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KEGIATAN fotografi tidak bisa terlepas dari kamera, bahkan kamera 

merupakan medium utama dari proses kerja fotografi tersebut. Tanpa 

keberadaannya, maka karya foto mustahil tercipta.  Karenanya, berbicara 

kamera foto merupakan sejarah yang sangat panjang.  Lazimnya suatu 

teknologi, maka kamera foto mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 

Para ahli atau teknisi yang bergelut di bidang kamera foto terus melakukan 

berbagai inovasi terhadap ”senjata” para fotografer itu, demi menuju 

efektivitas dan efisiensi dari sebuah kamera foto.  Kalau dulu kamera sebesar 

mesin jahit dan hanya bisa menghasilkan gambar yang tidak terlalu tajam, 

kini kamera digital yang cuma sebesar dompet mampu membuat foto yang 

sangat tajam dalam ukuran sebesar koran. 

Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu peranti untuk 

membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada lembaran film. Pada 

kamera televisi, sistem lensa membentuk gambar pada sebuah lempeng yang 

peka cahaya.  Lempeng ini akan memancarkan elektron ke lempeng sasaran 

bila terkena cahaya. Selanjutnya, pancaran elektron itu diperlakukan secara 

elektronik. Kamera merupakan salah satu penemuan penting yang dicapai 

umat manusia. Lewat jepretan dan bidikan kamera, manusia bisa merekam 

dan mengabadikan beragam bentuk gambar mulai dari sel manusia hingga 

galaksi di luar angkasa.   

Saat ini teknologi pembuatan kamera banyak dikuasai oleh Jepang dan 

eropa.  Bahkan, Jepang merupakan negara produsen kamera yang paling 

populis abad ini di samping eropa dan Amerika.  Karenanya, banyak produk-
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produk kamera dari negara-negara tersebut yang banyak dipakai ummat 

manusia pada dasawarsa ini, sebut saja kamera Canon, Nixon, Yashica, 

Olympus, Leica, Pentax dan tentunya kamera Kodak yang fenomenal. Namun, 

jauh sebelum masyarakat barat menemukannya, prinsip-prinsip dasar 

pembuatan kamera telah dicetuskan oleh seorang ilmuwan Muslim sekitar 

1.000 tahun silam, yakni oleh Ibnu al-Haitham.  Pada akhir abad ke-10 M, al-

Haitham berhasil menemukan sebuah kamera obscura.  Kata kamera sendiri 

berasal dari bahasa arab, yakni qamara yang artinya ruang.  Istilah kamera 

obscura selanjutnya diperkenalkan ke dunia Barat sekitar abad ke-16 M.  

 

2.1 Sejarah Kamera 

Kamera obscura merupakan cikal bakal dari kamera yang diciptakan 

pertama kali oleh seorang ilmuwan Irak yang bernama Hassan bin Hassan 

atau yang lebih dikenal sebagai Ibn Al Haitham seperti yang tercantum dalam 

bukunya “Book of Optics” pada tahun 1015-1021. Penemuan saintis muslim 

ini menginspirasi sejumlah ilmuwan barat untuk lebih mengembangkan 

tentang teknologi kamera, salahsatunya Robert Hoyle.  Tahun 1660-an, 

seorang ilmuwan Inggris, Robert Hoyle bersama asistennya, Robert Hooke 

mengembangkan kamera ciptaan Ibn Al Haitham. Pengembangannya 

tersebut disebut sebagai cikal bakal kamera saat ini. Sedangkan kamera 

pertama yang berukuran kecil dan bisa dibawa kemana-mana untuk 

penggunaan fotografi dibuat oleh Johann Zahn pada tahun 1685. Tempat 

fokus pertama kali pada kamera fotografi pertama digunakan dengan 

menambahkan kotak yang bisa digeser dan terbuat dari kayu.  Padahal 

sebelumnya sebuah kamera harus dimasukkan sebuah plat sensitif di depan 

layarnya untuk melihat dan fungsinya untuk merekam gambar. 

