
PEMBUATAN DESAIN MUG DENGAN TEMA VEKTOR WAJAH 

MENGGUNAKAN APLIKASI CORELDRAW X7 

 

Laporan Tugas Akhir 

 

Diajukan dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada 

Program Pendidikan Setara Diploma Satu Teknologi Informasi Komunikasi 

ITS – MAN Sidoarjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Rafika Nurhayati 

NIM : 20177100 

 

PROGRAM PENDIDIKAN SETARA DIPLOMA SATU TEKNOLOGI 

INFORMASI KOMUNIKASI 

ITS – MAN SIDOARJO 

2019 

  



 

PRODISTIK ITS – MAN SIDOARJO 

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR 

 

JUDUL : PEMBUATAN DESAIN MUG DENGAN TEMA VEKTOR 

  WAJAH MENGGUNAKAN APLIKASI CORELDRAW X7  

NAMA : Rafika Nurhayati 

NIM  : 20177100 

 

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk Menempuh Ujian Sidang  

Tugas Akhir 

 

Sidoarjo, 23 Oktober 2019 

  

Pembimbing 

 

 

 

YUNI INDAH SURYANI 



 

PRODISTIK ITS-MAN SIDOARJO 

PENGESAHAN TUGAS AKHIR 

 

JUDUL : PEMBUATAN DESAIN MUG DENGAN TEMA VEKTOR 

  WAJAH MENGGUNAKAN APLIKASI CORELDRAW X7 

NAMA : Rafika Nurhayati 

NIM  : 20177100 

 

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir, 

Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2019  

 

Penguji 1 Penguji 2 Penguji 3 

   

Drs. Sartono, M.Si. Asnani,S.Pd. Drs. Maryono, M.Pd. 

NIP. 150322667 NIP.198202202005012003 NIP.196703181994031003 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi 

 

Asnani, S.Pd 

NIP.198202202005012003 

 

 



LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

Dari relung hati yang terdalam 

Saya ucapkan syukur yang tak terkira 

Atas nikmat yang telah Allah SWT berikan, 

Nikmat atas kesehatan dan kehidupan yang lebih baik yang kini dapat saya  

Rasakan sebagai penerus bangsa. 

 

Shalawat serta salam tetap kami haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW 

Yang telah menuntun kita kejalan yang lurus yakni ‘Addinul Islam Wal Iman. 

 

Saya persembahkan Tugas Akhir ini sebagai persyaratan pemenuhan kelulusan 

Program Pendidikan Setara D1 TIK di MAN Sidoarjo. 

 

Semoga laporan yang telah saya buat ini bermanfaat seluruh pihak yang 

Berkenan membacanya. 

  



KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan restu dan ilmu 

pengetahuan atas bimbingan-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan 

judul “PEMBUATAN DESAIN MUG DENGAN TEMA VEKTOR WAJAH 

MENGGUNAKAN APLIKASI CORELDRAW X7” yang bertujuan untuk mengetahui 

bahwa aplikasi CorelDraw X7 bisa digunakan dalam mendesain vektor wajah. 

Shalawat  serta salam  semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar 

Muhammmad SAW. yang telah memberikan serta menyampaikan semua ajaran rukun iman 

dan rukun islam yang telah terbukti kebenarannnya, yaitu Ad-Dinul Islam wal Iman. 

Terwujudnya laporan tugas akhir  ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan ilmu 

pengetahuan. Melalui laporan tugas akhir ini, diharap akan mempermudah pembaca untuk 

mengetahui lebih jauh tentang desain mug dengan tema vektor wajah menggunakan aplikasi 

CorelDraw X7. 

 Tersusunnya laporan tugas akhir ini adalah berkat bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak, untuk itu dengan segala hormat dan ketulusan hati diucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Bapak Drs. Abdul Jalil, M.Pd.I. selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo, 

yang senantiasa mendukung dan mendorong penulis untuk melaksanakan laporan 

tugas akhir. 

2. Bu Yuni Indah Suryani selaku Guru Pembimbing , yang selalu sabar dan tak pernah 

lelah membimbing sehingga dapat membantu menyelesaikan pembuatan laporan 

tugas akhir ini. 

