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Teknik Dasar FOTOGRAFI | Keping 4 

 
SEJATINYA, fotografi dapat dipandang dari 2 (dua) aspek, aspek teknologi dan 

aspek estetika.  Sebagai teknologi, fotografi lahir sebagai medium untuk merekam atau 

mengambil objek atau gambar atau alat rekam melalui alat yang dinamakan kamera.  

Kamera berikut perangkatnya yang berfungsi sebagai perekam citra (image) tersebut 

adalah aspek perangkat keras (hardware) dari teknologi fotografi. Sedangkan 

pengetahuan tentang bagaimana cara atau teknik praktik menggunakan perangkat atau 

alat tersebut (kamera) merupakan aspek dari perangkat lunaknya (software). Melalui 

proses fotografi, maka sebuah karya foto memiliki nilai estetika atau keindahan 

sehingga dapat dikatakan sebagai benda seni, ia bukan sekedar hasil upaya proses 

reproduksi semata.  Karena itu, fotografi tidak dapat dinilai dari aspek teknis dan 

komersial saja. Ada aspek yang lebih esensial yang membuat suatu karya bisa 

digolongkan dalam sebuah ekspresi seni, yakni aspek kreatif eksploratif estetik. Dalam 

kaitan ini, aspek estetika dicapai bukan semata karena kemampuannya dalam 

memanfaatkan teknologi, namun lebih kepada adanya suatu kesengajaan dan keinginan 

untuk menciptakan sesuatu yang baru dan orisinil yang lahir dari sebuah perenungan 

gagasan yang bersifat eksploratif.  Dengan kata lain, perenungan eksploratif melahirkan 

gagasan untuk mencipta.   

Gagasan inilah lalu dicarikan bentuknya dengan memanfaatkan teknologi. Jika 

teknologi yang ada belum memungkinkan untuk memberi bentuk ekspresi bagi sebuah 

ide/gagasan, maka seseorang yang memiliki ide/gagasan tersebut akan menggabungkan 

beberapa teknologi yang ada, atau memanfaatkan teknologi yang ada secara kreatif, atau 

bekerjasama dengan pihak lain untuk menciptakan sebuah teknologi terbaru dalam 

upayanya untuk mewujudkan gagasan tersebut.  Dengan demikian, maka aspek 

teknologi atau kesempurnaan teknis tidak menjadi unsur utama, namun hanya sebatas 

perangkat pendukung atas ekspresi seni tersebut.  Atas fenomena inilah, maka apa yang 

sempurna secara teknis-teknologis dan memiliki nilai estetika yang menyenangkan 

indera namun bersifat massal, digolongkan ke dalam seni populer (pop arts).   
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Sementara itu, ekspresi seni yang mempunyai nilai orisinalitas yang tinggi dari 

segi gagasan ekploratif kreatif,  biasanya digolongkan ke dalam arts (“Seni” dengan S 

besar).  Seni (dengan S besar) seringkali menjadi sumber inspirasi bagi seni (dengan s 

kecil) yang sifatnya lebih merakyat atau populer.  Suatu karya foto bisa masuk ke dalam 

Seni (dengan S besar) atau seni (dengan s kecil) tergantung pada aspek apakah karya itu 

memiliki nilai kreatif eksploratif yang khas dan orisinil dari segi gagasan yang 

melandasinya atau hanya sekedar tiruan atau simulakrum dari gagasan-gagasan 

inspiratif yang lahir dari proses perenungan kreatif para maestro. Fotografi sebagai 

sebuah seni, dapat dikategorikan ke dalam seni dengan huruf ”S” besar maupun ”s” kecil, 

tergantung dari seberapa orisinil hasil karya foto yang dihasilkan.  Namun, terlepas dari 

itu semua, untuk menghasilkan sebuah karya foto yang bernilai seni (terutama seni 

dengan S besar) membutuhkan suatu teknik fotografi komprehensif.  Teknik tersebut 

melingkupi ”sense” serta penguasaan terhadap piranti-piranti dari kamera sebagai alat 

pengambil objek. 

 

4.1 Aspek Dasar Kamera 

Dewasa ini, seiring perkembangan teknologi, fotografi kini memasuki era digital 

melalui produk fotografi digital atau disebut kamera digital.  Kehadiran kamera digital 

diabsahi memudahkan manusia untuk memahami dunia fotografi, hasil jepretan bisa 

langsung dilihat dari jendela LCD, sehingga sesegera mungkin dapat mengevaluasi hasil 

jepretan (foto), Hal ini berbeda dengan fotografi konvensional atau kamera analog, 

dimana harus melalui proses cuci-cetak film untuk bisa me-review dan mengevaluasi 

hasil jepretan. Dalam teknik dasar fotografi, ada dua hal yang memegang peranan 

penting dalam pengoperasian kamera dan lensa, yaitu 1) Focusing dan 2) Exposure. 

 

1. Focusing 

Fotografi pada dasarnya adalah memindahkan gambar yang ada di alam nyata 

pada gambar dua dimensi dengan bantuan lensa.  Di alam nyata, mata manusia akan 

langsung memfokus kepada suatu obyek yang dilihatnya, sementara lensa kamera hanya 

akan memfokus pada bagian-bagian tertentu yang diinginkannya saja.  Hal ini 

dikarenakan, lensa kamera memiliki keterbatasan dalam memfokus. Secara harfiah, 

focusing atau memfokus adalah kegiatan menyetel lensa agar menimbulkan gambar 

tajam.  Untuk mengatur ketajaman objek foto tersebut maka dilakukan dengan memutar 

ring fokus pada lensa sehingga terlihat pada jendela bidik objek yang semula kurang 

jelas menjadi jelas (fokus).   

Pemfokusan biasanya dilakukan pada kamera jenis Single Lense Reflect (SLR), 

baik analog maupun digital.  Apa yang tampak di jendela bidik sama dengan yang akan 

terjadi di fotonya nanti.  Jadi, memfokus pada kamera SLR adalah menyetel titik fokus 

lensa sampai menimbulkan gambar tajam pada jendela bidik. Suatu obyek foto akan 

dapat terekam dengan baik atau terlihat tajam dan jelas serta memiliki garis-garis yang 
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tegas (tidak blur) apabila berada pada titik fokus lensa atau setidaknya masuk dalam 

zona tajam (dept of field).  Pada ring focus (lensa) tersebut terdapat sejumlah deretan 

angka yang menunjukkan jarak (dalam meter/feet) antara objek dengan lensa.  Adapun 

sistem focusing pada jenis lensa manual memiliki dua cara kerja, yaitu rotasi dan panel.  