Pengembangan kamera menuju alat fotografi yang praktis terus 

dikembangkan di antaranya oleh Jacques Daguerre yang membuat 

daguerreotype yang mulai menggunakan plat copper untuk proses kinerja 

kamera.  Berselang kemudian William Fox Talbot juga menemukan proses 

calotype yang berfungsi merekam obyek atau gambar ke kertas. Pada tahun 

1826, sebuah kotak kayu yang bisa digeser hasil bikinan Charles and Vincent 

Chevalier di Paris, dibuat sebagai kamera fotografi permanen oleh Joseph 

Nicephore Niepce.  Beliau membuatnya sebagai kamera fotografi permanen 

berdasarkan atas penemuan oleh Johann Heinrich Schultz di tahun 1724.   



 

3 Firman Taqur | Dasar – Dasar Photografi 

 

Gambar 2.1 

Obscura Camera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan kamera menuju alat fotografi yang praktis terus 

dikembangkan di antaranya oleh Jacques Daguerre yang membuat 

daguerreotype yang mulaimenggunakan plat copper untuk proses kinerja 

kamera.  Berselang kemudian William Fox Talbot juga menemukan proses 

calotype yang berfungsi untuk merekam obyek atau gambar ke kertas. Pada 

tahun 1826, sebuah kotak kayu yang bisa digeser hasil bikinan Charles and 

Vincent Chevalier di Paris, dibuat sebagai kamera fotografi permanen oleh 

Joseph Nicephore Niepce.  Beliau membuatnya sebagai kamera fotografi 

permanen berdasarkan atas penemuan oleh Johann Heinrich Schultz di tahun 

1724. Dua tahun berselang, yakni tahun 1829, Niepce bekerjasama dengan 

Louis Jacques Mande Daguerre yang menghasilkan suatu proses mencetak 

gambar di kaca yang permanen melalui teknik yang dinamakan 

daguerreotype.  

Teknik yang dikembangkan Daguerre tersebut kemudian dijual 

kepada pemerintah Perancis pada tahun 1839. Teknik mencetak gambar ini 

menjadi tersebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Namun ada satu kelemahan 

dalam teknik ini, yakni hanya dapat mencetak satu gambar saja. Karenanya, 

seorang berkewarganegaraan Inggris bernama William Fox Talbot 

menemukan teknik mencetak gambar yang bisa diperbanyak dengan 

menggunakan kertas film negatif.  Namun demikian hasil cetakannya tidak 

sebagus daguerreotype, tapi kelebihannya dapat diperbanyak berapapun 

jumlahnya. Teknik ini dinamakan calotype dan ditemukan pada tahun 1844. 

Setelah berkembangnya teknik daguerreotype dan calotype, Frederick 

Scott Archer pada tahun 1851 mulai mengembangkan inovasi baru dalam 
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teknik mencetak foto yang lebih cepat, yakni hanya dalam waktu 3 detik.  

Prosesnya dinamakan collodion yakni mencetak gambar pada saat plat film 

masih basah. Kemudian pada tahun 1871, Richard Maddox menemukan 

gelatin, yakni sebuah bahan yang bisa digunakan untuk mencetak foto 

sebagai medium pengganti piringan kaca fotografik.  Hal ini merupakan awal 

dari proses produksi film secara massal. Perkembangan dan inovasi kamera 

pun terus mengalami perbuahan dan inovasi mengikuti perkembangan 

teknologi yang terjadi.  Bahkan, teknik-teknik dalam fotografi berkembang 

pesat selama abad 20 hingga ditandai oleh beberapa peristiwa penting 

lainnya seperti pengembangan film berwarna (1907), serta penemuan film 

berwarna berlapis yang disebut Kodachrome (1936) yang sangat berperan 

dalam jurnalisme foto mengenai pemberitaan pada masa Perang Dunia II. 

