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DUNIA fotografi dewasa ini telah mengalami loncatan revolusi 

tenologi yang sangat monumental.  Karenanya, masa-masa dimana harus 

mengisi gulungan film pada kamera dilanjutkan dengan lamanya menunggu 

proses cuci-cetak tampaknya telah berakhir. Dunia fotografi sekarang telah 

memasuki babak digital.  Babak atau era dimana kegiatan fotografi menjadi 

lebih efisien dan mudah.  Bahkan, semua orang termasuk di dalamnya 

masyarakat ”awam” kini dengan leluasa dapat memanfaatkan kemajuan yang 

dicapai dalam teknologi kamera ini. Pada dasarnya, loncatan teknologi 

kamera dari analog ke digital tidak merubah bentuk secara keseluruhan.  Di 

antara keduanya masih menyimpan kemiripan.  Bentuk kotak yang 

terbungkus plastik atau kerangka besi ringan masih tetap melekat dengan 

lensa yang mengatur ketajaman fokus maupun aperture dan shutter yang 

mengatur berapa banyak cahaya yang bisa masuk ke dalam kamera. 

Perbedaannya hanyalah pada medium penyimpan objek atau gambar. 

Salahsatu perbedaan signifikan yang dimiliki kamera digital yakni 

kemampuannya dalam melihat seketika hasil dari foto atau obyek yang 

diambil.  Hasil seketika ini memang memberikan dimensi lain, antara lain 

siapa saja dan di mana saja seseorang berada bisa berbagi foto hasil 

jepretannya dalam seketika. Hal lainnya yang juga menjadi nilai ”plus” dari 

kamera digital adalah efisiensi proses belajar fotografi yang menjadi semakin 

cepat dan bisa disimak oleh siapa saja yang berminat tanpa khawatir akan 
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membuang sejumlah uang karena harus membeli beberapa rol film.  Kendati 

demikian, perbedaan antara kamera digital dengan kamera konvensional 

atau analog tidak serta merta mentasbihkan kamera digital sebagai yang 

terbaik di segala aspek.  Namun, di antara keduanya terdapat saling 

melengkapi dan saling mengisi segala kekurangan dan kelebihan di antara 

masing-masing jenis kamera tersebut. 

 

3.1 Sejarah Perkembangan Kamera Digital  

Sejarah perkembangan kamera digital tidak terlepas dari 

pengembangan video tape recorder (VTR), yakni sebuah teknologi merekam 

gambar pada televisi.  Pada tahun 1951, untuk kali pertama, Bing Crosby 

Laboratorium membuat versi awal dari VTR.  Alat tersebut berfungsi untuk 

mengambil gambar dari kamera televisi, kemudian mengkonversi gambar 

tersebut menjadi suatu impuls listrik (digital) dan menyimpannya ke dalam 

tape magnetis. Kemudian pada tahun 1956, Charles P. Ginsburg dan Ampex 

Corporation menyempurnakan VTR dengan meluncurkan versi VR1000 dan 

umum dipakai oleh industri televisi.  Maka dari sanalah, antara kamera video 

dengan kamera digital memiliki kesamaan dalam penggunaan CCD (Charged 

Couple Device) untuk mengatur warna dan intensitas cahaya.  Sejak saat 

itulah, era kamera digital telah dimulai dan berkembang secara pesat. 

”Pemisahan” wujud kamera digital dengan kamera video terjadi pada 

tahun 1981, dimana Sony memperkenalkan kamera elektronik komersil 

pertama mereka yang disebut Mavica.  Adapun cara kerja dari kamera digital 

pertama ini yakni gambar yang direkam ke mini disc kemudian dimasukkan 

ke dalam video reader yang terhubung ke monitor atau televisi warna.  

Walaupun Mavica belum dapat dikatakan kamera digital, itu sebenarnya 

merupakan modifikasi kamera video yang mengambil foto secara spontan. 

Sementara itu, sejak pertengahan tahun 1970-an, Kodak Company 

memiliki beberapa penemuan tentang solid-state atau kejernihan untuk 

sensor gambar, yaitu mengubah cahaya ke gambar digital untuk penggunaan 

pada tingkat profesional dan konsumen rumah tangga. Dilanjutkan tahun 

1986, Kodak untuk pertama kalinya di dunia mengenalkan sensor megapixel. 

Sensor ini mampu merekam 1,4 juta pixel yang dapat menghasilkan 5x7 inci 

foto digital cetak berkualitas baik pada saat itu.  Setahun kemudian (1987), 
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Kodak pun merilis tujuh produk lainnya untuk merekam, menyimpan, 

memanipulasi, transmisi elektronik, dan mencetak gambar atau objek. 

Pada tahun 1990, Kodak mengembangkan sistem foto CD dan 

mengusulkan pertama kalinya di seluruh dunia untuk menetapkan standar 

warna digital dalam lingkungan komputer dan peripheral komputer. Pada 

tahun 1991, Kodak merilis pertama kalinya untuk para profesional, suatu 

sistem dalam pemotretan yaitu Digital Camera System (DCS) yang bertujuan 

untuk foto jurnalistik.  Kamera tersebut adalah Nikon F-3 yang dilengkapi 

dengan sensor 1.3 Megapixels. Sedangkan kamera digital yang pertama untuk 

tingkat konsumen pasar yang bekerja dengan komputer rumah melalui USB 

(Unit serial Bus) adalah kamera QuickTake 100 Aplle yang diluncurkan pada 

17 Februari 1994, kemudian kamera Kodak DC40 pada tanggal 28 Maret 

1995, dilanjutkan dengan Casio QV-11 dengan monitor LCD pada akhir 1995, 

dan Sony Cyber-Shot Digital Still Camera di tahun 1996.  