3. Bu Asnani, S.Pd. selaku Ketua Program Studi.  

4. Segenap bapak / ibu guru dan teman-teman yang membantu penyempurnaan 

penulisan laporan tugas akhir ini. 

Penulis sangat menyadari laporan tugas akhir ini masih ada banyak kesalahan. Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menyempurnakan 

kekurangan-kekurangan ini, sehingga dapat bermanfaat bagi siswa-siswi Madrasah Aliyah 

Negeri Sidoarjo. Amin.   

Sidoarjo,  

Penulis 

v 



 

DAFTAR ISI 

Halaman Judul        i 

Lembar Persetujuan        ii 

Lembar Pengesahan        iii 

Lembar Persembahan       iv 

Kata Pengantar        v 

Daftar Isi         vi 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang        1             

1.2. Rumusan Masalah        2                       

1.3. Tujuan Penelitian        2                        

1.4. Manfaat Penelitian        3                        

BAB II LANDASAN TEORI             

2.1. Desain Grafis         4 

2.1.1. Pengertian Desain Grafis      4                        

2.2. CorelDraw         4 

2.2.1. Pengertian CorelDraw       4 

2.2.2. Sejarah CorelDraw       4 

2.2.3. Fasilitas Dasar CorelDraw      5                        

2.3. Vektor Wajah         8 

2.3.1. Pengertian Vektor Wajah      8                         

2.4. Gelas Mug         8            

2.4.1. Pengertian Gelas Mug       8                             

2.4.2. Sejarah Gelas Mug       9                                       

BAB III PROSES PEMBUATAN             

3.1. Desain Produk        10           

3.1.1. Pra Pembuatan       10                   

3.1.2. Proses Pembuatan       10 

3.1.3. Pasca Pembahasan      16           

3.2. Hasil Pembahasan       17                                             

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN            

vi 



5.1. Kesimpulan                              18 

5.2. Saran                               18 

DAFTAR PUSTAKA 

BIODATA 

 

vii 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

 Di era modern ini, tanpa kita sadari perkembangan teknologi sudah 

berkembang dengan cepat. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia telah 

didukung oleh teknologi, termasuk juga Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Teknologi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah berkembang 

pada berbagai aspek di dalam kehidupan manusia, yakni mengubah cara kita belajar, 

cara kita bekerja dan cara kita berkomunikasi. Beberapa penerapan dari Teknologi 

Informasi dan Komunikasi antara lain dalam bidang bisnis, pendidikan, dan 

kesehatan. Hal ini semakin memudahkan pekerjaan manusia. Manusia dapat dengan 

mudah mengakses melalui internet dan menggunakan kecanggihan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi, seperti dapat membuat suatu perdagangan melalui 

teknologi tersebut. 

 Tetapi teknologi tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak 

bagi kelangsungan hidup manusia. Dampak perkembangan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi terhadap kehidupan manusia antara lain adalah meningkatnya standar 

efisiensi kehidupan,  baik bagi individu, organisasi sosial maupun badan usaha. 

Keuntungan yang diperoleh dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

sangat membantu untuk menghemat waktu, tenaga, meningkatkan hasil dan 

menghemat biaya. Keuntungan tersebut yaitu memudahkan orang dalam 

berkomunikasi dan memperoleh informasi, membuka peluang bisnis baru, 

meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik, dan menciptakan lapangan 

pekerjaan. 

 Perkembangan teknologi tersebut telah merambah ke segala aspek, tak 

terkecuali aspek dalam pembuatan desain mug. Di era modern saat ini, pembuatan 

desain tersebut bukanlah satu hal yang asing lagi, melainkan hal tersebut telah 

menjadi suatu kebiasaan dalam pembuatan desain mug. Sebuah mug yang akan 

terlihat lebih menarik saat digunakan untuk minum maupun souvenir dan juga tidak 

sulit untuk menemukannya. Mug yang menarik tidak dihasilkan dari percetakan 

desain yang bagus, melainkan desain yang menarik akan menjadi daya tarik tersendiri 
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oleh setiap orang yang melihatnya. Salah satu desainnya seperti desain vektor wajah 

dengan media mug, karena desain ini memiliki keunikan tersendiri dan jarang sekali 

dipasarkan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu membuat desain bertemakan vektor 

wajah. 