Pada saat menggerakkan panel focusing (rotasi dan panel), maka lensa secara langsung 

akan bergerak sampai mendapatkan imaji tajam pada jendela bidik.  

 

1.1 Dept of Field (DOF) 

Secara harfiah, DOF adalah kedalaman medan atau daerah tajam di sekitar 

fokus.  Kedalaman medan ini dipengaruhi oleh besaran aperture, panjang fokal, dan 

jarak lensa terhadap obyek.  Untuk memotret pemandangan misalnya, dimana 

semuanya akan ditonjolkan membutuhkan DOF yang besar, sehingga dapat men-setting 

bukaan sekecil mungkin.  Begitu pula halnya dengan memotret model, dimana 

dikehendaki pengisolasian subjek dari lingkungan membutuhkan DOF yang sekecil 

mungkin. Sebagaimana diketahui bahwa lensa kamera, apapun itu jenisnya, memiliki  

keterbatasan dalam memfokus.  Lensa hanya mampu memberikan gambar tajam pada 

suatu kedalaman tertentu saja, mengingat, secara umum lensa tidak bisa memfokus 

pada semua yang tampak pada jendela bidik.  Bahkan untuk jenis lensa sudut lebar 

(Wide) sekalipun. 

Kendati Wide Lens memiliki DOF yang sangat lebar dibandingkan jenis lensa 

lainnya, namun tetap saja mempunyai titik fokus pada satu bidang, sementara satu 

bidang lainnya sekedar mempunyai acceptable sharpnes atau ketajaman visual.  Fokus 

yang ”melenceng” akan menghancurkan sebuah foto. Sedangkan, pemilihan bagian mana 

yang harus fokus dan bagian mana yang tidak, tergantung pada bagian mana yang 

hendak ditonjolkan dan bagian mana yang sekedar latar belakang. Bahkan, kegiatan 

memfokus juga bisa untuk menghilangkan sama sekali latar belakang dengan 

menggunakan bukaan diafragma sebesar mungkin (angka kecil dan dengan lensa 

sepanjang mungkin).  Misalnya saja saat kita berfoto di depan Monas, namun hasil 

fotonya ternyata yang terfokus adalah Monas-nya, sedangkan sosok kita hanya berupa 

gambar samar-samar akibat out of focus.  Padahal niat awalnya adalah, menjadikan kita 

sebagai fokus dan Monas hanya sekedar latar belakangnya yang harus tampak namun 

tidak perlu fokus. 

Adanya DOF pada lensa memang memudahkan seorang fotografer saat 

melakukan focusing.  Namun fokus yang tepat tetap hanya pada satu bidang di depan 

lensa saja, tidak perduli berapa panjang jarak fokus lensa.  Masalah fokus yang sangat 

teliti akan sangat menonjol apabila foto yang dihasilkan dicetak dalam ukuran jumbo.  

Untuk pemilihan DOF itu sendiri sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) unsur, yakni besaran 

dari bukaan diafragma (aperture), panjang fokus (focal length) dan jarak ke obyek, 

dengan estimasi sebagai berikut : 
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 Aperture : Semakin besar bukaan diafragma (f number makin kecil) maka 

DOF akan semakin sempit. 

 Jarak Pemotretan : Semakin panjang focal length, maka DOF akan semakin 

sempit. 

 Focal Length : Semakin dekat jarak ke obyek, maka DOF akan semakin 

sempit. 

 

Selain itu, pemilihan DOF sangat tergantung pada sifat atau jenis obyek yang 

dibidik, yakni sebagai berikut : 

 Jika DOF sempit, maka FG dan BG akan blur.   

DOF sempit digunakan jika ingin mengisolasi atau menonjolkan obyek dari 

lingkungan sekitarnya, misalnya pada foto portrait atau foto bunga. 

 Jika DOF lebar, maka FG dan BG tampak lebih tajam.  

DOF lebar digunakan jika menginginkan hampir seluruh bagian foto agar 

nampak tajam, seperti pada foto landscape dan foto jurnalistik. 

 

1.2 Model Focusing 

Secara garis besar, model focusing atau pemfokusan dapat dikategorikan ke 

dalam 4 (empat) bagian besar, yakni : 

 Micro Prism (Prisma Mikro) 

Obyek tampak fokus apabila pandangan sudah tidak terhalang lagi oleh 

butiran-butiran kecil. 

 Split Image (Gambar Belah) 

Obyek tampak fokus apabila garis obyek tidak terpotong saat melewati split 

image ini. 

 Ground Glass (Kaca Buram) 

Obyek tampak fokus apabila obyek yang ditemukannya sudah jelas atau 

tidak kabur. 

 Double Image (Gambar Rangkap) 

Obyek tampak fokus apabila obyek yang terlihat sudah menjadi satu atau 

tidak ada bayangan pada obyek yang telah ditentukan. 

 

2. Eksposure 

Eksposure adalah istilah lain dari pencahayaan.  Fotografi sebagai sebuah proses 

“melukis dengan cahaya” tentunya akan sangat tergantung dengan unsur cahaya ini, 

baik cahaya alam, yakni matahari ataupun cahaya buatan (blitz). Proses pencahayaan itu 

sendiri merupakan sebuah proses memberikan cahaya pada film atau sensor yang ada 

dalam kamera.  Karenanya, cahaya yang diterima objek harus cukup sehingga dapat 

terekam dalam film atau sensor tersebut.  
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Proses pencahayaan itu sendiri merupakan perpaduan dari sejumlah unsur atau 

aspek, di antaranya 1) aperture atau bukaan diafragma; 2) shutter speed atau kecepatan 

rana; dan 3) ISO atau kepekaan film. Ketiga aspek tersebut sangat menentukan 

keberhasilan seorang fotografer dalam memeroleh objek atau foto yang tercahayai 

secara normal atau istilahnya correct eksposure, yaitu cahaya yang masuk ke film atau 

sensor sesuai dengan yang dibutuhkan objek tersebut; tidak kelebihan cahaya (over 

exposed) atau kekurangan cahaya (under exposed). 

