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Depth of field (DOF) merupakan salah satu prinsip dasar fotografi

yang berhubungan dengan fokus. Pengaturan fokus dalam kegiatan

fotografi amatlah menentukan karena akan terlihat apa yang menjadi

pokok pembicaraan dalam sebuah foto. 

Ruang ketajaman adalah jumlah jarak antara benda-benda terdekat 

dan terjauh yang muncul dalam fokus dan direkam dengan tajam 

dalam sebuah foto atau ukuran seberapa jauh bidang fokus dalam

foto. Ruang ketajaman terjadi sebagai transisi bertahap. Aperture 

dan jarak fokus adalah dua faktor utama yang menentukan dalam

prinsip ruang ketajaman.

Pemilihan ruang ketajaman dalam sebuah gambar bisa sangat 

subjektif. Maka penggunaan ruang ketajaman dapat digunakan untuk 

meningkatkan efek dalam sebuah foto.



Sebuah foto dengan latar belakang atau latar depan yang dikaburkan

dengan objek utama yang tajam, maka zone yang tajam ini disebut

sebagai ruang tajam/depth of field.

Depth of field dapat memberikan kesan kedalaman pada sebuah foto

sehingga objek tampak menonjol dan ada sebuah dimensi. 
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Faktor dasar Depth of field terdiri dari aperture (diafragma) dan

jarak fokus.

Penggunaan diafragma yang besar menghasilkan ruang tajam yang 

pendek, sedangkan penggunaan diafragma yang kecil

memperpanjang/memperluas wilayah ketajaman. 

Ruang ketajaman diatur oleh tiga faktor:

aperture, panjang fokus lensa dan jarak pemotretan. 

Dalam penggunaan teknik depth of field dikenal beberapa macam :

- DOF sempit (ruang tajam sempit)

- DOF luas (ruang tajam luas)

- Selective focus



DOF Sempit
Merupakan teknis fotografi dengan menggunakan

diafragma/bukaan lebar sebagai prioritas utama (f:2.8,3.5,4,5.6).

Penggunaan teknik DOF yang sempit (shallow) berarti hanya

bagian obyek pada titik tertentu saja yang tajam sementara sisanya

akan blur/ tidak fokus.

Teknis DOF sempit untuk menarik perhatian pemirsa dengan fokus

pada subjek utama serta menutup sebagai latar belakang yang 

mengganggu. Inti dari teknis ini adalah semakin dekat subjek dalam 

fokus ke kamera, ruang ketajaman akan lebih "dangkal/sempit".





































Merupakan teknis fotografi dengan menggunakan

diafragma/bukaan kecil sebagai prioritas utama (f :11,16,22,32). 

Penggunaan teknik DOF luas menampilkan sebagian besar obyek

foto (dari obyek terdekat dari kamera sampai obyek terjauh) akan

terlihat tajam dan fokus.

Penggunaan aperture/diafragma yang lebih kecil untuk mencapai

kedalaman MAKSIMUM untuk memastikan semua elemen berada 

dalam fokus.

DOF Luas















































Selective Focus
Merupakan teknis fotografi dengan menggunakan

diafragma/bukaan lebar sebagai prioritas utama (f:2.8,3.5,4,5.6). 

Dalam teknik ini fokus objek dipilih pada area tengah objek atau

middle ground dengan mengabaikan foreground dan background.

Teknis selektif fokus untuk menarik perhatian pemirsa dengan fokus

pada subjek utama serta mengaburkan latar depan dan latar 

belakang agar terjadi dimensi pada foto. Inti dari teknis ini adalah

memotret objek yang bertumpuk agar tercapai dimensi pada foto.
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