk mirip 
huruf   T (yang besar dan yang kecil), berikan warna gradasi  linier dengan 
cara  klik  tombol  Interactive  Fill  Tool  dan  pilih  gradasi  linier  dan 
hilangkan  semua  outline  atau  garis  tepinya  hingga  hasilnya  akan  terlihat 
seperti gambar berikut:
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Gambar 5.15 Pemberian warna gradasi linier pada setiap objek 

Warna gradasi 
linier pada objek T 

yang kecil 

Warna gradasi 
linier pada objek T 

yang besar 

Warna gradasi 
linier pada objek 

V yang kecil 

Warna gradasi 
linier pada objek 

V yang besar 

Hitam 

Silver 60%Black 

Putih
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17. Selanjutnya adalah pemberian warna gradasi linier pada teks TRANS, lihat 
gambar berikut : 

Gambar 5.16 Pemberian warna gradasi linier pada teks 

Nah,,,,, maka desain logo Trans Tv pun sudah jadi. Hasilnya adalah sebagai 
berikut : 

Gambar 5.17 Hasil dari pembuatan desain logo Trans Tv 

Anda dapat berkreasi  lagi untuk menambahkan objek – objek yang untuk 
menghiasi desain logo tersebut..... 

5.2.  Membuat Desain Logo Windows Vista 
Logo  system  operasi  Windows  Vista  pastilah  Anda  sudah  mengenalnya 
bukan?? Nah disini akan memberikan contoh atau tutorial untuk membuat logo 
Windows Vista.
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Gambar 5.18 Logo Windows Vista 

Berikut adalah langkah – langkahnya : 

1.  Buatlah  dua  lingkaran  dengan  Ellipse  Tool  pada  tollbox  seperti  gambar 
berikut,  agar  lingkaran menjadi  simetri  tekan  tombol Ctrl pada  keyboard 
sambil  membuatnya  dan  beri  warna  biru  tua  dan  biru  muda,  hilangkan 
outlinenya atau garis tepi. 

Gambar 5.19 Membuat dua buah lingkaran besar dan kecil 

2.  Selanjutnya kita akan membuat efek sinar dengan Interactive Blend Tool, 
pilih lingkaran kecil dan tarik keatas dan atur number of step pada Property 
bar seperti gambar berikut :
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Gambar 5.20 Membuat efek sinar 

3.  Kemudian  buat  lagi  lingkaran  elips  kecil  berwarna  putih  tanpa  garis  tepi 
dan letakan diatas di dalam lingkaran besar dan beri efek transparan dengan 
menggunakan  Interactive  Transparency  Tool  pada  toolbox  hingga 
hasilnya seperti gambar berikut : 

Gambar 5.21 Membuat elips kecil dan memberi efek transparan 

4.  Berikutnya adalah akan membuat jendelanya, buat kotak dengan Rectangle 
Tool,  lalu  miringkan  dengan  cara  klik  pada  titik  tengah  kotak  hingga 
tampak seperti gambar berikut : 

Proses Transparency



138 

Gambar 5.22 Membuat kotak dan memiringkannya 

5.  Kemudian klik Shape Tool untuk melengkungkan objek garis lurus dengan 
cara  klik  objek  kotak miring  lalu  klik  kanan  pilih To Curves,  kemudian 
blok  kotak  tersebut  dan  pilih  Convert  Line  to  Curves  pada  toolbar 
property. 

Gambar 5.23 Convert To Curves 

6.  Lalu bentuk objek tersebut menjadi peserti ini : 

Gambar 5.24 Hasil dari melengkunkan objek garis lurus
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7.  Buatlah menjadi  4  buah  kotak  dan  beri warna  serta  bentuk  dan  posisinya 
seperti gambar berikut : 

Gambar 5.25 Menggandakan menjadi 4 buah kotak dan memberikan warna 

8.  Hilangkan semua outlinenya, dan sekarang kita berikan efek sinar dengan 
Interactive Mesh Fill Tool, klik salah satu kotak dan beri warna satu per 
satu hingga hasilnya seperti gambar berikut : 

Gambar 5.26 Mengunakan interactive mesh fill tool 

9.  Selanjutnya  blok  atau  pilih  semua  kotak  tadi  dan  pilih  Interactive Drop 
Shadow  untuk memberikan  efek  bayangan  pada  keempat  kotak dan  pada 
property bar pilihlah Small Glow, lihat gambar berikut : 

Orange 

Hijau 
Merah 

Biru Muda



140 

Gambar 5.27 Mengunakan interactive drop shadow tool 

Group keempat objek kotak tersebut. 