Sementara Kinko's dan Microsoft Corp. bekerja sama dengan Kodak 

Digital membuat gambar digital yang menggunakan software di berbagai 

tempat kerja dan kios foto, dimana para pelanggan diizinkan untuk 

memproduksi CD foto, gambar digital, dan kemudian dapat menambahkan ke 

dokumen komputer mereka. Di pihak lain, Hewlett-Packard (HP) adalah 

perusahaan pertama dalam hal membuat warna di produk mereka yaitu 

Inkjet Printer, sehingga melengkapi sistem pewarnaan untuk gambar yang 

dicetak dari kamera digital. Maka dimulailah perubahan kamera digital 

dengan bentuk yang baru.  Kamera digital seperti kamera konvesional, 

tersedia model Point-And-Shot dan lensa refleks tunggal digital atau Digital 

Single Lens Reflector (DSLR). Point-and-Shoot Camera adalah kamera kecil, 

murah, dan mudah digunakan, karena kamera tersebut hanya berisi lensa 

dan built-in flash.  Untuk mendapatkan bingkai gambar, kamera tersebut 

memiliki Liquid Crystal Display (LCD) berbasis viewfinder.  

Adapun keuntungan dan kerugian dari model Poit-And-Shoot adalah, 

kamera tersebut dirancang agar memudahkan dalam penggunaan.  

Walaupun model ini masih memiliki keterbatasan, yaitu penggunaan kontrol 

atas kamera. Beberapa kamera ada yang mengatur fokus dan eksposure 

secara otomatis. Sementara jenis DSLR Camera adalah kamera dengan model 

kebalikan dari Point-And_shoot Camera. Kamera DSLR memiliki optical 

viewfinders, removable lens, external flash, dan kemampuan untuk fokus 
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serta kemampuan untuk menyesuaikan eksposur secara manual bila 

diperlukan. Hal ini merupakan pengganti langsung dari kamera yang 

menggunakan negative film berbasis model lensa refleks tunggal atau Single 

Lens Reflex (SLR) yang digunakan kebanyakan orang waktu dulu.  

Untuk alasan inilah, kamera DSLR cenderung lebih rumit dan mahal 

dibandingkan kamera model Point-And-Shoot. Generasi awal model DSLR 

cenderung lebih mahal dan lebih besar dari kamera yang menggunakan 

negatif film. Pada saat ini hal ini tidak lagi terjadi, karena kamera DSLR 

menjadi lebih murah, ringan, dan lebih kompak sesuai dengan perkembangan 

jaman, bahkan generasi terbaru dapat menampilkan kualitas gambar High 

Definition. 

 

3.2 Pengertian Kamera Digital 

Kamera adalah alat paling populer dalam aktivitas fotografi.  Nama 

tersebut ini didapat dari camera obscura, bahasa Latin untuk "ruang gelap", 

mekanisme awal untuk memproyeksikan tampilan di mana suatu ruangan 

berfungsi seperti cara kerja kamera fotografis yang modern, kecuali tidak ada 

cara pada waktu itu untuk mencatat tampilan gambarnya selain secara 

manual mengikuti jejaknya. 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. Dikenal banyak jenis kamera potret. 

Sementara digital berasal dari kata Digitus, dalam bahasa Yunani 

berarti jari jemari. Apabila dihitung jari jemari orang dewasa, maka 

berjumlah sepuluh (10).  Nilai sepuluh tersebut terdiri dari 2 radix, yaitu 1 

dan 0.  Oleh karena itu, Digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan 

bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on (bilangan biner).  

Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. 

Dapat disebut juga dengan istilah Bit (Binary Digit). Konsep digital ini 

ternyata juga menjadi gambaran pemahaman suatu keadaan yang saling 

berlawanan.  Pada gambaran saklar lampu yang ditekan pada tombol on, 

maka ruangan akan tampak terang.  Namun apabila saklar lampu yang 

ditekan pada tombol off, maka ruangan akan menjadi gelap.  
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Bahkan kondisi alam semesta secara keseluruhan (ternyata) 

menganut sistem digital ini. Pada belahan bumi katulistiwa, munculnya siang 

dan malam adalah suatu fenomena yang tidak terbantahkan.  Secara 

psikologis, manusia terbentuk dengan dua sifatnya, yaitu baik dan buruk. 

Konsep Yin dan Yang ternyata juga bersentuhan dengan konsep digital ini. 

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan kamera digital adalah suatu 

alat untuk membuat gambar dari obyek untuk selanjutnya dibiaskan melalui 

lensa kepada sensor (CCD atau CMOS) yang hasilnya kemudian direkam 

dalam format digital ke dalam media simpan digital. Karena hasilnya 

disimpan secara digital itulah maka hasil rekam gambar ini harus diolah 

menggunakan pengolah digital seperti komputer atau mesin cetak yang 

dapat membaca media simpan digital tersebut.  

Adapun kemudahan dari kamera digital adalah hasil gambar yang 

dengan cepat diketahui hasilnya secara instan, kemudahan memindahkan 

hasil (transfer), dan penyuntingan warna, ketajaman, kecerahan dan ukuran 

yang dapat dilakukan dengan relatif lebih mudah daripada kamera manual. 

Kamera Digital merupakan produk teknologi digital (perangkat digitizer) 

dengan kemampuan mengambil input data analog berupa frekuensi sinar 

dan mengubahnya ke dalam bentuk mode digital elektronis. Dengan 

demikian, terdapat sejumlah perbedaan signifikan kendati dalam beberapa 

hal memiliki kesamaan antara kamera digital dengan kamera analog, di 

antaranya yakni dari aspek, 1) Teknologi rekam; dan 2) Media penyimpan 

foto.   

 

 Teknologi Rekam 

 Kamera Analog – Kamera analog sudah hampir mampu menangkap 

seluruh warna yang diantulkan oleh matahari dan kamera analog 

juga cukup sensitif.  Kamera analog merekam dengan film negatif 

berwarna , slide film positif dan hitam putih. Kamera digital 

merekam dengan pixel (picture element atau elemen dasar dari 

film) 

 Kamera Digital – Kamera digital belum mampu menangkap semua 

warna yang dipantulkan oleh matahari namun warna yang 

dihasilkan lebih kontras. Kamera digital juga kurang sensitif.  

