
Anatomi
KAMERA SLR (single-Lens Reflector)
Lensa & Jenis Film
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KAMERA

Kotak kedap cahaya yang 
mempunyai lobang untuk 
meloloskan cahaya dan tempat 
untuk memasang film

Cahaya yang masuk melalui lobang akan memproyeksikan 
bayangan dari benda-benda yang terdapat di muka kotak,
Sehingga terjadilah gambar latent pada film yang terpasang di 
kotak
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Kamera ini memiliki cermin datar dengan singkap 

45 derajat di belakang lensa, sehingga apa yang 

terlihat oleh pemotret dalam jendela pandang 

adalah juga apa yang akan di tangkap pada film.

Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu 

peranti untuk membentuk dan merekam suatu 
bayangan potret pada lembaran film.
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PRINSIP DASAR KAMERA
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SISTEMATIK KERJA KAMERA 
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Semua jenis kamera pada dasarnya memiliki prinsip yang 
sama, yaitu memproyeksikan cahaya pada film untuk 

membentuk gambar atau bayangan

Letak perbedaan dari setiap jenis kamera adalah pada 
kemudahan dan pengoperasiannya serta kesempurnaan 

hasil yang dicapai
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Bentuk dan fungsi dari bagian-bagian utama kamera 
adalah :

1. Jendela Pengamat
Untuk melihat objek yang akan dipotret sehingga kamera dapat diarahkan dengan
tepat

2. Tempat memasang Film
Bagian bidang datar untuk menempatkan film. Pada bidang inilah jatuhnya sinar

yang diproyeksikan oleh lensa sehingga film dapat menerima dan merekam
cahaya/bayangan

3.Lensa
Komponen optik yang bertugas memproyeksikan cahaya / bayangan dari objek

yang akan dipotret ke permukaan film

4. Light meter
Komponen untuk mengukur kekuatan sinar.Dipakai dalam pemotretan untuk
menentukan besar diafragma atau kecepatan pada suatu kondisi pencahayaan.



6. Kecepatan
Disebut juga dengan Shutter-Speed, alat ini bertugas mengatur tempo
pencahayaan. Lamanya film terbuka dan tercahayai diatur melalui kecepatan yang
ditandai dengan angka B,1,2,4,8,15,30,60,125,250,500,1000,2000,4000,8000. Pada
posisi 1 shutter speed akan membuka selama 1 second, tetapi pada posisi
2,4,8,15,30 dst hal itu berarti ½ second, ¼ second, 1/8 second, 1/15 ssecond dst.
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5. Diafragma
Komponen yang bertugas mengatur besaran ukuran lobang untuk meloloskan
Cahaya dari lensa ke film. Ukuran besar kecilnya diafragma dapat diatur sesuai
kebutuhan pencahayaan.
Ukuran diafragma ditandai dengan angka f 1.2,1.4,2.8,3.5,4,5.6,8, 11,
16, 22, 32. Besar kecilnya diafragma berbanding terbalik dengan angka yang
menandainya.

7. Penemu jarak
Merupakan alat untuk menentukan ketepatan fokus atau ketajaman gambar. Kabur
atau tajamnya gambar/bayangan yang dihasilkan pada permukaan film tergantung
pada ketepatan pengaturan jarak. Apabila jarak tepat maka gambar yang
diproyeksikan akan tajam dan sebaliknya bila jaraknya tidak tepat maka gambar
yang diproyeksikan akan kabur
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ANATOMI KAMERA TAMPAK DEPAN
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ANATOMI KAMERA TAMPAK BELAKANG
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Lensa
mata dari kamera, secara umum menentukan kualitas foto yang dihasilkan
lensa memiliki 2 properties penting yaitu panjang fokal dan aperture
maksimum.

Secara sederhana bisa dibagi menjadi 3 jenis. Masing-masing mempunyai
bentuk dan ciri tersendiri untuk memotret. Hasil dari 3 jenis lensa ini juga
berbeda satu dengan lainnya.

Lensa tersebut diantaranya adalah:
-Lensa Wide
berfungsi untuk mengambil gambar dengan sudut pandang yang luas

-Lensa Standard / Normal
digunakan untuk mengambil gambar dengan sudut pandang normal.

-Lensa Tele
Digunakan untuk mengambil gambar pada jarak jauh
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ANATOMI LENSA
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FILM CELLULOID

Media yang digunakan untuk merekam objek/image dalam aktifitas fotografi. 

Berdasarkan jenisnya, terbagi menjadi 2 :
Tipe film yang pertama : film Daylight atau film cerah hari
Digunakan untuk memotret obyek-obyek yang sumber pencahayaannya 
berasal dari cahaya alam atau matahari, atau cahaya buatan yang kualitas 
cahayanya sebesar 5.500 derajat Kalvin.