 Sebuah perangkat lunak dalam kehidupan ini merupaka hal yang penting agar 

dapat memudahkan kita dalam atau membuat sesuatu. Misalnya perangkat lunak 

seperti CorelDraw X7 yang digunakan untuk berbagai macam gambar. CorelDraw X7 

merupakan software yang mampu menghasilkan gambar, kalender, undangan dan 

berbagai karya seni yang menarik dan modern. CorelDraw X7 didukung dengan ikon-

ikon yang berfungsi menyempurnakan suatu hasil yang akan diperoleh. Karena itu 

pentingnya CorelDraw X7 dalam kehidupan manusia, maka penulis menyusun 

laporan tugas akhir ini, agar sedikit memberikan pengetahuan tentang CorelDraw X7. 

 Perangkat CorelDraw X7 sangat berperan penting dalam perkembangan 

pembelajaran. Dengan adanya CorelDraw X7, maka semakin memudahkan dalam 

memperoleh keterampilan menggambar, membuat suatu gambar dengan menarik dan 

mudah. 

 Oleh karena itu, pada laporan tugas akhir ini penyusun mengambil judul 

“PEMBUATAN DESAIN MUG BERTEMAKAN VEKTOR WAJAH 

MENGGUNAKAN CORELDRAW X7”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Apa saja yang perlu disiapkan dalam membuat desain mug bertemakan vektor 

wajah menggunakan CorelDraw X7? 

2. Bagaimana langkah-langkah pembuatan desain dengan media mug bertema vektor 

wajah menggunakan aplikasi CorelDraw X7? 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan merupakan hal yang hendak dicapai dalam pedoman untuk 

melakukan suatu kegiatan yang telah dirumuskan. Berdasarkan masalah yang telah 

dirumuskan,tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui hal-hal yang perlu disiapkan dalam pembuatan desain mug 

bertemakan vektor wajah menggunakan CorelDraw X7. 
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2. Untuk mengetahui langkah-langkah pembuatan desain mug bertema vektor wajah 

menggunakan aplikasi CorelDraw X7. 

 

1.4. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari adanya tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

1.4.1. Bagi Penulis 

a. Agar penulis mampu mengasah kemampuan dalam menghasilkan suatu 

produk yang bermanfaat bagi orang lain dari pengalaman selama 

menempuh perkuliahan prodistik CorelDraw X7. 

b. Sebagai sarana untuk melatih penulis agar terampil dalam melakukan 

tugas akhir. 

c. Sebagai sarana latihan atau praktik keilmuan yang sudah diperoleh selama 

perkuliahan. 

d. Agar penulisan mampu mengasah kemampuan dan mengaplikasikan 

program CorelDraw X7. 

1.4.2. Bagi Lembaga Pendidikan 

a. Sebagai bahan acuan untuk pengembangan implementasi kurikulum 

berbasis kompetensi dalam Program Setara D1 ITS – MAN Sidoarjo. 

b. Sebagai bahan acuan untuk lebih mengembangkan Program Setara D1 ITS 

– MAN Sidoarjo di tahun yang akan datang. 

c. Untuk bahan penilaian akan keberhasilan tugas akhir yang diberikan 

kepada penulis. 

1.4.3. Bagi Masyarakat 

a. Dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai 

proses pembuatan desain mug bertemakan karikatur menggunakan 

CorelDraw X7. 

b. Mengetahui hal-hal baru mengenai Program Setara D1 ITS – MAN 

Sidoarjo. 

c. Sebagai media promosi. 

d. Sebagai bahan wacana baru mengenai tugas akhir, khususnya pembuatan 

desain karikatur dengan menggunakan CorelDraw X7. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1 Desain Grafis 

      2.1.1 Pengertian Desain Grafis 

Desain grafis merupakan suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan 

gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan se efektif mungkin. Dalam 

desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-

simbol yang bisa dibunyikan. desain grafis diterapkan dalam desain komunikasi 

dan fine art. Seperti jenis desain lainnya, desain grafis dapat merujuk kepada 

proses pembuatan, metode merancang, produk yang dihasilkan (rancangan), atau 

pun disiplin ilmu yang digunakan (desain). Seni desain grafis mencakup 

kemampuan kognitif dan keterampilan visual, termasuk di dalamnya tipografi, 

ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak. 