 



Firman Taqur | Dasar – Dasar Photografi 6 

 

 Media Penyimpanan Foto  

 Kamera Analog  :  Menggunakan media film seluloid melalui poses 

kimia. Kamera analog (kamera biasa) 

menggunakan lensa untuk mentransfer hasil 

foto ke dalam negative film dari cahaya yang 

ditangkap. Negative film ini merupakan media 

penyimpannya, dan sangat sensitif terhadap 

cahaya.  

 Kamera Digital :  Menggunakaan sensor peka cahaya dengan 

proses elektronik. Pada kamera digital perekam 

gambar menggunakan sensor CCD (Charge 

Coupled Device) atau CMOS (Complemetary 

Metal Oxidane Silicon) yang kemudian hasilnya 

direkam dalam format digital ke dalam media 

penyimpanan digital semacam Compact Flash, 

Secure Digital, Memory Stick, dan sebagainya.  

Karena hasilnya disimpan dalam format digital 

maka akan memudahkan untuk ditransfer ke 

pengolah foto digital berupa piranti komputer, 

untuk keperluan proses editing berupa 

perubahan pada warna, ketajaman, kecerahan 

serta pada latar belakang objek. 

 

Lebih jelasnya tentang perbedaan antara kamera digital dengan 

kamera analog dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

 

Kamera Analog 

 

 

Kamera Digital 

 Negatif film sebagai media 

penyimpanan gambar. 

 Objek hanya bisa dilihat pada lensa 

pembidik (Optical Viewfinder) 

 Hasil tidak bisa diedit  

 Gambar disimpan dalam format 

digital pada Memory Card. 

 Objek tergambar jelas pada Image 

Display yang tersedia. 

 Hasil bisa diedit.  
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3.3 Jenis-Jenis Kamera Digital 

 Jenis kamera digital yang berkembang dan paling banyak digunakan 

oleh masyarakat kebanyakan saat ini terdiri atas : 

  

1. Kamera Saku (Point and Shoot Camera) 

Kamera jenis Point and Shoot dewasa ini 

merupakan jenis kamera digital yang paling 

banyak digunakan karena pemakaiannya 

yang mudah serta harganya yang relatif 

murah.  Kamera ini dirancang untuk 

mereka yang kurang menyukai kontrol 

manual atau dengan kata lain yang ingin 

serba otomatis.  Kamera ini memiliki sejumlah fasilitas menarik lainnya, di 

antaranya memiliki optical zoom dan digital zoom. 

Optical zoom merupakan fasilitas pembesaran gambar yang dilakukan 

dengan menggunakan kombinasi dari reposisi lensa.  Sedangkan digital zoom 

adalah fasilitas pembesaran gambar yang dilakukan secara digital atau yang 

dibiasa disebut hasil olah digital pada perangkat komputer. Proses ini 

sebenarnya hanya berupa proses crooping dan pembesaran menggunakan 

software internal kamera.  Zoom ini mengakibatkan gambar atau objek 

menjadi tampak kabur (blur).  Kamera ini memiliki resolusi sampai dengan 

3,1 mega pixel.  Sementara media bidik bisa berupa lensa konvensional, LCD, 

atau merupakan kombinasi keduanya. 

 

2. Kamera Digital Semi Profesional 

Kamera jenis ini memiliki banyak sebutan, 

antara lain prosumer camera dan advance 

digital camera. Pemberian nama tersebut 

berkaitan dengan fungsi dan target 

pasarnya yang unik dari kamera jenis ini. 

Kamera ini dirancang untuk mereka yang 

ingin ”disulitkan” oleh pengaturan 

diafragma atau bukaan serta segala pernik teknik fotografi. 

Dengan kamera ini, pengguna atau fotografer dapat mengatur jarak 

bidik secara manual dan mode zooming atau bahkan fasilitas macro yang 
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sangat membantu dalam memperoleh kualitas gambar serta efek yang 

diinginkan dari hasil jepretan obyek.  Secara umum kelebihan kamera digital 

kelas ini adalah pada standar lensa yang digunakan, yakni lensa berukuran 

35 mm.  Lensa ini mirip sekali dengan lensa standar pada kamera Single Lens 

Reflect (SLR) jenis analog, namun dengan desain khusus yang disesuaikan 

dengan karakter kamera digital.  Sedangkan kelebihan teknis lainnya terletak 

pada adanya kendali manual dan otomatis pada fokus, bukaan diafragma, 

serta kecepatan pembukaan lensa. Adapun resolusi dari kamera kelas ini 

adalah antara 3,1 mega pixel sampai dengan 5,1 mega pixel.  

 

3. Kamera Digital SLR (Single Lens Reflex) 

Resolusi terendah yang dimiliki kamera digital 

jenis SLR (Single Lens Reflex) ini adalah 5,1 

mega pixel. Seperti halnya pada kamera SLR 

analog, kamera digital SLR juga memiliki kualitas 

gambar terbaik karena menggunakan lensa optik 

dan sistem kendali manual. Selain kendali yang 

diberikan secara manual, kamera ini juga 

memiliki sistem kendali otomatis yang dibantu 

oleh micro processor yang cukup canggih.  

Kamera digital SLR ini bisa dilepas dan diganti 

dengan lensa berdiameter lebih besar atau lebih kecil sesuai kebutuhan.  Ada 

dua hal penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan kamera digital 

SLR, yaitu lensa dan blitz. 

 

3.4 Fitur Kamera Digital 

 Ada banyak fitur yang melengkapi sebuah perangkat kamera digital. 

Fitur-fitur ini tentunya berfungsi untuk menunjang akselerasi kegiatan 

pemotretan melalui kamera digital tersebut. 