 

2.2 Cara Kerja Kamera 

Kamera artinya ruang atau kotak, kamera foto yang paling sederhana 

berbentuk sebuah kotak kedap cahaya yang diberi lubang kecil, kamera ini 

disebut Pinhole Camera. Sinar yang melalui lubang kecil ini sampai pada 

dinding belakang.  Bayangan yang terbentuk akan terbalik dan sinarnya 

sangat lemah sehingga jika hendak melihatnya dengan jelas harus memakai 

kain kerudung hitam. Sementara itu, pada dinding belakang bagian dalam 

dipasangi film berupa seleloid yang diberi lapisan tipis yang peka cahaya. Jika 

penutup lubang dibuka maka sinar yang masuk akan mengenai film sehingga 

terjadi proses kimia yang menjadikan film mempunyai bayangan laten.  

Selanjutnya, film ini akan diproses yang dinamakan proses pengembangan 

dengan sejumlah larutan kimia sehingga bayangan laten akan timbul dengan 

nada yang terbalik.  

Pada perkembangan selanjutnya, proses kerja mengalami perubahan 

signifikan setelah kamera diberi lensa, rana dan jendela pembidik sehingga 

penggunaannya lebih mudah.  Lensa tersebut berguna untuk mengumpulkan 

cahaya ke medium film dengan jumlah cahaya yang cukup besar tetapi 

bayangan yang dihasilkan tetap tajam. Sementara rana berfungsi untuk 

membuka dan menutup agar cahaya yang sampai ke film dianggap cukup.  

Sedangkan jendela pembidik berfungsi untuk mengamati objek yang akan 

dipotret.  
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2.3 Komponen Kamera  

 Sebuah kamera modern saat ini, apapun itu jenis dan merknya, terdiri 

atas sejumlah komponen utama, antara lain, 1) Badan kamera; 2) Sistem 

lensa; 3) Pemantik potret; 4) dan bagian Lain. 

 

1. Badan Kamera 

Merupakan inti dari komponen kamera berupa ruangan yang kedap 

cahaya yang dihubungkan dengan lensa sebagai medium satu-satunya bagi 

cahaya yang akan masuk.  Pada bagian ini cahaya yang difokuskan oleh lensa 

akan diatur sedemikian rupa, baik secara manual atau otomatis agar tepat 

mengenai dan membakar film. Di dalam sebuah badan kamera biasanya 

terdapat sejumlah fungsi bawaan atau tombol pengatur yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan sebuah karya foto yang optimal, di antaranya 

1) Pengatur ISO/ASA Film; 2) Shutter Speed; dan 3) Aperture (Bukaan 

Diafragma). Selain itu, pada badan atau tubuh kamera juga terdapat sejumlah 

komponen tambahan yang berfungsi sebagai alat untuk memudahkan atau 

menunjang proses kerja seni fotografi,  seperti ; 1) Blitz atau lampu kilat atau 

flash; 2) Tripod sebagai penyangga tubuh kamera; dan 3) Lightmeter. 

 

2. Sistem Lensa 

Lensa merupakan alat terpenting dari kamera, berfungsi 

memfokuskan cahaya hingga mampu menggerakkan gambar tangkapan ke 

medium penangkap (film atau sensor digital). Terdiri atas beberapa 

lensa/optik yang berjauhan yang bisa diatur sehingga menghasilkan ukuran 

tangkapan gambar dan variasi fokus yang berbeda. Sistem lensa dipasang 

pada lubang depan kotak, berupa sebuah lensa tunggal yang terbuat dari 

plastik/kaca, atau sejumlah lensa yang tersusun dalam suatu silinder logam.  