   

2.2 CorelDraw  

      2.2.1 Pengertian CorelDraw  

Corel Draw merupakan sebuah program komputer yang melakukan editing 

pada garis vektor. Progam ini dibuat oleh Corel, sebuah perusahaan software yang 

berkantor di pusat Ottawa, Kanada. Corel Draw memiliki kegunaan untuk 

mengolah gambar, oleh karena itu banyak digunakan pada pekerjaan dalam bidang 

publikasi atau percetakan ataupun pekerjaan di bidang lain yang membutuhkan 

proses visualisasi.  

Corel Draw dapat diartikan sebagai sebuah piranti lunak computer yang juga 

digunakaan untuk menggambar, membuat logo, edit foto menjadi bitmap, desain 

kaos dan semua yang berhubungan dengan grafis dan coret-coret yang 

menghasilkan sebuah kreasi gambar yang menarik. 

  

2.2.2 Sejarah Corel Draw  

CorelDraw sejak awal dikembangkan untuk Windows dan saat ini dapat 

berjalan pada Windows 2000 dan versi selanjutnya. Versi untuk Mac OS dan Mac 

OS X ada awalnya juga tersedia, namun dihentikan karena minimnya penjualan. 

Versi Mac OS hanya berlanjut sampai versi 5.0. Versi terakhir ntuk Linux terakhir 
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dibuat tahun 2000. Corel pada Linux tidak berjalan langsung di atas platform, 

namun harus menggunakan Wine, semacam crossover seperti yang digunakan 

untuk meng-install Photoshop pada Linux. 

Pada 1985, Dr. Michael Cowpland mendirikan Corel untuk menjual sistem 

desktop-publishing berbasis Intel. Pada 1987, Corel merekrut beberapa 

pengembang software (programmer) untuk membangun sebuah software grafis 

berbasis vektor untuk dijadikan satu dengan paket desktop-publishing Corel. 

Program itu, yang akhirnya diberi nama CorelDraw, pertama kali diluncurkan ada 

1989.  

Program itu diterima luas oleh masyarakat dan pada akhirnya corel hanya 

focus pada pengambangan software. CorelDraw dibuat untuk Windows bersamaan 

dengan diluncurkanya Windows 3.1. dengan dimasukkannya True Type ke dalam 

Windows 3.1 menjadikan Corel sebagai program ilustrasi yang mampu 

menggunakan fonts yang ada tanpa membutuhkan software tambahan seperti 

Adobe TypeWriter.  

2.2.3 Fasilitas Dasar Corel Draw  

 
 

1. Pick tool = untuk memilih atau menyeleksi dan mengatur objek. 

2. Freehand Pick tool = untuk menyeleksi objek dengan bebas. 

3. Shape tool = untuk mengedit bentuk objek kurva.  

4. Smudge Brush tool = untuk mengubah objek vektor dengan cara men-drag 

sepanjang garis luar.  

5. Roughen Brush tool = untuk mengubah garis luar dari objek vektor dengan cara 

men-drag sepanjang garis luar.   

6. Free Transform tool = untuk mengubah suatu objek dengan menggunakan Free 

rotation, angle rotation, Scale, dan Skew tool.  
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7. Crop tool = untuk menghilangkan area yang tidak dikehendaki.  

8. Knife tool = untuk memotong objek.  

9. Eraser tool = untuk menghilangkan daerah yang tidak diinginkan pada gambar. 

10. Virtual Segment Delete tool; untuk menghapus bagian dari objek-objek diantara 

persimpangan. 

11. Zoom tool = untuk merubah besaran level dalam tampilan/jendela kerja. 

12. Pan tool = untuk mengontrol bagian gambar mana yang akan di gambar ulang 

dalam tampilan/jendela kerja. 

13. Freehand tool = untuk menggambar garis tunggal dan kurva. 

14. 2-Point Line tool = untuk menggambar garis tunggal tanpa kurva. 

15. Bezier tool = untuk menggambar kurva satu bagian pada waktu yang sama. 

16. Artistic Media tool; menyediakan akses pada Brush, Sprayer, Calligraphic, dan 

Pressure tool. 