 

1. Megapixel  

 Jika melihat foto atau gambar yang ada di komputer maka gambar 

tersebut sesungguhnya adalah kumpulan dari ribuan titik titik yang sangat 

kecil dan tiap tiap titik tersebut memiliki warna tertentu. Titik-titik itulah 

yang kemudian dikenal dengan istilah atau sebutan pixel. Setiap pixel 
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mempunyai satu warna dan bergabung dengan pixel-pixel yang lain sehingga 

membentuk suatu pola dan menghasilkan gambar. Gambar seperti ini hampir 

tidak mungkin dibuat oleh tangan manusia. Bisa dibayangkan betapa 

rumitnya hanya untuk untuk membuat sebuah garis lurus, bila harus 

dilakukan dengan meletakkan titik-titik yang berjajar rapi secara manual. 

Karena itu, gambar atau foto yang dilihat biasanya dihasilkan oleh sebuah 

mesin seperti kamera, monitor, televisi, komputer, proyektor film, scanner, 

printer dan sebagainya. 

 Pixel adalah unsur gambar atau representasi sebuah titik terkecil 

dalam sebuah gambar grafis yang dihitung per inci.  Piksel sendiri 

merupakan akronim atau singkatan dari Picture Element yang disingkat 

menjadi Pixel atau fiksel. Pada ujung tertinggi skala resolusi, mesin cetak 

gambar berwarna dapat menghasilkan hasil cetak yang memiliki lebih dari 

2.500 titik per inci denga pilihan 16 juta warna lebih untuk setiap inci, dalam 

istilah komputer berarti gambar seluas satu inci persegi yang bisa 

ditampilkan pada tingkat resolusi tersebut sepadan dengan 150 juta bit 

informasi. Sementara itu, monitor atau layar datar yang sering ditemui 

terdiri dari ribuan piksel yang terbagi dalam baris-baris dan kolom-kolom.  

Jumlah piksel yang terdapat disebuah monitor dapat diketahui dari 

resolusinya. Resolusi maksimum yang disediakan adalah 1024x768, maka 

jumlah pixel yang ada dalam layar monitor tersebut adalah 786432 piksel.  

Asumsinya, semakin tinggi jumlah piksel yang tersedia dalam monitor, 

semakin tajam gambar yang mampu ditampilkan oleh monitor tersebut. 

 

Gambar 3.1 

Pixel Pada Gambar 
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 Sedangkan dalam kamera digital, unsur pixel memegang peranan yang 

sangat penting dalam ketajaman gambar atau foto objek.  Kamera dengan 10 

megapixel berarti kamera tersebut mampu menghasilkan gambar (image) 

yang terdiri dari 10 juta pixel.  Contohnya, ada kamera 10 megapixel yg 

menghasilkan gambar 3872 x 2592. Kamera digital saat ini sudah memiliki 

sensor penangkap gambar lebih dari jutaan pixel. Semakin banyak pixel yang 

bisa ditangkap akan semakin detail dan semakin halus gambar yang 

dihasilkan. Misalnya, untuk memotret gambar ukuran pos card, cukup 

menggunakan kapasitas kapasitas sensor 1 megapixel.  Namun, untuk 

keperluan gambar yang jauh lebih detail maka diperlukan kamera dengan 

kapasitas sensor 2 megapixel atau lebih.   

 

2. Sensor 

 Sensor merupakan salah satu komponen yang paling penting karena 

memberikan penagruh yang signifikan terhdap kualitas gambar.  Sensor 

inilah yang berfungsi untuk menangkap cahaya dari lensa sehingga kamera 

bisa menghasilkan gambar. Untuk melihat kualitas sensor maka dapat 

berpatokan kepada ukurannya. Asumsinya, semakin besar ukuran sensor 

akan semakin bagus kualitas gambar yang dihasilkannya.  Adapun bentuk 

dari ukuran sensor dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar 3.2 

Ukuran Sensor 
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2.1 Jenis Sensor 

 Secara umum sensor berguna untuk mengubah cahaya menjadi 

gambar. Pada kamera digital yang tidak menggunakan film sebagai medium 

penangkap objek, maka sensor menggantikan fungsi film tersebut.  Dewasa 

ini, terdapat dua tipe sensor yang biasa digunakan pada kamera digital, yakni 

1) Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS), dan 2) Charged 

Couple Device (CCD).  

 

 CMOS  

Sensor CMOS paling banyak digunakan pada kamera 

digital saat ini.  Selain harganya yang rel atif murah, 

sensor ini juga dapat ditambahi chip "serbaguna" yang 

dapat mendongkrak kinerja kamera.   Namun, sensor 

CMOS memiliki sejumlah kekurangan di antaranya, 

tidak peka cahaya, sehingga sering timbul noise 

(bintik-bintik) ketika melakukan pengambilan 

gambar/objek di tempat yang redup cahaya.  Kekurangan lainnya adalah 

rentan terhadap goncangan sehingga cahaya sangat susah difokuskan 

(Shuttering).  

 

 CCD  

Sensor CCD merupakan chip silikon yang terbentuk 

dari ribuan atau bahkan jutaan dioda fotosensitif 

yang disebut photosites, photodelements, atau 

disebut juga piksel.  Tiap photosite menangkap satu 

titik objek kemudian dirangkai dengan hasil 

tangkapan photosite lain menjadi satu gambar. Saat 

menekan tombol capture pada kamera digital, sel pengukur intesintas cahaya 

akan menerima dan merekam setiap cahaya yang masuk menurut 

intensitasnya.  Dalam waktu yang sangat singkat, tiap titik photosite akan 

merekam cahaya yang diterima dan diakumulasikan dalam sinyal elektronis.  