 

Gambar 4.1 

Proses Eksposure 
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Kendati sama-sama sebagai proses pencahayaan, namun eksposure berbeda 

dengan lighting.  Eksposure adalah proses pencahayaan yang terjadi di dalam tubuh 

kamera, sedangkan lighting merupakan proses pencahayaan di luar kamera melalui 

bantuan lampu kilat atau blitz. Untuk mengetahui apakah exposure sudah tepat atau 

belum, pada kamera digital atau konvensional tersedia fasilitas metering. Sehingga 

terjadinya over exposure (kelebihan pencahayaan) atau under exposure (kekurangan 

pencahayaan) dapat diminimalkan. 
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Gambar 4.2 

Eksposure 

1. Under Eksposure        2.Over Eksposure  3. Correct Eksposure 

 

2.1 Bukaan Diafragma (Aperture) 

Aperture atau lebih sering disebut bukaan diafragma adalah ukuran bukaan 

lensa yang berfungsi memasukkan dan meneruskan cahaya ke film atau sensor. ukuran 

besar kecilnya diatur melalui diafragma.  Cara kerjanya mirip pupil pada mata manusia, 

semakin banyak cahaya yang masuk, semakin kecil diameter pupil, begitu pula 

sebaliknya.  Bukaan diafragma digunakan untuk menentukan intensitas cahaya yang 

masuk.  Diafragma berfungsi sebagai jendela pada lensa sebagai pengendali sedikit atau 

banyaknya cahaya yang melewati lensa.  Adapun ukuran besar bukaan diafragma 

tersebut dilambangkan dengan f merupakan angka-angka pada lensa.  Adapun angka-

angka bukaan diafragma (f) adalah sebagai berikut : f/1, f/1,4, f/2, f/2,8, f/3,9, f/4,5, 

f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/27, f/32. Angka-angka tersebut menunjukkan besar 

kecilnya bukaan diafragma pada lensa.  Korelasi antara angka dengan bukaan diafragma 

ialah berbanding terbalik, yakni, semakin besar angka (f) diafragma, semakin kecil 

bukaan diafragma, sehingga cahaya yang masuk semakin sedikit, namun memberikan 

ruang tajam yang besar.   

Sebaliknya, semakin kecil angka (f) diafragma, semakin lebar bukaan 

diafragmanya sehingga cahaya yang masuk semakin banyak, namun memberikan ruang 

tajam yang sempit.  Analogi sederhananya, bukaan besar, berarti angka bukaan 

diafragma kecil, dan bukaan kecil, berarti angka bukaan diafragma besar.  Hal ini bisa 

dibuktikan dengan cara membuka tutup diafragma pada lensa.  Bukaan diafragma 

(besar/kecil) sangat mempengaruhi bentuk gambar, terutama berkenaan dengan jarak 

zona ketajaman (dept of field) disekitar obyek yang difokus.  Istilah bukaan diafragma 

penuh adalah bukaan dimana angka f adalah paling kecil.  

Secara teknik praktis, bukaan diafragma akan memengaruhi zona ketajaman 

(dept of field) dan kecepatan rana (speed), yakni sebagai berikut : 1) Dept of field, 

“Semakin besar bukaan diafragma, maka semakin pendek dept of field - Semakin kecil 

bukaan diafragma, maka semakin panjang dept of field,” 2) Kecepatan rana (speed), 

“Semakin besar bukaan diafragma, maka semakin cepat kecepatan rana - Semakin kecil 

bukaan diafragma, maka semakin lambat kecepatan rana,” 
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Gambar 4.3 

Bukaan Diafragma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Kecepatan Rana (Shutter Speed) 

Kecepatan rana adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk menyinari sensor 

CMOS atau CCD pada kamera digital, dan film pada kamera analog.  Shutter speed inilah 

yang menentukan cepat lambatnya suatu rana dalam membuka dan menutup lensa, 

sehingga keberadaanya berfungsi untuk mengendalikan lamanya cahaya mengenai 

sensor atau film tersebut.   Adapun cara kerja dari rana ini adalah seperti jendela.  Rana 

berada di depan bidang film atau sensor dan selalu tertutup jika shutter release tidak 

ditekan, untuk melindungi bidang film dari cahaya.  Saat shutter release ditekan, maka 

rana akan membuka dan menutup kembali sehingga cahaya dapat masuk dan menyinari 

film atau sensor.   

 

Gambar 4.4 

Shutter Speed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analoginya, shutter speed ini seperti keran air, apabila membuka keran terlalu 

lama, maka wadah penampung air akan kelebihan sehingga air akan meluber keluar.  

Kalau dalam fotografi, medium akan terbakar.  
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Ukuran kecepatan rana dihitung dalam satuan per detik, yakni : B ; 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 

15 ; 30 ; 60 ; 125 ; 250 ; 500 ; 1000 ; 2000.  Angka 1 berarti rana membuka dengan 

kecepatan 1/1 detik.  Angka 2000 berarti rana membuka dengan kecepatan 1/2000 

detik.  Sementara simbol/huruf B (Bulb) adalah kecepatan tanpa batas waktu (rana 

membuka selama shutter release ditekan). Hubungan antara angka dengan kecepatan 

rana membuka menutup ialah berbanding lurus, yakni “Semakin besar angkanya berarti 

semakin cepat rana membuka dan menutup, maka semakin sedikit cahaya yang masuk. 

Semakin kecil angkanya, berarti semakin lambat rana membuka dan menutup, maka 

semakin banyak cahaya yang masuk” 

Hal ini akan menciptakan efek diam (freeze), misalnya saat memotret objek 

yang sedang bergerak, seperti mobil.  Dengan efek diam tersebut, fotografer 

memerlukan setidaknya shutter speed di atas 1/125 detik.  Sebaliknya, jika hendak 

memotret objek dengan efek bergerak, maka dibutuhkan shutter speed kurang dari 

1/125 detik.  Sementara, teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan cara 

mengikuti arah gerak objek biasa disebut istilah teknik Panning. Dua hal di atas 

tergantung juga dari kecepatan objek tersebut bergerak, semakin cepat shutter speed, 

maka gambar akan semakin terlihat diam (freeze). Sebaliknya, apabila speed terlalu 

lamban, maka gambar akan tampak seperti blur dikarenakan gerakan yang terlalu cepat, 

sehingga mengakibatkan objek terlihat bergerak cepat.  