Tingkat penghalangan cahaya dinyatakan dengan angka F, atau 

bukaan relatifnya.  Makin rendah angka F ini, makin besar bukaannya atau 

makin kecil tingkat penghalangannya. Bukaan ini diatur oleh jendela 

diafragma.  Bukaan relatif diatur oleh suatu diafragma.  Untuk kamera Single 

Lens Reflect (SLR), lensa dilengkapi dengan pengatur bukaan diafragma yang 

mengatur banyaknya cahaya yang masuk sesuai keinginan fotografer.  Jenis 

lensa cepat ataupun lensa lambat ditentukan oleh rentang nilai F yang dapat 

digunakan. 
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 Temuan Lensa Kamera 

Seorang matematikawan asal Italia, Gerolomo Cardano pada rentang 

tahun  1501-1576 memperkenalkan sebuah piringan kaca yang posisinya 

berada di dalam kamera untuk menutupi sebuah lubang kecil.  Piringan kaca 

itu dinamakan lensa.  Kata lensa sendiri berasal dari kata bahasa Latin, lentil. 

Lensa muncul pertama kalinya pada untuk penggunaan kacamata. Pada 

prosesnya selama 300 tahun terus berkembang hingga muncul lensa untuk 

penggunaan pada teleskop dan mikroskop. Pada abad ke-17, orang-orang 

berpendapat bahwa tidak bisa sembarang lensa yang bisa digunakan pada 

camera obscura, maka dibuatlah lensa convex yang berfungsi untuk 

menghasilkan gambar yang lebih jelas dan lebih tajam. 

Fungsionalisasi kamera tidak bisa dipisahkan dari lensa.  Tanpa lensa, 

kamera tidak akan bisa mengambil gambar.  Tugas lensa adalah mengambil 

cahaya dari subyek agar masuk ke dalam fokus sehingga bisa menghasilkan 

gambar yang bagus.  Dalam sebuah kamera biasanya terdapat satu buah 

lensa, namun dibeberapa kamera profesional terdapat berbagai tipe lensa 

dalam sebuah kamera yang bisa diganti-ganti tergantung kebutuhan akan 

pengambilan gambar. 

 

 Jenis-Jenis Lensa 

Lensa adalah media penyaring pertama pada saat memindai gambar 

untuk disimpan. Lensa kamera saat ini didiesain menggunakan komputer 

untuk meningkatkan akurasi. Untuk menambah ketajaman lensa, pada lensa 

dilapisi cairan kimia tertentu.  Pada tubuh kamera, selain lensa bawaan, lensa 

terdiri atas beberapa bentuk, di antaranya, wide angle (28 mm – 35 mm); 2) 

Normal Lens (50 mm); Tele Lens (100 mm, 125 mm, 200 mm); dan atau 3) 

Zoom Lens (35 mm – 70 mm). Sedangkan dalam tubuh kamera digital model 

SLR (Single Lens Reflect), terdapat berbagai jenis lensa yang dapat dibongkar 

pasang pada tubuh kamera untuk memberikan pilihan pada pengguna untuk 

mengambil objek, di antaranya adalah, 1) Lensa standar; 2) Lensa wide angle 

(lensa sudut lebar); 3) lensa tele; 4) Lensa zoom; 5) dan Lensa makro. 

 

 Lensa Sudut Super Lebar (Super Wide Angle) 

Kadang juga disebut sebagai lensa fish-eye.  Memliki jangkauan yang 

sangat luas sehingga kadang membentuk distorsi bentuk.  Lensa ini seperti 
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gabungan dari lensa standard zoom dengan telephoto zoom. Rentang fokal 

lensa ini sangat lebar, dari 18mm sampai telephoto 200mm bahkan ada yang 

sampai 270mm. Karena itu, lensa ini sangat populer untuk lensa jalan-jalan 

dan traveling. Lensa ini ideal untuk orang yang tidak ingin mengganti-ganti 

lensa. Namun kekurangan dari lensa ini adalah pada kualitas optiknya, 

mengingat secara umum tidak seprima lensa standard atau lensa telephoto. 