 Selanjutnya, gambar yang sudah dikalkulasikan dalam gambar yang 

sudah direkam dalam bentuk sinyal elektronis akan dikalkulasi untuk 

kemudian disimpan dalam bentuk angka-angka digital.  Angka tersebut 
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kemudian akan digunakan untuk menyusun gambar ulang untuk ditampilkan 

kembali. Perekaman gambar yang dilakukan oleh CCD sebenarnya dalam 

format grayscale atau monokrom dengan 256 macam intensitas warna dari 

putih sampai hitam. Namun, revolusi fotografi yang dilakukan oleh James 

Clark Maxwel pada tahun 1860 an mampu membuat gambar berwarna dari 

film hitam putih dengan mengunakan filter merah, hijau dan biru yang 

dikenal dengan RGB (Red Green Blue). 

 Pembentukan warna pada gambar fitografi sebenarnya hanya terdiri 

dari tiga warna yaitu merah, hijau dan biru atau disebut additive color 

system. Apabila ketiga warna ini digabungkan dengan intensitas yang sama 

akan membentuk warna putih.  Penggabungan dua warna dengan intensitas 

yang sama akan menghasilkan warna baru, Red- Green - Yellow, Green-Blue - 

Cyan, Blue-Red - Magenta. Sensor CCD juga mulai banyak dipakai dalam 

kamera digital karena sensor ini memiliki kepekaan terhadap cahaya 

sehingga noise atau gangguan yang timbul sangat minim dibanding dengan 

sensor tipe CMOS, sehingga ideal untuk memfoto di tempat yang redup 

cahaya. Namun kekurangan efek Smear yang sering timbul sehingga 

mengurangi kualitas foto.  Selain itu, harganya yang sangat mahal dan untuk 

konsumsi tinggi.   

 Adapun kelebihan dan kekurangan dari Sensor CMOS dan Sensor CCD 

seperti tampak dalam tabel di bawah ini : 

 

Kategori CMOS CCD 

Daya Rendah Tinggi 

Harga Rendah Tinggi 

Noise Tinggi Rendah 

Shuttering Sulit Mudah 

Efek Bloom Tidak Ya 

 

3. Lensa 

Fungsionalisasi kamera tidak bisa dipisahkan dari lensa.  Lensa ini 

berfungsi sebagai focusing kamera pada obyek yang akan dibidik.   Tanpa 

adanya lensa, kamera tidak akan bisa mengambil gambar atrau objek.  

Adapun tugas lensa adalah mengambil cahaya dari subyek agar masuk ke 

dalam fokus sehingga bisa menghasilkan gambar yang bagus.   



 

13 Firman Taqur | Dasar – Dasar Photografi 

 

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.  Pada kamera digital model Single Lens Reflect (SLR) atau DSLR, 

lensa bisa dikelola secara manual dengan tangan, tanpa lewat tombol.  Hal ini 

memungkinkan pengguna bisa leluasa melakukan proses zoom, baik 

pembesaran (zoom-in) maupun pengecilan (zoom-out). Adapun 

operasionalisasi atau kerja lensa pada kamera terdiri atas 1) Focal Length, 

dan 2) Zoom.   

 

3.1 Focal Length  

Focal Length adalah sebagai penentu sudut pandang dari suatu lensa 

dan juga menentukan seberapa jauh suatu objek bisa didekatkan.  Satuan 

dari Focal length adalah millimeter (mm) misalnya, 28-105 mm.  Semakin 

Kecil angkanya, semakin lebar sudut pandangnya dan semakin jauh objeknya, 

dan semakin besar angkanya, semakin sempit sudut pandangnya dan 

semakin dekat objeknya. 

 

Gambar 3.3 

Focal length 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mengenai 

sudut pandang antara menggunakan lensa 10 mm dengan lensa 12 mm, di 

situ terlihat bahwa pada posisi yang sama, bila menggunakan lensa 10 mm 
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akan menghasilkan gambar yang lebih lebar dibandingkan dengan 

menggunakan lensa 12 mm. Sementara itu, terdapat 2 jenis focal length atau 

panjang fokal lensa pada kamera digital, yakni 1) Lensa tetap (fixed length), 

dan 2) Lensa zoom. 

 Lensa tetap hanya memiliki satu panjang fokus, biasanya berukuran 

sekitar 6-7mm. Untuk mengenali kamera ini, biasanya tidak ada 

keterangan optical zoom. 

 Lensa zoom memiliki mekanisme yang memungkinkan panjang 

fokusnya berubah-ubah.  Pada umumnya panjang fokus berkisar 

dari 6-7mm sampai 18-28mm. 

Panjang fokal yang bisa berubah-ubah ini bisa diperoleh dengan 

menggunakan susunan lensa yang rumit. Pada kamera digital kelas 

konsumer, perubahan susunan lensa ini digerakkan oleh motor.  Sedangkan 

pada kamera DSLR yang digunakan profesional, bisa digerakkan secara 

manual. Susunan lensa ini akan memakan tempat yang cukup besar, oleh 

karena itu kamera digital dengan lensa zoom pada umumnya memiliki lensa 

yang menjulur kedepan.  Semakin besar focal-length terbesarnya, semakin 

panjang pula moncong lensa.   

Moncong ini semakin panjang lagi jika kamera memiliki feature 

“Optical Image stabilizer” dimana terdapat lensa tambahan yang dirancang 

untuk mengurangi efek akibat goncangan.  Contoh kamera jenis ini adalah 

Canon PowerShot S2 IS (akhiran IS berarti Image Stabilizer). Akan tetapi, 

beberapa model kamera digital dirancang stylish tipish dengan menyusun 

lensa ini secara vertikal, sejajar badan kamera.  Cahaya masuk dibelokkan 

dengan prisma, dilewatkan susunan lensa yang berjajar vertikal, menuju 

sensor yang terdapat di dasar badan kamera. Dengan cara ini, kamera bisa 

begitu tipis, hingga hanya 1 cm.  Walaupun berakibat terjadinya sedikit 

distorsi cahaya, kamera jenis ini cukup laris.  Contoh kamera ini adalah Sony 

seri T (T3, T5), dan Pentax WP5. 