 

Gambar 4.5 

Shutter Speed Cepat 
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Keterangan : 

Roda yang di dorong tampak seperti diam karena pengambilan gambar menggunakan 

shutter speed yang cepat.  

 

Komposisi :  

1/320 detik, f/5.6 @ 17mm ISO 100  

 

Gambar 4.6 

Shutter Speed Lambat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Objek petugas Polantas terlihat tajam, sedangkan kendaraan didepannya yang bergerak 

terlihat blur.  

 

Komposisi 

1/15 detik, f/11 @ 17mm ISO 400  

 

Kecepatan rana (speed) dan bukaan diafragma (aperture) merupakan unsur 

yang tak terpisahkan dalam menentukan pencahayaan (exposure) sebuah obyek foto. 

Bukaan diafragma sangat menentukan seberapa besar cahaya masuk, sedangkan 

kecepatan rana pada kamera sangat menentukan berapa lama cahaya tersebut boleh 
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masuk.  Dengan demikian, hubungan antara kecepatan rana dan seterusnya adalah 

berkebalikan, misalnya, saat mengambil objek (memotret), pencahayaan yang 

dibutuhkan pada waktu memotret adalah f/16 dan 1/15 detik, namun karena tidak 

membawa tripod dan agar kamera tidak goyang, maka kecepatan rana yang dibutuhkan 

menjadi lebih tinggi yakni 1/125 detik.  Dengan demikian, bukaan diafragma pun harus 

bertambah besar, yakni menjadi f/5,6. Adapun perbandingan dari kedua hal tersebut 

ditunjukkan pada tabel di bawah ini, yakni : 

 

 Diafragma : f/2 f/2,8     f/4    f/5,6    f/8   f/11    f/16 

 

 Speed : 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 

   

Akan tetapi, dalam pemotretan terkadang memeroleh hasil yang tidak 

memauskan dimana gambar atau foto terlihat goyang atau kabur, padahal kecepatan 

rana yang dipakai 1/60 detik.  Hal ini, biasanya dipengaruhi oleh bobot lensa, misalnya 

pada saat memotret dengan menggunakan lensa 500 mm yang cukup berat. Dengan 

demikian, untuk memeroleh hasil foto yang tajam atau tidak goyang tanpa bantuan 

tripod (Hand held), maka perbandingan ideal antara panjang vokal dan kecepatan rana 

adalah,  kecepatan rana = 1/panjang vokal lensa, sehingga pada saat menggunakan lensa 

dengan panjang focal 200 mm, maka kecepatan rana ideal adalah 1/200 detik.  

Kemampuan merekam benda diam maupun benda bergerak ditentukan oleh 

kemampuan dalam mengolah kecepatan rana. Umumnya benda diam dapat direkam 

pada kecepatan rana berapapun, hanya saja harus berhati-hati apabila memotret pada 

speed sangat rendah, lebih dari satu detik saja misalnya, bisa terjadi reciprocity failure 

pada film atau sensor sehingga warna yang dihasilkan menjadi menyimpang. 

 

2.3 Kepekaan Film/Sensor (ISO/ASA) 

Selain shutter speed dan aperture yang harus bersinergi untuk mendapatkan 

exposure yang tepat, peranan ISO juga sangat penting.  ISO adalah singkatan dari 

International Standard Organization, sedangkan ASA adalah singkatan dari American 

Standard Association.  ISO adalah tingkat sensitifitas sensor (medium) yang digunakan 

pada kamera digital, sedangkan ASA adalah tingkat sensitifitas film (medium) yang 

digunakan pada kamera analog.  ISO dan ASA pada kamera memiliki fungsi yang sama, 

yakni sebagai standar yang digunakan untuk mengindikasikan besar kepekaan film atau 

sensor terhadap cahaya.  Banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera akan direkam 

oleh film atau sensor, sehingga akan menghasilkan gambar.  Asumsinya, semakin tinggi 

ISO/ASA yang digunakan, maka akan semakin peka sensor atau film, sehingga gambar 

yang dihasilkan akan semakin terang dan jelas.  Sebaliknya, semakin rendah ISO/ASA, 

maka sensor atau film akan semakin kurang peka cahaya, sehingga makin banyak 

cahaya yang dibutuhkan untuk menyinari film atau sensor tersebut.   
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Namun ISO/ASA yang tinggi tidak mutlak lebih baik dari ISO/ASA rendah, 

karena ISO/ASA tinggi akan menyebabkan hasil gambar menjadi semakin kasar atau 

biasa disebut dengan istilah Noise (ISO) dan grainy (ASA).  Noise tersebut akan tampak 

seperti bentuk cacing yang banyak pada foto, sedangkan grainy pada foto tampak 

berbentuk titik-titik kecil yang banyak.  Dengan demikian, selama kondisi cahaya 

memungkinkan saat pemotretan, maka dapat menggunakan ISO/ASA yang rendah.  

Semakin besar ukuran sensor, maka noise yang dihasilkan akan semakin minim.  

Semakin besar resolusinya (megapixel), semakin tinggin noise nya, dengan asumsi 

ukuran sensor dan teknologi kameranya sama.  Selain itu, teknologi dari sensor juga 

mempengaruhi tingkat Noise. 

Misalnya, kapasitas ASA 100 lebih banyak membutuhkan cahaya daripada ASA 

400.  Jadi, contohnya, saat menggunakan ISO 200, maka hasil foto tampak lebih gelap 

dibandingkan saat menggunakan ISO 1600, tentunya dengan asumsi bahwa setingan 

lain tidak ada yang diubah sama sekali dan kondisi cahaya di sekitar objek sama.   

Namun, hampir semua kamera digital yang dijual di pasaran saat ini sudah menyertakan 

fasilitas “Noise Reduction” untuk mengurangi noise, hanya saja kadar keefektifan dari 

noise reduction tersebut berbeda-beda tergantung dari merk kamera digitalnya. 

 

3. Blitz (Flash Light) 

Selain Eksposure dan Aperture, lampu kilat atau biasa diistilahkan Blitz atau 

Flash merupakan salahsatu perangkat dari kamera yang juga memiliki peranan penting 

untuk menghasilkan sebuah karya fotografi yang diinginkan.  Blitz ini berfungsi untuk 

mencahayai atau menerangi (iluminasi) obyek yang kekurangan cahaya agar terekspos 

dengan baik. 