 

Gambar 2.2 

Lensa Super Wide Angle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lensa Sudut Lebar (Wide Angle) 

Lensa Wide Angle zoom adalah lensa yang populer bagi fotografi 

pemandangan atau arsitektur karena kemampuan lensa ini untuk 

menangkap bidang yang luas dengan perspektif yang dinamis. Contohnya 

Sigma 10-20mm, Canon EF-S 10-22mm, Tokina 12-24mm, dan sebagainya. 

 

Gambar 2.3 

Lensa Wide Angle 
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 Lensa Standar 

Lensa berjangkauan normal. Biasanya memiliki sudut pandang 50 

derajat. Cocok dipakai untuk memotret portrait.  Lensa ini biasanya 

mempunyai rentang fokal antara 16-85mm. Rentang fokal ini sangat 

fleksibel.  Contohnya Canon 18-55mm f/3.5-5.6 IS, Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 

VR, Nikon 16-85mm f/3.5-5.6 VR, Pentax 16-50mm f/2.8 dan sebagainya. 

 

Gambar 2.4 

Lensa Standar 

 

 

 

 

 

 

 

 Lensa Telefoto 

Lensa Telephoto ini dapat membuat objek yang jauh terasa dekat. 

Sangat populer dikalangan fotografer binatang liar, olahraga, foto jurnalistik 

dan banyak lagi. Lensa ini juga sangat populer untuk pengambilan portrait 

karena kemampuannya dalam mengkompresi latar bekalang sehingga model 

terlihat lebih enak dipandang. Biasanya lensa telephoto rawan getar, maka 

dari itu lensa telephoto zoom yang memiliki Image stabilization sangat 

dianjurkan. Contohnya Canon 55-250mm IS, Sony 70-200mm f/2.8, Pentax 

65-250mm f/4, Sigma 50-500mm dan sejenis lainnya. 

 

Gambar 2.5 

Lensa Telefoto 
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 Lensa Makro 

Lensa Makro adalah sebuah lensa ideal untuk mengambil foto close-

up atau detail shot dari benda-benda yang berukuran kecil, misalnya 

perhiasaan, bunga, serangga, dan sebagainya.  Lensa makro ini mampu 

membesarkan objek yang difoto dan menangkap detail dan warna dengan 

tajam. Lensa Makro juga terkadang digunakan untuk pemotretan lainnya 

karena rentang fokal lensa makronya mencapai 90-200 mm. Namun, banyak 

yang tidak menyukai hasil foto dengan menggunakan lensa makro tersebut 

karena hasilnya terlalu tajam, sehingga ketidaksempurnaan dalam kulit 

menjadi terlalu kentara di foto.   

 

Gambar 2.6 

Lensa Makro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sementara itu, terdapat dua teknik pemasangan lensa pada tubuh 

kamera, yakni : 

 Teknik Ulir; Biasanya jenis kamera jaman dulu dengan 

pemasangan lensa diputar seperti sekrup. Kelemahannya adalah 

bila kamre abanyak goyang lensa bisa goyah dan mudah lepas. 

 Teknik Bayonet; Lensa dipasang dengan semacam kunci. Bila 

dipasangkan, lensa akan mengunci  ke kamera dengan biasanya 

berbunyi ‘klik’. Jenis ini lebih kuat pegangannya. 

 

3. Pemantik Potret 

Tombol pemantik potret atau shutter dipasang di belakang lensa atau 

di antara lensa.  Kebanyakan kamera jenis SLR (single lens reflect) 

mempunyai mekanisme pengatur waktu sehingga memungkinkan 
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mengubah-ubah lama bukaan shutter. Pengatur waktu tersebut merupakan 

pemetik potret untuk membuka sehingga memungkinkan berkas cahaya 

dapat masuk mengenai film. Kemampuan kamera ini sangat sebanding 

dengan besarnya nilai maksimum shutter speed yang digunakan. 

 

4. Bagian Lain 

Bagian lain dari sebuah badan kamera biasanya terdiri atas fitur atau 

fungsional.  Namun, di beberapa kamera, terutama jenis kamera poket 

biasanya tidak memiliki salah satu dari bagian-bagian tersebut, di antaranya : 

1. Mekanisme memutar film gulungan agar bagian-bagian film itu 

bergantian dapat disingkapkan pada objek. 