17. Pen tool = untuk menggambar kurva satu segmen pada satu waktu. 

18. Polyline tool = untuk menggambar garis-garis dan kurva. 

19. 3 Point Curve tool = untuk menggambar suatu kurva dengan menentukan titik 

awal, akhir, dan titik tengah. 

20. Smart Fill tool; untuk mewarnai objek-objek yang terlampir.  

21. Smart Drawing tool; mengubah coretan-coretan tangan menjadi garis yang halus 

dan sempurna. 

22. Rectangle tool; untuk menggambar bujur sangkar dan kotak. 

23. 3 point Rectangle tool; untuk menggambar bujur sangkar pada suatu sudut 

tertentu. 

24. Ellipse tool; untuk menggambar bentuk lonjong atau lingkaran. 

25. 3 point Ellipse tool; untuk menggambar bentuk lonjong atau lingkaran pada 

suatu sudut tertentu. 

26. Polygon tool; untuk menggambar poligon atau bintang secara simetris. 

27. Star tool; untuk menggambar bentuk bintang yang sempurna. 

28. Complex Star tool; untuk mengggambar bentuk bintang yang komplek atau 

bintang yang mempunyai banyak sisi. 

29. Graph Paper tool; digunakan untuk menggambar sekat yang terdiri dari garis-

garis serupa. 

30. Spiral tool; digunakan untuk menggambar spiral. 
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31. Basic Shape tool; untuk memilih bermacam-macam bentuk, termasuk bentuk 

smile, halilintar, bentuk hati, dan lain-lain. 

32. Arrow Shape tool; untuk menggambar beraneka ragam jenis bentuk panah, dan 

arah panah. 

33. Flowchart Shapes tool; untuk menggambar symbol flowchart. 

34. Banner Shapes tool; untuk menggambar bentuk yang menyerupai pita atau efek 

ledakan. 

35. Callout Shapes tool; untuk membuat label dan callout. 

36. Text tool; untuk menuliskan kata secara langsung pada layar sebagai paragrap 

atau artistik teks. 

37. Table tool; untuk membuat dan meng-edit tabel. 

38. Parallel Dimension; untuk membuat garis ukuran dimensi miring. 

39. Horizontal or Vertical Dimension; untuk membuat garis ukuran dimensi 

horizontal dan vertikal. Angular Dimension; untuk membuat garis ukuran 

segitiga atau sudut. 

40. Segment Dimension; untuk menampilkan dimensi antara titik terakhir pada satu 

atau beberapa bagian. 

41. 3-Point Callout; untuk membuat garis petunjuk, yang terdiri dari tiga titik yang 

membentuk garis untuk petunjuk atau keterangan. 

42. Straight-Line Connector; untuk membuat konektor lurus. 

43. Right-Angle Connector; untuk membuat konektor siku-siku dengan sudut tajam 

44. Right-Angle Round Connector; untuk membuat konektor siku-siku dengan 

sudut tumpul 

45. Edit Anchor; untuk memodifikasi garis konektor. 

46. Interactive Blend tool; untuk mencampur dua objek  

47. Interactive Contour tool; untuk membuat suatu bentuk garis luar pada suatu 

objek menggunakan bentuk dasarnya. 

48. Interactive Distortion tool; untuk melakukan penyimpangan pada suatu objek, 

tool ini mempunyai 3 bentuk penyimpangan dasar yaitu: Push and Pull 

Distortion, Zipper Distortion, atau Twister Distortion. 

49. Interactive Drop Shadow tool; untuk memberikan bayangan pada suatu objek.   

50. Interactive Envelope; untuk menyimpangkan suatu objek dengan cara men-drag 

node. 

51. Interactive Extrude; untuk membuat suatu ilusi kedalaman pada objek. 
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52. Interactive Transparency tool; untuk membuat objek menjadi transparan. 

53. Color Eyedropper tool; untuk memilih dan menyalin fill (warna) dari suatu 

objek pada jendela gambar, yang disertai tampilan code HTML warna. 

54. Attributes Eyedropper tool; untuk memilih dan menyalin properti pada objek, 

seperti halnya fill, ketebalan garis, ukuran, dan efek, dari suatu objek pada 

jendela gambar. 