 

Gambar 4.7 

Blitz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain fungsi utama sebagai iluminator tersebut, belakangan, Blitz mengalami 

perluasan fungsi dengan tujuan untuk menghasilkan foto-foto artistik.  Saat ini, para 

fotografer profesional memanfaatkan lampu kilat (blityz) pada kameranya bukan hanya 



Firman Taqur | Dasar – Dasar Photografi 12 

 

sekedar untuk menyinari, namun dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah karya 

fotografi yang bernilai seni tinggi.  Oleh karena itu, adanya perluasan fungsi tersebut 

memposisikan blitz pada sejumlah faktor yang menjadi aspek penting dalam 

pemanfaatan Blitz tersebut, antara lain : 

 

3.1 Blitz dan GN (Guide Number) 

Secara garis besar blitz dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori, yakni 

1) Berdasarkan ketersediaan dalam kamera, dan 2) berdasarkan tipe kamera.  Adapun 

blitz berdasarkan ketersediaan dalam kamera terbagi dalam dua jenis, yakni, 1) Flash 

Built-in, dan 2) Blitz Eksternal.  Flash built-in aalah blitz yang berasal dari kameranya 

sendiri, sedangkan blitz eksternal adalah blitz tambahan yang disambung menggunakan 

kabel atau hot shoe ke kamera.  Sedangkan blitz berdasarkan tipe/merk kamera terdiri 

atas, 1) Dedicated flash dan, 2) Non-Dedicated flash.  Dedicated flash adalah flash yang 

dibuat khusus untuk menggunakan fitur-fitur tertentu dalam suatu kamera spesifik. 

Biasanya produsen kamera mengeluarkan blitz yang spesifik juga untuk jajaran 

kameranya dan dapat menggunakan fitur-fitur seperti TTL, slow sync atau rear sync.  

Sedangkan blitz non-dedicated memiliki fungsi-fungsi umum dari kebanyakan kamera 

dan bisa digunakan terlepas dari tipe/merk kamera.  Flash jenis ini yang biasanya 

membutuhkan banyak perhitungan karena flash yang sudah dedicated sudah mendapat 

informasi pencahayaan dari kamera sehingga tidak membutuhkan setingan tambahan. 

Proses fotografi dewasa ini tidak terlepas dari blitz, karenanya tidak akan lepas 

dari kalkulasi-kalkulasi yang berkaitan dengan intensitas cahaya yang terefleksi balik 

dari obyek yang kita cahayai yang dikenal dengan istilah Guide Number (GN) atau 

kekuatan flash.  Analoginya, jika flash berkekuatan besar, maka akan dapat mencahayai 

satu obyek dengan lebih terang dan bisa menjangkau obyek yang lebih jauh. GN pada 

dasarnya merupakan perhitungan sederhana kekuatan flash.  Sedikitnya ada 2 (dua) 

macam penulisan GN, yaitu 1) dengan menggunakan perhitungan satuan yang berbeda 

yaitu m (meter) dan feet (kaki), dan 2) ditulis untuk pemakaian film dengan ISO/ASA 

100 dan sudut lebar (35mm/24mm/20mm). GN merupakan hasil kali antara jarak 

dengan bukaan (f/ stop atau aperture) pada kondisi tertentu (ISO/ASA 100/35mm/m 

atau ISO/ASA 100/35mm/feet).  GN ini hanya merupakan suatu panduan bagi 

fotografer. Bukan harga mati. Yang mempengaruhinya ada beberapa. Salah satunya 

adalah ISO/ASA yang digunakan. Setiap peningkatan 1 stop pada ISO/ASA akan 

menyebabkan GN bertambah sebesar sqrt(2) atau sekitar 1,4 kali (atau jarak terjauh 

dikali 1.4) dan peningkatan 2 stop pada ISO/ASA akan menyebabkan GN bertambah 2 

kali (atau jarak terjauh dikali 2).  

 

3.2 Indoor Flash 

Blitz sering bahkan hampir selalu digunakan di dalam ruangan.  Alasannya 

karena di dalam ruangan biasanya penerangan lampu cenderung kurang terang untuk 
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menghasilkan foto yang bisa dilihat.  Kendati ada teknik menggunakan slow shutter 

speed untuk menangkap cahaya lebih banyak, namun biasanya hal ini menyebabkan 

gambar tampak blur karena goyangan tangan kameraman maupun gerakan dari orang 

yang menjadi objek foto.  Penggunaan blitz di dalam ruangan atau indoor flash sangat 

sederhana, yakni dengan menyeting kamera digital di “auto”, atau melakukan setting 

sendiri menggunakan perhitungan yang sudah dilakukan di atas.  Untuk lebih 

memudahkan penggunaan indoor flash tersebut, berikut beberapa hal perlu 

diperhatikan agar mendapatkan hasil maksimal : 

1.  Jangan memotret obyek yang terlalu dekat dengan blitz yang dihadapkan 

tegak lurus. Ambil dengan blitz GN 20 karena cukup memadai sebagai blitz 

eksternal bagi kamera digital dalam pemotretan indoor dalam ruangan 

(bukan aula).  Jika ingin memotret objek orang pada jarak 2 meter dengan 

ISO/ASA 200 maka membutuhkan f/16 yang tidak tersedia pada sebagian 

besar PDC dan akan menghasilkan gambar yang over. Karenanya, PDC/DSLR 

biasanya sudah terdapat flash built-in yang TTL dan memiliki GN kecil (8-12 

pada sebagian PDC, 12-14 pada DSLR). Gunakan itu daripada flash eksternal 

untuk obyek yang terlalu dekat. 

2.  Kombinasikan flash dengan slow shutter speed untuk mendapatkan obyek 

utama tercahayai dengan baik dan latar belakang yang memiliki sumber 

cahaya juga tertangkap dengan baik.  Ini adalah suatu teknik yang patut 

dicoba dan seringkali menghasilkan gambar yang indah. Jangan takut 

menggunakan speed rendah karena obyek yang sudah dikenai flash akan 

terekam beku (freeze). 

3.  Bila ruangan agak gelap, waspadai terjadinya efek mata merah/red eye 

effect. Efek mata merah ini terjadi karena pupil mata yang membesar untuk 

membiasakan diri dengan cahaya yang agak gelap tetapi tiba-tiba dikejutkan 

cahaya yang sangat terang dari flash.  Jika kamera dan/atau flash terdapat 

fasilitas pre-flash/red eye reduction, gunakan hal ini.  Jika tidak, akali 

dengan mengubah sudut datangnya cahaya flash agar tidak langsung 

mengenai mata. 