2. Pemindai komposisi pemotretan (range finder) yang menunjukkan 

apa saja yang akan terpotret serta apakah objek utama akan 

terfokuskan atau tidak. 

3. Lightmeter untuk membantu menetapkan kecepatan pemetik 

potret dan atau besarnya bukaan, agar banyaknya cahaya yang 

mengenai film cukup tepat sehingga diperoleh bayangan atau 

gambar yang memuaskan. 

4. Mekanisme fokus yang dapat mengubah jarak antara lensa dan 

film. 

 

2.3 Jenis-Jenis Kamera  

Terdapat banyak kamera yang dapat digunakan dewasa ini untuk 

mengambil sebuah gambar atau objek.  Namun tentunya setiap kamera 

memiliki ciri dan karakterisitik tersendiri yang akan menjadi kelebihan dan 

kelemahan dari kamera itu sendiri nantinya. Secara garis besar, sedikitnya 

terdapat dua jenis kamera yang sekarang ini berkembang, yakni : 

1) Berdasarkan sistem pembidik kamera;  

2) Berdasarkan kedudukan sistem pembidik dan film kamera;  

3) Berdasarkan Media Penangkap Cahaya;   

4) Berdasarkan fungsi dalam dunia fotografi. 

 

1. Berdasarkan Sistem Pembidik 

Berdasarkan sistem bidiknya kamera terdiri atas sejumlah bentuk dan 

jenis, antara lain : 
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 View Camera (kamera pengamat)  

Merupakan jenis kamera kuno dimana 

pembidik melihat bayangan objek dari kaca 

buram (ground-glass) yang langsung ada di 

belakang lensa dengan gambar terbalik.  

Setelah difokuskan dengan menggeser-geser 

bagian lensanya, kaca buramnya ditukar 

dengan film.  Pada versi yang lebih modern 

sistem pembidiknya diubah dengan penta prisma yang besar. Pada kamera 

ini pembidikan dilakukan secara horizontal dan langsung pada lensa utama. 

Pembidikan tepat pada objek, karena setiap saat fokusnya dapat diubah 

sesuai selera dan kebutuhan kita. 

 

 View Finder Camera/Range Finder Camera 

Viewfinder memainkan peranan yang sangan 

penting dalam penyusunan komposisi 

fotografi. Seorang fotografer profesional 

biasanya akan lebih memilih viewfinder 

dengan kualitas terbaik yang mampu 

memberikan sebuah gambaran yang tepat 

seperti apa yang akan tercetak nantinya. Pada 

kamera jenis ini, pembidikan tidak langsung 

dilakukan secara horizontal dan tidak langsung ke lensa utama, tetapi melalui 

jendela bidik terlebih dahulu kemudian ke objek yang akan dipotret.  Adapun 

penentu jarak (fokus) dibantu sebuah lensa kecil yang berada di samping 

pengamat bidikan sehingga menimbulkan bayangan.  Apabila gelang 

pengatur jarak (ring fokus) diputar maka bayangan akan bergerak sampai 

bersatu dengan objek yang kan dipotret. Lensa utama tidak bisa ditukar atau 

dilepas. Sementara lensa pengamat bidikannya ada atas samping lensa 

utama. 

 

2. Berdasarkan Kedudukan Sistem Pembidik dan Film 

Berdasarkan kedudukan sistem pembidik dan film kamera dibagi ke 

dalam sejumlah jenis, antara lain : 
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 Single Lens Reflex (SLR) Camera 

Pada kamera jenis ini, pembidikan dilakukan 

secara horizontal dan berpandangan langsung 

dengan lensa utama. Lensa berfungsi 

meneruskan bayangan objek ke pembidik dan 

meneruskan bayangan objek ke film. Apabila 

tombol pelepas ditekan, maka cermin akan 

terangkat ke atas, sehingga tidak menghalangi 

bayangan objek ke dalam film.   