 

3.2 Zoom 

Selain focal length, zoom atau pembesaran pandangan suatu objek 

dengan lensa juga memegang peranan penting dalam teknik pemotretan 

kamera digital.  Zoom terdiri atas optical zoom dan digital zoom.  Optical 

zoom merupakan pembesaran gambar melalui optik lensa sehingga langsung 
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dari lensa (optik) kamera (mekanik) yang dipakai akibatnya walaupun di 

zoom gambar tidak akan pecah. Sedangkan digital zoom adalah pembesaran 

gambar dari gambar yang telah tertampil oleh lensa (optik). Artinya adalah 

memperbesar tampilan gambar yang sudah ada atau terbidik optik kamera, 

akibatnya jika terus di zoom maka gambar akan semakin pecah. Zoom digital 

akan membuat gambar sedikit pecah-pecah (terkotak kotak) disebabkan ada 

manipulasi file secara digital untuk memperbesar gambar.  Semakin besar 

zoom digital yang dipakai akan semakin terlihat perpecahan kualitas gambar.   

 

Gambar 3.3 

Digital Zoom  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Fitur Tambahan Kamera Digital 

 Dalam operasionalisasi atau penggunaan kamera digital, selain tubuh 

atau badan kamera itu sendiri, seorang fotografer atau penguna kamera juga 

harus membutuhkan sejumlah fasilitas tambahan untuk menunjang hasil 

jepretan gambar yang diambil, baik yang sifatnya internal atau di dalam 

tubuh kamera maupun di luar tubuh kamera,  yakni : 

 

1. Kartu Memori (Memory Card) 

Dalam kamera digital, memory card atau kartu 

memori merupakan media penyimpan gambar 

atau data dari hasil pengambilan gambar atau 

perekaman data.  Saat ini, terdapat beberapa tipe 

memory card yang dapat digunakan masyarakat, 

di antaranya, SD, MMC (Multi Media Card), SDC, 

CF, MD, MS, MSPRO. Memory card ini memiliki 

kapasitas yang berbeda- beda berdasarkan 
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ukuran byte, yakni, mulai dari 16 Mb (Mega byte), 32 Mb, 64 Mb, 128 Mb, 256 

MB, 512 MB, 1GB (Giga byte), 2 GB, dan 4 Gb.   

 

2. Kabel Data (Data Cable)  

Kabel Data merupakan alat penghubung antara 

kamera foto digital dengan medium lainnya, seperti 

komputer, televisi atau Printer. Alat ini berfungsi 

untuk memindahkan atau mentransfer data foto yang 

ada pada memory card ke komputer untuk keperluan 

pengeditan, atau untuk menampilkan hasil foto di 

televisi, atau untuk mencetak langsung hasil foto ke printer.  USB Cable Data 

penghubung kamera dengan komputer atau printer melalui USB Port, 

sedangkan untuk Audio Visual Cable penghubung kamera dengan televisi.  

Kabel data kamera ini biasanya hanya bisa digunakan untuk kamera yang 

sejenis. 

 

3. Tripod  

Tripod merupakan alat yang berfungsi untuk membantu 

proses pemotretan. Pasalnya, untuk pengambilan gambar 

yang berkualitas diperlukan stabilitas gerakan pada tubuh 

kamera.  Artinya getaran atau goyangan pada tubuh kamera 

harus diminimalisir saat menekan shutter button sehingga 

kamera tidak kehilangan fokus.   

 

 

4. Monopod  

Dari segi fungsi, monopod sama halnya dengan tripod.  

Namun yang membedakannya hanya dalam bentuk, yakni 

berkaki satu, sedangkan tripod berkaki tiga.  

Kelebihannya, Monopod ini lebih mudah dibawa, namun 

kelemahannya, alat ini hanya dapat menghilangkan 

goyangan secara vertikal saja. 
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5. Filter  

Filter merupakan alat tambahan kamera yang dipasangkan pada 

lensa.  Berfungsi untuk menyaring cahaya yang masuk agar menghasilkan 

objek atau gambar yang sempurna.  Filter terdiri atas dua jenis, yakni : 

 Filter UV (Ultra Violet); Merupakan penyaring cahaya Ultra Violet 

atau cahaya matahari agar tidak terjadi hazy pada foto-foto 

landscape.  Biasanya, filter UV sering digunakan untuk melindungi 

lensa dari debu.  

 PL/CPL (Polarizer/Circular Polarizar); Filter ini berfungsi untuk 

mengurangi bayangan pada permukaan non logam.  Selain itu, 

filter ini juga dapat dimanfaatkan untuk menambah efek kontras 

pada foto langit.  

 
3.6 Komponen Kamera Digital 

Setiap bentuk atau jenis kamera digital tentunya memiliki perbedaan 

satu dengan yang lainnya, terutama dalam aspek komponen atau bagian-

bagian.  Namun demikian, secara umum kamera digital apapun itu jenis dan 

merknya memiliki bagian-bagian yang tidak jauh berbeda antara satu dengan 

yang lainnya. Agar pembahasan lebih spesifik, maka komponen kamera 

digital yang akan dibahas pada bagian ini adalah jenis kamera Point 

and_Shoot Camera merk HP Photosmart 730 series dan jenis DSLR merk 

Nikon D80. 

 

 Kamera Digital Jenis Point and Shoot (Photosmart 730 series) 

 

Gambar 3.4 

Tampak Sisi Depan dan Sisi Bawah 
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Keterangan :  

1. Video/Self Timer Light pada modus video akan berwarna merah ketika 
melakukan perekaman movie, dan pada modus kamera akan berwarna 
merah berkelap-kelip (blinking red) saat Self Timer diaktifkan. 

2. Microphone merupakan sarana perekaman audio clips pada perekaman 
movie.  

3. Flash berfungsi menghasilkan kilatan cahaya untuk membantu mendapatkan 
gambar yang jelas jika kondisi obyek gelap atau kurang cahaya. Misalnya : 
Malam hari, dalam ruangan. Disamping itu Kamera Digital memiliki Sensor 
Flash untuk menentukan tingkat pencahayaan secara otomatis. Flash hanya 
berfungsi pada modus kamera.  