4.  Dalam ruangan pun ada sumber cahaya yang kuat seperti spotlight. Hindari 

memotret dengan menghadap langsung ke sumber cahaya kuat tersebut 

kecuali ingin mendapatkan siluet yang tidak sempurna (kompensasi under 1 

– 2 stop untuk siluet yang baik). Dalam kondisi demikian, gunakan flash 

untuk fill in atau menerangi obyek yang ingin dipotret tersebut. 

 

3.3 Bounce/Diffuse 

Flash adalah sumber cahaya yang sangat kuat.  Selain itu, flash adalah cahaya 

yang bersumber dari sumber cahaya yang kecil (sempit).  Karenanya, bila cahaya ini 

dihadapkan langsung pada suatu obyek akan menyebabkan penerangan yang kasar 
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(harsh).  Pada sebagian besar foto dokumentasi konsumsi pribadi dimana petugas 

dokumentasi menggunakan kamera point & shoot (film/digital) ini bisa diterima. Tetapi 

dalam tingkat yang lebih tinggi dimana hasil foto ini akan menjadi konsumsi umum, alur 

keras cahaya akan memberi efek yang kurang sedap dipandang. Ditambah lagi biasanya 

akan menyebabkan cahaya flash memutihkan benda yang sudah agak putih dan 

menyebabkan detail-detail tertentu menjadi lenyap. 

Lebih jelasnya tentang detail difusi ini, berikut ada beberapa cara yang bisa 

dilakukan untuk menghindari bounce/difusi sebagai upaya untuk melunakkan cahaya, 

di antaranya : 

1.  Memperluas bidang datang cahaya yaitu dengan memantulkannya ke bidang 

lain (bounce). 

2.  Menyebarkan cahaya yang datang dari sumber kecil tersebut sehingga 

meluas (diffuse). 

Bounce flash dilakukan dengan cara memantulkan flash ke satu bidang yang 

luas sehingga cahaya datang dalam sudut yang lebih luas, caranya dengan menggunakan 

langit-langit atau dinding yang ada dalam ruangan. Jika flash eksternal yang terpasang 

pada kamera digital terhubung melalui hot shoe, maka flash tersebut harus memiliki 

fasilitas tilt untuk memantulkan cahayanya. Jika terpasang melalui kabel synchro, maka 

bisa memasang flash pada bracket dengan posisi sedikit menghadap ke atas atau ke 

samping atau memegangnya dengan posisi demikian. Posisi memantulkan yang tepat 

agar cahaya jatuh tepat pada obyek adalah dengan menghadapkan flash tersebut pada 

langit-langit di tengah fotografer/flash dan obyek.  Beberapa hal perlu diperhatikan 

dalam memanfaatkan bounce flash ini diantaranya adalah : 

1.  Jarak untuk menghitung f/stop berubah bukan menjadi jarak kamera dan 

obyek tetapi berubah menjadi jarak yang dilalui oleh cahaya flash tersebut. 

Normalnya pada sudut tilt 45° harus melebarkan aperture 1 stop dan pada 

sudut tilt 90° melebarkan aperture sebesar 2 stop.  

2.  Berkaitan dengan hal di atas, maka jarak langit-langit atau dinding tidak 

boleh terlalu jauh atau akan jadi percuma. 

3.  Gunakan selalu bidang pantul berwarna putih dan tidak gelap. Warna selain 

putih akan menyebabkan foto terkontaminasi warna tersebut sedangkan 

warna gelap akan menyerap cahaya flash tersebut. 

4. Perhatikan bisa terjadi kemunculan bayangan pada sisi lain cahaya. Misalnya 

jika memantulkan ke langit-langit maka akan mendapatkan bayangan di 

bawah hidung atau dagu dan jika memantulkan ke dinding di kiri maka akan 

ada bayangan di sebelah kanan.  Untuk mengatasinya dapat menyelipkan 

sebuah bounce card di bagian depan flash tersebut sehingga ketika 

memantulkan cahaya ke atas atau ke samping tetap memiliki cahaya yang 

tidak terlalu kuat yang mengarah ke depan dan menetralisir bayangan yang 

muncul. 
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Sementara untuk mengambil foto secara vertikal, akan mudah kalau 

menggunakan koneksi kabel karena dapat dengan mudah menghadapkan flash ke atas 

jika menggunakan bracket atau dipegang.  Tetapi, jika koneksinya adalah hot shoe maka 

pastikan flash memiliki fasilitas swivel head sehingga dapat diputar menghadap ke atas.  

Lebih bagus lagi jika memiliki flash yang dapat di-tilt dan swivel.  Karena akan 

mengakomodasi sebagian besar kebutuhan pemotretan. Sedangkan cara lain untuk 

melunakkan cahaya adalah dengan memperluas dispersinya, yakni dengan 

menggunakan flash diffuser. Flash diffuser akan menyebarkan cahaya yang keluar dari 

flash ke segala arah sehingga cahaya yang keluar tidak keras. Umumnya tersedia diffuser 

khusus untuk flash tertentu mengingat head flash berbeda-beda. Namun, dapat juga 

membuat sendiri diffuser untuk flash dengan menggunakan bermacam-macam alat. 

Ketika menggunakan diffuser, sebenarnya menghalangi area tertentu dari arah cahaya 

flash dan membelokkannya ke tempat lain. Ini mengurangi kekuatan flash yang 

digunakan tersebut. Jika diffuser yang digunakan adalah hasil beli, maka  dapat 

membaca berapa kompensasi aperture yang diperlukan ketika menghitung eksposur. 

Namun, jika memutuskan membuat sendiri, maka bisa melakukan eksperimen berkali-

kali agar mendapatkan angka yang pas untuk kompensasi yang diperlukan lain kali. 

 

3.4 Outdoor Flash 

Kendati di luar ruangan proses pemotretan dibantu oleh natural light, namun 

penggunaan blitz atau flash tetap diperlukan terutama pada kondisi-kondisi tertentu, di 

antaranya : 

1) Obyek membelakangi matahari — Pada kondisi seperti ini, meter kamera 

akan mengira suasana sudah cukup terang sehingga akan menyebabkan 

obyek yang difoto tersebut menjadi gelap atau under karena cahaya kuat 

tersebut percuma karena tidak direfleksikan oleh obyek.  Dengan demikian, 

cara mengakalinya adalah dengan melakukan fill in pada obyek sehingga 

walaupun latar sangat terang tetapi obyek tetap mendapat cahaya.  