Kamera jenis SLR sangat praktis 

terutama jenis Digital SLR (DSLR), karena bodi dan lensanya bisa dipisah-

pisah, dilepas, diganti dan ditukar dengan berbagai ukuran sesuai dengan 

keperluan.  Karenanya, kamera jenis ini juga disebut dengan istilah 

interchanggable lens. Lensa kamera SLR yang dapat diganti-ganti sesuai 

dengan kehendak ini tentunya sangat diminati oleh para ahli foto atau 

fotografer, karena dudukan lensa pada body/tubuh kamera berbeda-benda 

tergantung dari merk kamera, mulai dari lensa wide (sudut lebar), tele lens 

(jarak jauh), dan lensa normal yang memiliki ukuran standard 50 mm.  Selain 

itu, juga tersedia lensa zoom dengan panjang lensa yang bervariasi. 

 

 Twin Lens Reflex (TLR) Camera 

Pada kamera jenis TLR, pembidikan dilakukan 

secara vertikal pada lensa bagian atas dan tidak 

langsung ke lensa utama/lensa bagian bawah. 

Lensa atas berfungsi menangkap objek yang 

dipantulkan oleh cermin ke pembidik, sedangkan 

lensa bagian bawah berfungsi untuk menangkap 

objek untuk diteruskan ke film. Kedua lensa 

tersebut bergerak bersama-sama sampai objek 

yang akan dipotret tampak menyatu. Dalam 

operasionalnya, kamera TLR memiliki kelemahan berupa kesalahan paralaks 

yang ditimbulkan akibat sudut dan posisi kedua lensa yang tidak sama satu 

sama lain. 
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3. Berdasarkan Media Penangkap Cahaya 

Berdasarkan media penangkap cahaya, kamera memiliki berbagai 

jenis, antara lain : 

 

 Kamera Polaroid (Instan Camera)  

Kamera jenis ini memakai lembaran polaroid 

yang langsung memberikan gambar positif 

sehingga pemotret tidak perlu melakukan 

proses cuci cetak film.  Kamera jenis ini biasa 

digunakan untuk kegiatan yang dinilai urgens 

atau segera  yang harus membutuhkan positif 

gambar pada saat itu juga.  Biasanya kamera 

jenis ini banyak digunakan oleh para tukang foto 

keliling di area tempat hiburan atau tempat wisata. 

 

 Kamera Film 

Kamera film menggunakan pita seluloid atau 

sejenisnya, sesuai dengan perkembangan 

teknologi dibidang negatif film.  Butiran silver 

halida yang menempel pada pita film tersebut 

memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi 

terhadap cahaya. Saat proses cuci film 

berlangsung, silver halida yang telah terekspos 

cahaya dengan ukuran yang tepat akan menghitam, sedangkan yang kurang 

atau sama sekali tidak terekspos akan tanggal dan larut bersama cairan 

pengembang atau biasa  disebut dengan cairan developer. 

Jenis kamera film yang digunakan adalah dari jenis 35 milimeter, yang 

menjadi populer karena keserbagunaan dan kecepatannya saat memotret, 

karena kamera ini berukuran kecil, kompak dan tidak mencolok. Lensa 

kadang dapat dipertukarkan, dan kamera ini juga dapat memuat gulungan 

film untuk 36 singkapan, bahkan kadang lebih. Adapun jenis film  

berdasarkan ukuran terdiri atas : 1) Small format (35mm); 2) Medium format 

(100-120mm); 3) Large format.  Angka di atas berarti ukuran diagonal film 

yang digunakan. Setiap jenis ukuran film haru menggunakan kamera yang 

berbeda pula.   
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Sementara pembagian film berdasarkan jenis bahan dan 

sensitivitasnya terdiri atas  : 1) Film hitam putih; 2) Film warna; 3) Film 

positif; 4) Film negatif; 5) Film daylight; 6) Film tungsten; 7) Film infra 

merah.  