10. Langkah  terakhir  adalah  gabungkan  keempat  kotak  tersebut  ke  dalam 
lingkaran  dan  atur  posisi  serta  ukuran  dari  keempat  kotak  tersebut  dan 
hasilnya adalah sebagai berikut : 

Gambar 5.28 Menggabungkan keempat kotak dengan lingkaran 

Anda juga dapat menambahkan efek bayangan pada logo tersebut dan hasil 
akhirnya adalah sebagai berikut :
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Gambar 5.29 Hasil akhir dari logo Windows Vista 

5.3.  Membuat Desain Logo Sony Ericsson 
Anda pasti tau logo Sony Ericsson kan? Langkah untuk membuat logo tersebut 
adalah sebagai berikut : 

1.  Buatlah  objek  lingkaran  (jangan  lupa  tekan  Ctrl  +  Shift  pada  keyboard 
agar lingkaran yang Anda buat presisi dengan otomatis). 

2.  Buatlah  satu  lingkaran  lagi  dengan  ukuran  lebih  kecil  dari  lingkaran 
pertama dan posisikan seperti gambar berikut : 

Gambar 5.30 Membuat objek lingkaran
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3.  Copy  pada  lingkaran  kedua  dan  paste  untuk  menduplikasikan  lingkaran 
tersebut, lalu buat elips kecil dan posisinya seperti gambar berikut : 

Gambar 5.31 Menduplikasi objek & membuat objek elips kecil 

4.  Putarlah elips tersebut dan posisikan seperti gambar berikut : 

Gambar 5.32 Memposisikan objek 

5.  Buatlah  objek  garis  dengan  Pen Tool  dan  lengkungkan objek garis  lurus 
tersebut dan bentuk objek seperti gambar berikut :
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Gambar 5.33 Menambahkan objek garis dan melengkungkannya 

6.  Pilih  objek  lengkungan  tadi  dan  dengan  menekan  Shift  lalu  pilih  juga 
lingkaran yang besar. Kemudian pilih Intersect. 

Gambar 5.34 Melakukan proses Intersect 

7.  Hapuslah objek – objek yang tidak diperlukan lagi hingga hasilnya seperti 
gambar berikut : 

Gambar 5.35 Menghapus objek yang tidak diperlukan 

Objek garis dengan pen tool 

Melengkungkan objek 
dengan shaope tool
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8.  Selanjutnya gabungkan dan satukan objek yang  tadi ke dalam objek yang 
pertama Anda buat dan posisikan seperti berikut : 

Gambar 5.36 Menggabungkan objek 

9.  Hapuslah  lingkaran  kecil  yang  pertama  Anda  buat  hingga  terdapat  hasil 
sebagai berikut : 

Gambar 5.37 Menghapus lingkaran yang tidak diperlukan 

10. Pilih semua objek tadi dan lakukan trim pada objek tadi dan berikan warna 
seperti berikut :
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Gambar 5.38 Proses trim dan memberi warna hitam 

11. Berikan warna gradasi linier seperti berikut : 

Gambar 5.39 Memberi efek warna gradasi linier 

12. Buat  dua  buah  lingkaran  besar  dan  lingkaran  kecil  untuk  sebagai  acuan 
ukuran saja dan posisikan seperti gambar berikut : 

Gambar 5.40 Membuat dua buah lingkaran 

Putih 

Hitam
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13. Kemudian pisahkan kedua lingkaran tadi dan beri warna hijau pada kedua 
lingkaran serta hilangkan outlinenya. 

Gambar 5.41 Memisahkan dua lingkaran & memberi warna hijau 

14. Pilihlah  lingkaran  hijau  yang besar,  lalu pilih  Interactive Fill Tool untuk 
memberikan warna gradasi dan pilihlah warna gradasi conical,  lalu aturlah 
warna seperti gambar berikut : 

Gambar 5.42 Memberi warna gradasi conical 

15. Kemudian  gandakan  lingkaran  tadi  dengan  copy  paste  menjadi  dua,  lalu 
beri warna hitam dan pilih Interactive Tranparency Tool untuk membuat 
efek  transparan  pada  objek  tadi  dan  ubah  pada  Transparency  Type 
menjadi radial dan atur seperti gambar berikut :
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Gambar 5.43 Proses Transparency 

16. Selanjutnya  klik  tombol  Edit  Transparency  seperti  gambar  diatas  yang 
dilingkari  lingkaran yang kecil diatas, sehingga akan muncul kotak dialog 
seperti gambar berikut : 

Gambar 5.44 Kotak dialog Fountain Transparency
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17. Pada  Color  blend,  pilihlah  Custom  lalu  tambahkan  node  pada  color 
custom dengan cara mengklik dua kali dan tambahkan dua node, beri warna 
seperti berikut : 

