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User Interface Design (UID) Menggunakan 

Evolus Pencil 

 
 

1. Materi 

1. Pengenalan Pencil 

2. Pembuatan User Interface Design (UID) 

 

2. Pengenalan Pencil 

 Pencil merupakan salah satu software atau alat bantu untuk membuat UID. 

Kelebihannya UID : 

• Free Software. 

• Multiplatform. 

• Tersedia Plugin untuk berbagai browser (Mozilla Firefox, Google Chrome). 

• Mudah digunakan. 

Download : http://pencil.evolus.vn 
 

 

3. Pembuatan UID 

3.1 Membuka Aplikasi Pencilk 

• Dengan Star Menu → Evolus → Pencil → Pencil 
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•  Selanjutnya akan terlihat jendela Pencil. 
 

 

3.2 Menambahkan Komponen-Komonen UID 

1. Untuk menambahkan komponen-komponen UID, dapat digunakan Shape di menu 

sebelah kanan dari jendela pencil. 

2. Selanjutnya untuk menambahkan komponen-komponen tersebut, klik salah satu 

komponen UID (komponen Box) yang terdapat di Shape, kemudian drag dan arahkan 

ke area canvas. Seperti terlihat pada gambar berikut. 
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3. Selanjutnya  tambahkan komponen text dan letakkan di atas komponen box yang 

telah ditambahkan sebelumnya.  

4. Untuk memberikan nama/keterangan, lakukan langkah berikut : 

o Double click komponen text. 

o Setelah edit text terlihat, kemudian beri nama/keterangan. 

o Setelah selesai, kemudian click di area bebas. 

o Seperti terlihat pada gambar berikut. 

 

 

5. Selanjutnya  tambahkan dan lengkapi dengan komponen yang lain, seperti terlihat 

pada gambar berikut. 
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6. Untuk mengatur agar beberapa komponen menjadi lurus, cukup di drag mengikuti 

komponen yang menjadi acuan dengan pedoman beberapa garis yang terlihat  seperti 

gambar berikut. 

 

 
7. Selanjutnya, agar komponen-komponen tersebut tidak bergeser (sesuai dengan 

tempat yang diinginkan) : 

o Sebagai contoh, klik kanan komponen text dengan nama home → Locked. 

o Lakukan hal yang sama terhadap komponen-komponen yang lainnya. 

 

http://sidiq.mercubuana-yogya.ac.id/
mailto:dnd_07june07@live.com


 SQ – http://sidiq.mercubuana-yogya.ac.id – dnd_07june07@live.com - 5 
 

 
8. Jika telah selesai menambahkan komponen-komponen yang diperlukan, simpan hasil 

interface tersebut dengan : 

o Klik menu File → Save As. 

o Cari directory yang akan digunakan untuk menyimpan file tersebut. 

o Beri nama file di menu File name. 

o Klik button Save. 

 
9. Jika ingin menyimpan file tersebut menjadi file image dapat dilakukan dengan : 

o Klik menu File → Export Page as PNG .... 

o Cari directory yang akan digunakan untuk menyimpan file tersebut. 
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o Beri nama file di menu File name. 

o Klik button Save. 

 

 
10. Selanjutnya lihat directory yang digunakan untuk menyimpan file tadi.  
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