 

 Kamera Disk 

Perkembangan kamera terus mengalami 

revolusi, baik dari segi bentuk maupun 

fungsinya.  Salahsatu jenis kamera yang paling 

mutakhir yakni kamera disk yang memiliki 

karakteristik dimana sistem kerja dan 

reproduksinya tidak lagi konvensional.  Adapun 

sarana atu media penyimpanan objek atau 

gambar memakai film yang berbentuk cakram 

(disk), sementara proses pencucian dan pencetakan masih seperti film biasa. 

 

 Kamera Digital 

Kamera jenis ini merupakan kamera yang dapat 

bekerja tanpa menggunakan film. Si pemotret 

dapat dengan mudah menangkap suatu objek 

tanpa harus susah-susah membidiknya melalui 

jendela pandang karena kamera digital 

sebagian besar memang tidak memilikinya.  

Sebagai gantinya, kamera digital menggunakan 

sebuah layar LCD yang terpasang di belakang kamera. Lebar layar LCD pada 

setiap kamera digital berbeda-beda.  

Kamera digital tidak lagi memakai film sebagai pengambil gambar 

tetapi diganti dengan alat sensor peka cahaya, sensor ini akan menyimpan 

informasinya kedalam disket atau ke alat penyimpan memori (RAM), 

selanjutnya informasi yang berbentuk digital ini diproses melalui komputer 

dan pencetakanya memakai Thermal Printer. Sebagai media penyimpanan, 

kamera digital menggunakan internal memory ataupun external memory 

yang menggunakan memory card.  (Lebih jelasnya tentang kamera digital 

akan dibahas pada bagian terpisah). 
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4. Berdasarkan Fungsi Dalam Dunia Fotografi 

Berdasarkan fungsi dalam kegiatan fotografi, kamera memiliki 

sejumlah jenis, di antaranya : 

 

 Kamera Lithography  

Kamera jenis ini bisa juga disebut juga 

sebagai kamera percetakan.  Berfungsi 

untuk membuat plat cetak.  Ukurannya 

sangat besar dan film yang digunakan 

berukuran dalam orde puluhan 

centimeter sampai meter dengan jenis 

film yang digunakan ortho film. 

 

 View Camera Plaubel  

Kamera jenis ini biasa digunakan untuk kegiatan 

pemotretan arsitektur bangunan.  Mempunyai 

kelebihan dibandingkan dengan jenis kamera 

lainnya yakni terletak pada posisi lensa dan film 

yang dapat diubah-ubah sudutnya, sehingga dapat 

meghasilkan perspektif dapat berbeda-beda. 

 

 

 

 

 Kamera 3 Dimensi (2 Lens) 

Kamera ini mempunya dua lensa yang 

memiliki fungsi yang sama.  Karenanya, 

kamera ini dapat melakukan sekaligus dua 

kali pengambilan gambar setiap kali 

pemotretan.  Sementara untuk mengamati 

hasil fotonya harus menggunakan 

pengamat stereo agar pengamat 

mendapat kesan melihat objek secara 3 dimensi. 
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 Kamera Udara  

Kamera jenis ini digunakan untuk kegiatan pemetaan 

bumi atau pencitraan udara.  Biasanya tubuh kamera 

dipasang pada badan dasar pesawat atau helikopter.  

Karakter dari kamera jensi ini adalah ukurannya yang 

super besar untuk ukuran kamera foto. 

 

 

 

 

 Kamera Dalam Air  

Kamera ini khusus dirancang tahan air, 

sehingga dapat digunakan di dalam air tanpa 

perlu khawatir terjadi rembesan ke dalam 

tubuh kamera.  Kamera jenis ini banyak 

digunakan oleh para diver atau penyelam untuk 

memotret kegiatan mereka ataupun untuk 

memotret fenomena bawah laut  
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