Gambar 5.45 Mengatur pilihan pada Fountain Transparency 

18. Setelah  selesai  lalu  klik  OK,  kemudian  aturlah  warnanya  hingga  seperti 
gambar berikut : 

Gambar 5.46 Mengatur posisi warna gradasi
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19. Gabungkan  objek  lingkaran  yang  tadi  (yang  baru  diberi  efek  transparan 
dengan  warna  hitam  kombinasi  putih)  dengan  lingkaran  hijau  yang 
sebelumnya ( yang diberi warna gradasi conical ) posisikan hingga seperti 
gambar berikut : 

Gambar 5.47 Menggabungkan objek 

20. Selanjutnya  group  kedua  objek  tadi,  sekarang  beralih  ke  lingkaran  kecil 
tadi  yang  berwarna  hijau.  Pilih  lingkaran  kecil  tadi  lalu  pilih  Interactive 
Fill Tool, klik tombol Edit Fill pilih type radial dan pilih juga custom lalu 
tambah dua node, beri warna hitam, hitam, hijau dan putih secara berurutan 
mulai dari kiri, lihat gambar berikut : 

Gambar 5.48 Memilih radial dan custom
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21. Klik OK, lalu aturlah warnanya hingga seperti gambar berikut : 

Gambar 5.49 Mengatur warna gradasi 

22. Selanjutnya, gabungkan semua objek tadi dari awal sampai terakhir hingga 
seperti gambar berikut : 

Tekan Ctrl + End pada keyboard agar objek yang pertama kali Anda buat 
berada paling atas dari objekobjek lain. 

Gambar 5.50 Menggabungkan semua objek 

23. Pilih  Pen Tool  untuk membuat  objek garis  dan  posisikan  seperti  gambar 
berikut ini : 

Hitam 

Hijau 

Putih
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Gambar 5.51 Mmembuat objek garis dengan pen tool 

24. Gunakan  Shape  Tool  untuk  mengedit  garis  menjadi  lengkungan  hingga 
seperti  gambar  berikut  dan  hilangkan  outlinenya  (beri  warna  putih  agar 
mudah dalam mengeditnya) : 

Gambar 5.52 Memodifikasi garis lurus menjadi lengkungan 

25. Pilih  Interactive  Fill  Tool  dan  pilih  warna  gradasi  linier  dari  hitam  ke 
hijau hingga hasilnya seperti : 

Gambar 5.53 Membuat warna gardasi pada objek lengkungan 

26. Selanjutnya buatlah tiga lingkaran kecil dengan ukuran dari besar ke kecil, 
beri warna putih dan posisikan seperti gambar berikut : 

Hitam 

Hijau
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Gambar 5.54 Membuat 3 buah lingkaran kecil 

27. Pilih Lingkaran yang pertama kali Anda buat yang berwarna gradasi  linier 
dari  hitam  ke  putih,  lalu  pilih  Interactive  Drop  Shadow  Tool  untuk 
memberikan efek bayangan pada objek. 

28. Buat  objek  persegi  panjang  untuk  membuat  backgroundnya,  beri  warna 
hitam pada objek persegi panjang, letakan diatas objek lingkaran lalu tekan 
tombol  Ctrl  +  End  pada  keyboard  agar  objek  persegi  panjang  berada 
paling  bawah diantara objek yang  lainnya dan pada objek  lingkaran  yang 
diberi  efek  bayangan  tadi,  berikan warna  bayangan  putih  dan  atur  hingga 
seperti gambar berikut : 

Gambar 5.55  Hasil dari efek bayangan & membuat background
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29. Langkah  terakhir  adalah  membuat  tulisan  Sony  Ericsson,  klik  Text  Tool 
lalu  tuliskan  Sony  Ericsson  beri  warna  putih  dan  font  memakai  Arial 
dengan tulisan tebal ( Bold ). 

Gambar 5.56 Hasil akhir dari membuat logo Sony Ericsson 

5.4.  Membuat Desain Logo Ubuntu 
Anda  pernah  mengenal  logo  ubuntu  atau  tidak?  Nah  disini  akan  membahas 
bagaimana  cara  membuat  logo  tersebut,  dibawah  ini  adalah  contoh  logo 
Ubuntu :
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Gambar 5.57 Logo Ubuntu 

Langkah – langkah untuk membuat logo Ubuntu adalah sebagai berikut : 

1.  Buatlah  tiga  buah  lingkaran  dengan  ukuran  dari  besar  ke  semakin  kecil 
seperti gambar berikut : 

Gambar 5.58 Membuat 3 buah lingkaran 

2.  Pilih lingkaran 1 (yang paling besar)  lalu berikan warna gradasi  linier dari 
hitam ke putih hingga hasilnya akan terlihat seperti gambar berikut : 

1  2  3
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Gambar 5.59 Memberi warna gradasi linier 

3.  Buat  persegi  panjang  jangan  terlalu  kecil  dan  jangan  terlalu  besar  lalu 
letakan di atas lingkaran 3 seperti gambar berikut : 

Gambar 5.60 Membuat persegi panjang 

4.  Gandakan  persegi  panjang menjadi  tiga  buah  lalu  rotasikan  pada  persegi 
panjang 2 dengan 120’ dan persegi panjang 3 dengan 240’ (untuk persegi 
panjang 1 posisi tetap). 