4. Power Adapter Connector berfungsi untuk menyambungkan kamera dengan 
listrik AC jika tidak menggunakan battery. 

5. USB Connector merupakan konektor penghubung kamera ke komputer atau 
printer untuk transfer data melalui USB Cable Data. 

6. TV Connector merupakan konektor penghubung kamera ke TV yang 
berfungsi sebagai pengganti layar (Image Display) dari kamera.  

7. Speaker berfungsi untuk sarana output suara kamera atau audio clips  
8. Tripod Mount merupakan tempat pemasangan tripod kamera  
9. Camera Dock Connector adalah konektor penghubung dengan dok kamera 

yang memiliki konektor USB, konektor audio visual dan konektor power 
adapter AC.  

10. Battery Door tempat memasukkan battery kamera. 
11. Lens (Lensa) berfungsi untuk menangkap gambar objek yang ada dihadapan 

kamera ( objek yang dipotret). Cover Lens (Penutup Lensa) merupakan 
penutup lensa otomatis berfungsi untuk pengaman lensa ketika kamera 
tidak digunakan. 

 

Gambar 3.5 

Tampak Bagian Sisi Atas  
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Keterangan : 

1. Flash Button berfungsi untuk menyeting apakah flash aktif atau tidak aktif. 
Secara default flash dalam keadaan tidak aktif.  

2. Image Quality Button berfungsi untuk menentukan kualitas image yamg 
dihasilkan. Ada 3 tingkatan kualitas image pada kamera digital dimulai dari 
yang paling rendah yaitu : Good ditandai dengan *, Better ditandai dengan ** 
dan Best ditandai dengan ***.  

3. Mode Button berfungsi untuk memilih fitur-fitur yang ada seperti : Self 
Timer, Macro, Burst atau Exposure Settings. 

4. Status LCD berfungsi menampilkan setting kamera dan setting yang sedang 
aktif.  

 

  

 

 

 

 
 
 
 

Keterangan LCD : 
 Resolusi Image dipilih adalah best (high resolution) 
 Setting Night Mode (Modus Malam) sedang aktif 
 Auto Flash (pencahayaan otomatis) kamera aktif 
 Flash dalam keadaan Off 
 Setting Red-Eye Reduction aktif 
 Perkiraan sisa daya tampung penyimpanan pada memory card berdasarkan 

jumlah image atau durasi video. 
 AC Power Adapter sedang terpasang di kamera.  
 Kondisi Battery penuh, jika battery lemah (low battery) akan dimunculkan 

peringatan pada Image Display.  
 Memory Card sedang terpasang dikamera 
 Perekam audio sedang aktif 
 Perekam video sedang aktif. 
 F-stop kamera disetting pada F2.6 atau F4.9 pengaturan aperture kamera.  
 Mode portrait kamera digital sedang aktif untuk pemotretan jarak 60 s.d 100 cm. 
 Mode landscape kamera digital sedang aktif. 
 Mode aksi/sport sedang aktif berfungsi untuk memotret benda bergerak.  
 Setting Macro sedang aktif untuk pemotretan jarak sekitar 20 cm. 
 Setting Burst Mode / Multi Snap sedang aktif untuk pengambilan beberapa 

gambar dalam satu snapshot. Biasanya sampai 5 gambar 
 Setting Self Timer sedang aktif untuk pemotretan tanpa menekan Shutter Button. 

5. Shutter Button merupakan tombol perekam gambar. Jika ditekan 
separo akan mengunci fokus dan exposure, kemudian tekan penuh 
untuk mengambil gambar objek. 

6. Video Button merupakan tombol perekam movie. Jika ditekan 
pertama kali berarti proses perekaman movie dimulai dan jika ingin 
menghetikannya tekan video button sekali lagi. 
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Gambar 3.6 

Tampak Bagian Sisi Belakang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
1. Optical Viewfinder di kenal juga dengan Jendela Pelihat, berupa jendela kecil 

pada kamera untuk melihat objek yang akan di ambil oleh fotografer, objek 
yang tampak pada Optical Viewfinder sesuai dengan kenyataan, dan hasil 
yang tampak pada Optical Viewfinder pula yang akan terekam pada memory 
card kamera digital. Pada kamera fotografi profesional, pada Optical 
Viewfinder juga terdapat titik fokus dan pengukuran cahaya sehingga 
fotografer dapat melihat apakah gambar yang di hasilkan memiliki cahaya 
yang cukup dan ketajaman gambar yang pas. Optical Viewfinder juga 
berfungsi dalam perekaman movie/video  

2. Video Viewfinder Light akan menyala dengan warna merah pada saat 
perekaman movie/video dan akan berkelap-kelip (blinking red) apabila self 
timer pada modus kamera diaktifkan atau saat terjadi kesalahan (error).  

3. Auto Focus Viewfinder Light akan menyala dengan warna hijau saat kamera 
siap untuk pengambilan gambar objek. Saat itu fokus dan exposure objek 
terkunci dengan ditekannya Shutter Button separonya sebelum perekaman 
gambar dilakukan kamera. Apabila kamera tidak bisa fokus atau dalam 
kondisi Long Exposure atau terjadi error maka Auto Focus Viewfinder Light 
akan berkelap-kelip (blinking green).  

4. ON/OFF Switch merupakan swicth untuk menghidupkan atau mematikan 
komputer.  

5. Zoom Button untuk proses Zooming (Zoom out/Zoom in) ialah 
memperbesar gambar objek yang posisinya jauh sehingga tidak perlu 
mendekati objek untuk memperoleh ukuran yang diinginkan. Perpaduan 
Optical Zoom dan Digital Zoom menghasilkan zoom yang berlipat 
Memory/USB Light akan menyala dengan warna orange apabila Memory 
Card telah terpasang dengan benar. Memory/USB Light akan berkelap-kelip 
(blinking orange) pada saat kamera dihidupkan, pengisian ulang battery 
(charging battery), mengirim dan menerima data melalui USB Connector dan 
saat membaca dan menyimpan data pada Memory Card.  
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6. Memory Card door tempat untuk memasang memory card atau 
mencabutnya.  