2) Matahari berada di atas langit — Keadaan demikian akan mengakibatkan 

muncul bayangan pada bawah hidung dan dagu. Oleh karena itu, 

penggunaan flash akan menghilangkan “gangguan” tersebut.  Selain itu, 

untuk melembutkan cahaya dapat menggunakan bounce card atau diffuser. 

3) Obyek berada pada open shade (bayangan) — Flash dapat digunakan untuk 

mendapatkan pencahayaan yang sama pada keseluruhan obyek karena 

bayangan biasanya akan membuat gradasi gelap yang berbeda-beda pada 

bagian-bagian obyek apalagi wajah manusia. 

4) Langit biru — Langit biru biasanya sangat menggoda untuk dijadikan latar 

objek fotografi.  Untuk memeroleh momen tersebut dapat melakukan 

metering pada langit dan proses fill flash pada objek agar obyek dapat 

tercahayai dengan baik serta menghasilkan perpaduan yang tepat dan pas.  
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Namun, jika ingin memeroleh foto dengan langit putih saat memotret 

outdoor maka dapat melakukan proses metering pada obyek tanpa 

menggunakan flash atau dengan flash.  

5) Langit mendung — Ketika langit mendung, harus menggunakan flash karena 

efek yang ditimbulkan awan mendung akan sama seperti saat berada di 

bawah bayangan. 

 

4.2 Bahasa Fotografi 

 Kegiatan fotografi adalah proses pengambilan objek atau gambar dengan 

menggunakan kamera.  Hasil dari pemotretan tersebut biasa disebut dengan istilah 

bahasa fotografi sebagai upaya untuk mengklasifikasikan hasil dari fotografi tersebut.  

Secara garis besar bahasa fotografi dibagi atas 1) visible (kelihatan aksennya) dan 2) 

non visible (tersirat atau terasa).  Sedangkan jenis-jenis dari bahasa fotograti tersebut 

terdiri atas : 

    

4.2.1 Bahasa Penampilan (Performance Language) 

 Adalah bahasa yang memperlihatkan seluruh aspek tubuh manusia yang 

meliputi : 

 Bahasa Ekspresi Muka (Facial Expressions Language) — Ekspresi wajah 

dari objek yang memperlihatkan kegembiraan, kemarahan, kesinisan, 

terkejut dan sebagainya.  

 Bahasa Isyarat (Gestural Language) — Gerakan tubuh objek yang 

memperlihatkan makna, seperti victory, agreement dan sebagainya. 

 Bahasa Penciuman (Factory Language) — Tindakan atau perbuatan objek 

apakah sesuatu yang diciumnya itu harum atau tidak. 

 Bahasa Pendengaran (Vocal Language) — Adalah berkaitan dengan suatu 

tinjauan objek yang sedang mendengarkan sesuatu. 

 Bahasa Tindakan (Action Language) — Memperlihatkan tindakan yang 

dilakukan objek. 

 

4.2.2 Bahasa Komposisi (Composition Language) 

 Adalah bahasa yang memperlihatkan peletakan unsur-unsur komposisi yang 

tepat sehingga menimbulkan makna tertentu.  Adapun unsur-unsur dari komposisi itu 

terdiri atas : 

1. Bahasa Warna (Color Language) 

Pada dasarnya setiap warna yang ditampilkan menimbulkan makna 

tersendiri, misalnya :  

 Warna merah  : melambangkan kebranian, vitalitas, kehangatan.  

 Warna putih  : melambangkan kesucian, kejelasan dankegembiraan.  

 Warna hitam  : melambangkan duka, misteri dan menakutkan. 
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2. Bahasa Teksture (Texture Language) 

Adalah bahasa tentang permukaan untuk menampilkan kesan halus atau 

kasar. 

3. Bahasa Garis (Line Language) 

Untuk menampilkan suatu arti tertentu dengan garis-garis. 

4. Bahasa Sinar (Light Language) 

Terdiri atas high key, yakni sinar dominan putih (keceriaan, kesucian) dan 

low key, yakni sinar dominan hitam (misterius, duka). 

5. Bahasa Bentuk (Form Language) 

Adalah untuk menunjukkan kesan kuat atau lemah dengan bentuk-bentuk, 

misalnya kubus yang memberikan kesan kokoh dan sebagainya. 

6. Bahasa Tata Letak (Layout Language)  

Adalah penampilan objek yang bervariasi sebagai kesan lebih menarik dan 

tidak monoton. 

 

4.2.3 Bahasa Konteks 

 Adalah bahasa fotografi untuk memperlihatkan suatu ruang dan waktu, 

misalnya gambar-gambar yang memperlihatkan hubungan antara tape recorder dengan 

alam, seolah-olah suara dari tape recorder itu seindah dengan nyanyian alam.  

 

4.2.4 Bahasa Tanda 

 Adalah bahasa yang menggunakan foto-foto sebagai tanda-tanda atau lambnag 

yang khas sehingga hanya dengan melihat gambar, dapat mengerti maksud atau makna 

dari foto tersebut. 

 

4.2.5 Bahasa Gerak (Motion Language) 

 Sebuah foto pada dasarnya menunjukkan sejumlah gerak dengan menggunakan 

berbagai macam teknik, terdiri atas :  

1. Panning — Memperlihatkan suatu gerakan dari objek pada kesempatan 

tertentu dimana hasil foto mempunyai objek yang tegas dengan latar 

belakang yang buram.  Tekniknya dengan menggerakkan kamera mengikuti 

objek dengan menggunakan shutter speed yang rendah. 

2. Blurring — Kebalikan dari panning dimana objek yang ditampilkan 

diburamkan dengan latar belakang yang jelas. Tekniknya, kamera dalam 

keadaan diam dengan penggunaan shutter speed yang rendah. 

3. Multiple Exposure — Memperlihatkan kontinuitas beberapa gerakan dari 

individu dengan memotret berulang-uolang gerakan tersebut pada satu 

periode yang sama.  Hasilnya adalah ada bagian-bagian tertentu dari objek 

yang bergerak saling bertumpuk tersebut, dan gerakan yang berbeda itu 

terlihat rapi. 
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4. Multiple Printing — Prinspi geraknya sama dengan multiple eksposure 

namun dengan teknik yang berbeda, yakni beberapa negatif yang 

memperlihatkan gerakan dicetak bersama-sama dalam kertas yang sama 

untuk memperlihatkan kesatuan gerak. 