2 
1 

Bentuk dan posisi 
persegi panjang
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Gambar 5.61 Menduplikasikan dan merotasi objek 

5.  Posisikan objekobjek persegi panjang hingga seperti gambar berikut : 

Gambar 5.62 Memposisikan objek 

6.  Seleksi objek lingkaran 1,  lingkaran 2 dan ketiga persegi panjang tersebut, 
lalu  lakukan proses Trim dan  hapuslah  bagian  yang  tidak penting  hingga 
hasilnya seperti gambar dibawah : 

Gambar 5.63 Melakukan proses trim 

Angle of Rotation 

Menyeleksi objekobjek 

Hasil dari proses Trim



157 

7.  Pilih objek hasil trim tadi lalu pilih menu Arrange > Break Curve Apart 
atau  dengan  menekan  tombol  Ctrl  +  K  pada  keyboard  untuk  memecah 
objek satu per satu dan beri warna seperti berikut : 

Gambar 5.64 Memberi warna pada setiap objek 

8.  Pilih  Interactive  Fill  Tool  untuk  memberikan  warna  gradasi  pada  objek 
dan beri warna gradasi hingga tampak seperti gambar berikut : 

Gambar 5.65 Memberi warna gradasi pada objek 

9.  Buatlah  3  buah  lingkaran  kecil –  kecil  berikan warna dan  letakan  seperti 
pada gambar : 

Merah 

Orange Kuning
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Gambar 5.66 Membuat 3 lingkaran kecil 

10. Selanjutnya pilih objek lingkaran kecil yang berwarna orange dan pilih juga 
objek yang disampingnya, lihat gambar : 

Gambar 5.67 Memilih objek 

11. Lakukan  trim  pada  objek  tersebut,  lalu  kecilkan  ukuran  lingkaran  hingga 
hasilnya terlihat seperti gambar berikut : 

Gambar 5.68 Proses trim dan mengecilkan objek 

Kuning 

Merah Orange
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12. Lakukan  hal  yang  sama  pada  objek  –  objek  yang  lainnya  dan  hasilnya 
seperti gambar berikut : 

Gambar 5.69 Melakukan trim dan mengecilkan objek pada objek yang sama 

13. Selanjutnya buatlah objek elips tanpa outline beri warna putih, ukuran dan 
posisinya lihat gambar berikut : 

Gambar 5.70 Objek elips tanpa outline berwarna putih 

14. Pilih  Interactive Transparency Tool  untuk memberikan  efek  transparan 
pada  objek  elips  tersebut  dan  aturlah  hingga  menjadi  seperti  gambar 
dibawah ini :
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Gambar 5.71 Memberi efek transparan 

15. Buatlah objek elips lagi tanpa outline lebih kecil dari yang tadi beri warna 
putih juga dan beri efek transparan, atur posisi hingga seperti gambar : 

Gambar 5.72 Objek elips kecil dengan efek transparan 

16. Buat lingkaran kecil lagi tanpa outline beri warna putih beri efek transparan 
letakan  pada  bagian  bawah  lingkaran  1  (lingkaran  yang  paling  besar) 
hingga seperti gambar dibawah ini : 

Gambar 5.73 Lingkaran kecil dengan efek transparan
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17. Selanjutnya  pilih  lingkaran  1  (lingkaran  yang  paling  besar)  beri  outline 
dengan nilai 8.0 pt. 

Gambar 5.74 Memberi outline dengan nilai 8.0 pt 

18. Selanjutnya kita akan membuat hiasan pelengkapnya. Buat lingkaran besar 
tanpa outline, besarnya lebih besar dari lingkaran 1 dan beri warna gradasi 
dari  silver  (30%  Black)  ke  putih  lalu  letakan  diatas  lingakaran  1  tepat 
ditengah  dan  tekan  tombol Ctrl  +  End  agar  objek  yang  baru  Anda  buat 
menjadi paling bawah. Maka hasilnya seperti gambar berikut : 

Gambar 5.75 Memberi objek lingkaran sebagai penghias



162 

19. Nah  logo  Ubuntu  sudah  selesai  kita  buat,  tambahkan  efek  –  efek  dan 
pelengkap desain untuk memperindah desain yang Anda buat. Berkreasilah 
dengan  bebas  dengan  karya  Anda.  Dan  hasil  Akhirnya  terlihat  seperti 
gambar berikut ini : 

Gambar 5.76 Hasil akhir dari logo