7. Wrist Strap Mount tempat pemasangan tali kamera.  
8. Arrow Button adalah tombol untuk memilih menu yang tampil pada Image 

Display ke dua arah yaitu atas dan bawah, dan menu tersebut diakses 
dengan cara menekan OK Button.  

9. Image display berfungsi untuk menampilkan objek yang tertangkap lensa 
kamera, menampilkan menu-menu yang tersedia, ataupun menampilkan 
hasil rekaman kamera / movie yang sudah tersimpan pada memory card.  

10. HP Instant Share Button berfungsi mengaktifkan dan menonaktifkan menu 
yang muncul pada Image Display. 

11. Playback button berfungsi untuk menampilkan dan menutup hasil rekaman 
yang dimunculkan pada Image display. 

12. Live View Button berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fasilitas 
live view yaitu menjadikan Image Display berfungsi sebagai Optical 
Viewfinder untuk pengambilan gambar yang lebih akurat, namun 
berdampak pemborosan dalam penggunaan battery. 

 

 Kamera Digital Jenis Single Lens Refleks (SLR) 

Pada dasarnya suatu kamera SLR baik digital ataupun film terdiri dari 

dua komponen utama yaitu : Badan kamera (camera body) dan Lensa (Lens).  

Pada badan kamera terdapat berbagai macam tombol fungsi dan pengaturan, 

di antaranya power switch, built in flash, mode kreatif, multi selector, dan 

sebagainya. 

 

1. Badan Kamera 

Gambar 3.7 

Badan Kamera Nikon D80  

(Tampak Depan dan Atas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Firman Taqur | Dasar – Dasar Photografi 22 

 

 

Keterangan : 

 

- Secara umum pada bagian depan badan kamera Nikon D80 terdapat tempat 
untuk memasang lensa, built in flash bila pencahayaan kurang, tombol 
shutter release untuk mengambil gambar. Pada sisi sebelah kiri terdapat 
tempat untuk koneksi kamera dengan peralatan dari luar seperti: TV 
konektor, USB konektor, Power konektor.  
 

- Pada sisi sebelah atas terdapat control panel berisi seluruh informasi 
tentang kondisi kamera dan setting yang sedang digunakan, dan pilihan 
mode kreatif yang digunakan untuk mengambil gambar dengan kegunaan 
tertentu. 
 
 

- Tampilan badan kamera sebelah belakang dan bawah ditunjukkan pada 
Gambar 2.  Pada sisi sebelah kanan tempat untuk kartu memori. Pada sisi 
sebelah bawah terdapat tempat untuk koneksi tripod dan tempat baterai.  
 

- Pada bagian belakang terdapat komponen-komponen LCD display, tombol-
tombol zoom, menu, Qual, ISO, Playback, multi selector, dan viewfinder untuk 
melihat gambar yang akan diambil. 
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Gambar 3.8  

Tubuh Kamera Nikon D80  

(Tampak Belakang dan Bawah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mode Dial 

 Kamera Nikon D80 menawarkan 11 mode pengambilan gambar. 

Setiap mode dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengambilan gambar 

pada kondisi tertentu.  Misal untuk membekukan gerak dari objek yang 

sedang bergerak, mode yang tepat untuk digunakan adalah mode Sport. 

Untuk pemotretan dengan cahaya yang membelakangi subjek,(back lit) 

metode yang tepat digunakan adalah Night Portrait. 

 

Gambar 3.9 

Mode Dial Kamera Nikon D80 
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Simbol-simbol pada mode dial 

 

Simbol Mode 

 Auto 

 Portrait 

 Landscape 

 Close up 

 Sport 

 Nigth Lanscape 

 Back light 

P Programmed Auto 

S Shutter Priority Auto 

A Aperture Priority Auto 

M Manual 

 

3. Control Panel 

 

Gambar 3.10 

Tampilan pada Control Panel Nikon D80. 
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Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Viewfinder Display 

Gambar 3.11 

Tampilan viewfinder Nikon D80 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
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5. Fokus Kamera 

Salah satu hal yang sangat penting saat akan mengambil gambar 

adalah fokus. Gambar yang fokus akan tampak lebih jelas. Pada viewfinder 

akan tampak indicator focus, pada bagian kiri bawah berupa tanda bulat 

berwarna hijau. Untuk mengetahui kondisi focus pada kamera tekan tombol 

shutter release setengah penuh, kemudian perhatikan tanda focus bila 

berkedip berarti kamera belum fokus. Fokus dapat dilakukan secara otomatis 

ataupun manual. Fokus secara otomatis tidak dapat dilakukan dengan baik 

pada kondisi-kondisi berikut : 

 

Kontras yang kurang antara subjek dan 

background. Contoh : Subjek memiliki warna yang 

sama dengan background. 

 

 

 

Area fokus terdapat subjek dengan jarak yang 

berbeda. Contoh: Subjek berada di dalam kandang. 

 

 

 

 

Subjek tampak lebih kecil pada area focus. Contoh: 

pada focus terdapat subjek dan bangunan. 

 

 

 

 

Subjek terdiri dari banyak detail.Contoh: kelompok 

bunga. 
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Subjek didominasi oleh alur yang geometris 

berulang. Contoh: Barisan jendela pada gedung 

tinggi. 

 

 

Area focus terdiri dari kecerahan (brightness) yang 

kontras. Contoh: Subjek berada pada setengah 

bayangan. 

  

 

 

 Pada kondisi-kondisi tersebut dapat digunakan fokus dengan cara 

manual atau dengan mengunci area fokus  

 

________________________________ 
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