5. Zooming — Adalah suatu proses yang memperlihatkan suatu gerakan 

dimana objek dan latar belakang dibuat buram seperti pecah.  Zoomin 

terdiri atas zoom out, yakni zoom di dorong ke luar, dan zoom in, yakni 

zoom ditarik ke dalam. 

6. Eksposure Time — Adalah saat objek tidak terlihat di gambar, namun yang 

terlihat hanya cahaya yang mewakili objek.  Tekniknya, shutter speed sangat 

rendah dibanding kecepatan objek, contoh : shutter speed B, f/n 5,6 

lamanya 1,5 menit. 

7. Freezing — Pemilihan gerak yang merupakan klimaks dari perbuatan objek 

yang sedang bergerak seolah-olah dibekukan.  Tekniknya, kamera diam 

dengan shutter speed tinggi. 

 

4.2.6 Bahasa Objek 

 Adalah foto yang memperlihatkan suasana yang khas dari suatu tempat hingga 

hanya dengan melihat foto tersebut dapat mengetahui dimana lokasi foto itu diambil. 

 

4.3 Setting Kamera (Digital) 

Sebelum melakukan pemotretan maka langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah melakukan setting kamera sesuai dengan kondisi objek dan hasil yang 

diinginkan.  Secara umum fitur-fitur yang biasa disetting pada kamera digital, yakni :  

 

1. Flash on/off 

Untuk mengaktifkan flash atau menonaktifkan dilakukan 

dengan mengakses menu kamera. Default flash kamera 

dalam keadaan off. Penggunaan flash disesuaikan dengan 

tingkat pencahayaan yang ada.  

 

 

2. Self Timer 

Pada kamera digital self timer merupakan fasilitas untuk 

mangatur waktu pemotretan yang ditandai dengan 

nyalanya Self Timer Light yang bisa mencapai 10 detik. 

Selain memudahkan untuk memotret gambar diri, fitur ini 

juga berguna untuk mengambil gambar dalam keadaan 

cahaya yang kurang, karena bisa mengurangi guncangan 

saat menekan Shutter Button.  
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3. Sharpness 

Merupakan fasilitas untuk mengatur tingkat ketajaman 

gambar (lebih lembut atau lebih terang) yang akan 

menimbulkan efek yang berbeda pada image.  

 

 

 

4. White Balance 

Fitur White Balance dapat diseting tergantung kebutuhan, meliputi :  

 

 Auto White Balance 

Settingan ini adalah settingan otomatis. Fotografer 

mempercayakan sepenuhnya kepada kehebatan 

kamera dan biasanya kamera akan mencari settingan 

white balance yang paling natural, sama seperti 

aslinya.  

 

 Day Light  

Seperti namanya, settingan ini akan menormalisasi 

gambar yang berada pada lighting yang berlebihan 

seperti misalnya dalam kondisi outdoor yang 

bermandikan cahaya matahari. Warna yang diperkuat 

adalah kuning kecokelatan.  

 

 Tungsten  

Tungsten digunakan untuk menormalisasi gambar 

yang berada di bawah lampu tungsten. Jika digunakan 

dalam lingkungan yang normal, maka efek yang 

dihasilkan menjadi kebiru-biruan. Tidak seperti filter 

CPL yang membirukan warna biru, tungsten membuat 

keseluruhan gambar menjadi mayoritas berwarna 

biru. 

 Fluorescent  

Settingan ini digunakan untuk menormalisasi gambar 

yang berada di bawah lampu fluorescent atau yang 

lebih umum disebut neon warna putih atau lampu TL. 

Lampu TL adalah salah satu lampu yang paling tidak 

artistik, karena terlalu banyak menyemprotkan warna 

putih dan memudarkan warna yang lain. Untuk membuatnya lebih natural, bias 

dipakai filter fluorescent. 
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5. Night Mode 

Night Mode ini berfungsi untuk pemotretan pada malam 

hari dimana kondisi cahaya sangat redup atau intensitas 

cahaya rendah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Picture Resolution 

Pada kamera digital picture resolution merupakan fasilitas 

untuk mangatur resolusi dari image. Ada 3 jenis resolusi 

image pada kamera digital yaitu : 1) High (tinggi); 2) 

Standar (normal); dan 3) Low (rendah). 

 

 

 

7. Exposure 

Exposure adalah jumlah cahaya yang masuk ke kamera yang mempunyai efek 

terhadap foto yang dihasilkan.  Pencahayaan berlebih akan menyebabkan hasil foto 

washed-out (lazim disebut over-exposure/OE) dan pencahayaan kurang akan 

menyebabkan hasil foto gelap (lazim disebut under-exposure/UE).  Untuk memeroleh 

cahaya yang tepat, dalam dunia fotografi dikenal dengan istilah lightmeter.  Lightmeter 

ada yang built-in di dalam bodi kamera dan ada pula yang handheld.  Penggunaan 

lightmeter adalah untuk mengukur cahaya reflektif yang masuk ke dalam lensa dan 

prosesor kamera akan menentukan apakah sudah sesuai dengan stelan iso kamera atau 

belum.  Pada modus auto atau programmed auto, secara otomatis kamera akan 

mencarikan kombinasi yang tepat antara Aperture dan Shutter Speed.  Pada modus 

Aperture Priority (A/Av) kamera akan menggunakan Aperture yang dipilih dan 

menentukan Shutter Speed yang cocok.  

Sebaliknya, pada modus Shutter Speed priority (S/Tv) kamera akan 

menggunakan Shutter Speed yang dipilih dan menentukan Aperture yang tepat. Pada 

modus manual (M) harus menentukan kombinasi yang tepat dipandu oleh meter 

kamera tersebut. Meter kamera adalah ukuran intensitas cahaya yang masuk.  Jika meter 

kamera menunjukkan kekurangan cahaya maka dapat diperkecil Aperture atau 

memperlambat ukuran Shutter Speed. Sebaliknya jika meter menunjukkan kelebihan 

cahaya maka dapat diperbesar Aperture atau mempercepat Shutter Speed 
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