55. Paintbucket tool; tool ini muncul setelah Color Eyedropper tool atau Attributes 

Eyedropper tool di fungsikan.  

56. Outline tool; Ketika kita memilih tool ini flyout akan muncul dan memberikan 

akses cepat ke beberapa fasilitas, seperti kotak dialog Outline Pen dan Outline 

Color. 

57. Fill tool; memberi warna seperti warna gradasi, pattern, bubble dan lain-lain. 

58. No Fill; digunakan untuk membatalkan pewarnaan pada objek. 

59. Color Docker Window; digunakan untuk mengatur warna. 

60. Interactive Mesh tool; untuk memberi warna gradasi. 

 

2.3 Vektor Wajah 

2.3.1 Pengertian Vektor Wajah 

Vektor wajah (tracing face) merupakan suatu kegiatan merubah/menggambar 

kembali dari gambar raster (gambar yang apabila diperbesar akan pecah) menjadi 

gambar vektor.Hasil dari vektor wajah bisa menyerupai lukisan dan bisa juga 

menyerupai kartun.Dalam hal ini, Istana desain menawarkan produk desain grafis 

(graphic design) berupa vektor wajah dengan pilihan model kartun/lukisan, 

maupun model WPAP (Wedha's Pop Art Potrait). 

 

2.4 Gelas Mug  

2.4.1 Pengertian Gelas Mug  

Mug adalah tipe alat minum sejenis cangkir yang umumnya digunakan untuk 

meminum minuman panas, seperti kopi, teh, atau coklat panas. Mug memiliki 

pegangan dan mampu menampung fluida yang lebih banyak dari jenis alat minum 

lainnya. Umumnya mug menampung sekitar 12 ons fluida atau 350 ml cairan, 

setara dengan dua cangkir teh. Mug merupakan alat minum yang biasanya tidak 

ditempatkan di acara formal. 
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2.4.2 Sejarah Gelas Mug  

Mug zaman dulu dibuat dengan cara memahat kayu atau tulang, atau tanah liat 

yang dibentuk. Mug modern dibuat dari keramik. Beberapa dibuat dengan 

menggunakan kaca yang diperkuat, pyrex, polimer, baja, dan enamel. Beragam 

teknik dikembangkan untuk menghias mug. Salah satunya dengan tanah liat. 

Kerajinan tanah liat pertama dibentuk menggunakan tangan yang diperkirakan 

berusia antara 6500 SM sampai 3000 SM. Cukup mudah untuk menempatkan 

pegangan di sisi mug selama proses produksi mug. Seperti contoh mug tanah liat 

berdekorasi yang ditemukan di Yunani bertanggal 4000 sampai 5000 SM. 

Kekurangan terbesar dari mug tanah liat adalah tebalnya dinding mug 

sehingga tidak cocok untuk mulut. Dinding mug kemudian ditipiskan dengan 

menggunakan logam. Selain itu, mug yang terbuat dari logam juga diproduksi, 

yaitu terbuat dari perunggu, perak, emas dan bahkan timah hitam, yang dimulai 

sekitar tahun 2000 SM, yang umumnya sulit digunakan untuk meminum minuman 

panas. Mug kayu kemungkinan telah lama dibuat sebelum mug tanah liat dan mug 

logam, namun tidak dapat bertahan lama karena mudah lapuk seiring waktu. 

 Hingga pada akhirnya di China, mug dibuat dengan bahan porselen yang 

cocok untuk menjadi wadah minuman panas ataupun dingin. Bahan ini masih kita 

gunakan sampai sekarang. Namun, hal itu tidak lantas menjadikan perkembangan 

mug stagnan. Mug terus mengalami perkembangan, terutama dari sisi sablonnya. 

Sekarang, badan mug sudah dapat disablon dengan berbagai macam pola, jutaan 

warna, apapun bentuknya. Karenanya, mug pun sekarang sudah menjadi media 

promosi yang banyak digunakan. Mug promosi menjadi salah satu media yang 

disukai perusahaan. Tak hanya perusahaan, orang-orang secara personal pun 

banyak yang membuat mug untuk sekedar narsis atau menjadi souvenir 

pernikahan. 
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BAB III 

PROSES PEMBUATAN 

3.1.  Desain Produk 

Pada tahap ini, komponen yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut. 