Tipe film yang kedua : film Tungsten 
Digunakan untuk memotret obyek-obyek yang sumber pencahayaannya 
berasal dari cahaya buatan seperti lampu pijar atau lampu neon. Disebut 
sebagai film Tungsten karena film ini mempunyai derajat kepekaan sinar atau 
cahaya dibawah 3.200 derajat Kalvin.
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Sedang berdasarkan jenisnya, film dibagi menjadi lima macam, 
yaitu:
Film negatif hitam-putih
Film negatif warna
Film positif warna (reversal / color slide)
Film x-ray
Film instan

Berdasarkan tingkat kepekaannya terhadap cahaya, film terbagi 
dalam empat macam, yaitu:
Film dengan tingkat kepekaan lamban
Film dengan tingkat kepekaan sedang
Film dengan tingkat kepekaan tinggi
Film dengan tingkat kepekaan sangat tinggi
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Sedangkan kepekaan suatu film, ditandai dengan besar kecilnya 
angka ASA / ISO yang antara lain sebagai berikut:

ASA 25 - 64 untuk film dengan tingkat kepekaan rendah
ASA 100 - 200 untuk film dengan tingkat kepekaan sedang
ASA 400 - 800 untuk film dengan tingkat kepekaan tinggi
ASA 1600 - ~ untuk film dengan tingkat kepekaan sangat tinggi

ISO, menyatakan sensitivitas sensor/film. Makin tinggi ISOnya 
maka jumlah cahaya yang dibutuhkan makin sedikit. Film ISO 
100 memerlukan jumlah cahaya 2 kali film ISO 200.

ASA: American Standart Association
ISO: International Standart Organization
DIN: Deutch Internal Number
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Perbedaan ASA rendah dan ASA tinggi

Film ASA Tinggi (>400):

Kepekaan terhadap cahaya tinggi sehingga dapat digunakan 
untuk kondisi cahaya yang kurang. Missal untuk kegiatan indoor.

Dapat merekam objek lebih cepat.

Butiran perak halida kasar menimbulkan efek ‘grain’, 
pembesaran foto terbatas.

Daya pisah kecil, kemampuan dalam memberikan detail objek 
kecil.
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Film ASA Rendah (<200) :

Kepekaan terhadap cahaya kurang sehingga memerlukan 
intensitas cahaya yang lebaih banyak. 

Daya tangkap terhadap objek terbatas, tidak cocok untuk 
pemotretan bendak yang bergerak cepat.

Butiran halida lebih halus, efek ‘grain’ relatif todak ada, 
pembesaran foto lebih fleksibel.

Daya pisah besar, kemampuan memberikan detail objek besar.
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EXPOSURE

Proses pencahayaan (exposure) menyangkut beberapa hal, yaitu 
bukaan diafragma, kecepatan rana, dan kepekaan film(ISO). Hal ini 
yang menentukan keberhasilan forografer untuk mendapatkan foto 
dengan cahaya yang normal, tidak terlalu kelebihan (over exposed) 
atau kekurangan cahaya (under exposed).

Untuk membantu melakukan pengukuran kita memerlukan alat 
untuk mengukur kuantitas cahaya sesuai yang dibutuhkan film, 
yaitu light meter. Pada kamera SLR, terdapat light meter pada badan 
kamera.
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BUKAAN DIAFRAGMA
Diafragma sebagai jendela lensa yang mengendalikan banyaknya cahaya melewati lensa. 
Ukuran diafragma dilambangkan dengan f/angka. Angka yang ada pada lensa adalah : 1,4 ; 
2 ;2,8 ;4 ; 5,6 ; 8, dst. Penulisan diafragma yaitu f/1,4.
Hubungan antara angka dengan bukaan diafragma adalah berbanding terbalik.
“Semakin besar f/angka, semakin kecil bukaan diafragma, sehingga cahaya yang masuk 
semakin sedikit”. 

KECEPATAN RANA
Kecepatan rana adalah cepat lambatnya rana membuka dan menutup kembali. Shutter 
speed mengendalikan lama cahaya mengenai film. Cara kerja rana seperti jendela, rana 
berada di depan bidang film dan selalu tertutup jika shutter release tidak ditekan, untuk 
melindungi bidang film dari cahaya. 
Ukuran rana yaitu : 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250,50, 1000, 2000, dan B. Angka 1 berarti 
rana membuka dengan kecepatan 1/1 detik, dst. Sedangkan B (bulb) kecepatan tanpa 
batas waktu.
Hubungan antara angka dengan kecepatan rana membuka dan menutup adalah 
berbanding lurus. “Semakin besar angka berarti semakin cepat rana bekerja yang berarti 
semakin sedikit cahaya yang masuk. Begitu juga sebaliknya.
Kecepatan rana yang tinggi mengakibatkan efek freezing(membekukan objek yang 
bergerak).
Kecepatan rana rendah (<1/30 detik) memberikan efek gerak pada objek.
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