3.1.1. Pra Pembuatan 

1. Hardware 

Hardware berarti perangkat keras yang digunakan untuk penulisan dan 

pembuatan produk. Laptop dengan spesifikasi sebagai berikut : 

 Operasting System : Windows 8 Pro 32-bit (6.2, Build 9200) 

 System Manufacturer : ASUSTeK Computer INC. 

 Processor   : Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @1.66GHz  

  (4CPUs), ~1.7GHz 

 Memory   : 1024MB RAM 

2. Software 

Software berarti perangkat lunak yang digunakan untuk penulisan dan 

pembuatan produk ini adalah : 

 CorelDraw X7 

CorelDraw X7 merupakan software yang berperan penting dalam 

pembuatan desain mug ini. Sebagai dasar pembuatan produk. Semua 

kegiatan editing produk dilakukan pada aplikasi ini. 

 Instagram  

Instagram merupakan aplikasi berbagi foto dan video yang 

memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan 

filter digital dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, 

termasuk instagram sendiri. 

3.1.2. Proses Pembuatan 

Adapun langkah - langkah untuk mengoperasikan CorelDraw X7 

sebagai berikut : 

1. Buka CorelDraw X7 dengan cara double-klik ikon CorelDraw X7 pada 

dekstop anda. 

2. Kemudian klik file – klik new – atur kertas sesuai ketentuan, kmudian OK. 
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3. Masukkan gambar dengan klik file – import – pilih gambar yang 

diinginkan. 

 

4. Klik pen tool seleksi gambar, kemudian klik intersect. 
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5. Tambahkan lembar baru kemudian pindahkan objek yang telah diseleksi ke 

lembar baru. 

 

6. Potong objek menggunakan crop tool menjadi setengah badan. 

 

7. Seleksi gambar menggunakan pen tool, kemudian mulai memvektor bagian 

baju objek dan beri warna pada bagian yg telah di vektor. 
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8. Seleksi gambar menggunakan pen tool untuk membuat bayangan agar objek 

terlihat seperti nyata dan beri warna pada bagian yang telah di vektor. 

 

9. Seleksi gambar menggunakan pen tool pada bagian kerudung objek dan 

beri warna pada bagian yang telah di vektor. 
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10. Seleksi gambar menggunakan pen tool untuk membuat bayangan pada 

bagian kerudung objek dan beri warna pada bagian yang telah di vektor. 

 

11. Seleksi gambar menggunakan pen tool pada bagian tangan objek dan beri 

warna pada bagian yang telah di vektor. 

 

12. Seleksi gambar menggunakan pen tool pada bagian wajah objek dan beri 

warna, kemudian hapus gambar aslinya. 



15 
 

 

13. Buatlah shape menggunakan banner shape tool dan beri warna, kemudian 

letakkan pada objek. 

 

14. Buatlah teks menggunakan text tool dan tulislah sebuah kalimat sesuai 

keinginan anda. 
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15. Tambahkan halaman baru, kemudian masukkan gambar mug. 

 

16. Letakkan desain vektor wajah tadi pada gambar mug. 

 

 

3.1.3. Pasca Pembahasan 

Ketika produk sudah selesai, jangan lupa untuk menyimpan file 

tersebut dalam bentuk JPG, klik file – klik export – isi file sesuai yang 

diinginkan – rubah save as type menjadi JPG – JPEG bitmaps. 
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3.2. Hasil Produk 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Beberapa yang harus disiapkan dalam pembuatan desain mug menggunakan 

CorelDraw X7 yakni Laptop dan Software yang terdiri dari CorelDraw. 

2. Dalam pembuatan mug ini tahapannya adalah menyiapkan laptop dan software 

CorelDraw, menyiapkan gambar yang akan didesain dan pembutan vektor wajah. 

4.2. Saran  

  Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan menggunakan aplikasi CorelDraw 

dalam pembuatan desain mug atau lainnya, karena bisa mengeksplore kemampuan 

kita dan diusahakan selalu menyimpan setiap langkah dalam pembuatan karena 

dikhawatirkan aplikasi akan menutup sendiri jika proyek yang dibuat melebihi 

kapasitas kemampuan laptop. 
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