
Pertemuan 12 Fotografi 
Bermain Shutter Speed

ACHMAD BASUKI 
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA



Sumber: http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/camera-shutter-speed.htm





Tiga Subyek Blur saat bermain 
Shutter Speed
•Speed: Subyek yang bergerak cepat akan terlihat blur saat 
shutter speed tidak cukup cepat. 

•Direction of Motion: Subyek yang bergerak mendekati atau 
menjuahi kamera akan terlihat blur dari sisi-sisinya. 

•Magnification: Sebuah obyek akan menjadi lebih blur saat 
berada pada fraksi dari frame foto. Pemakaian lensa zoom 
akan menguatkan efek magnification.



Fast SS Slow SS



Shutter Speed Photography
 Slow Shutter Speed 
◦ Night Photography 
◦ Special Landscape 
◦ Light Graffiti 

 High Shutter Speed 
◦ Freezing 
◦ Splashing 
◦ Sport 



Kombinasi  
Shutter Speed – ISO dan F-stop



Pengaruh Shutter Speed



Catatan
 Pada kecepatan rana yang tinggi (biasanya 1/500 detik atau 
lebih cepat) mekanisme shutter bekerja lebih seperti celah 
bergerak dari tirai. Dalam hal ini, kecepatan rana bukan 
merupakan jumlah waktu yang masing-masing daerah sensor 
terkena cahaya, tidak durasi di mana cahaya mencapai 
seluruh sensor.



CONVEYING MOTION
 Gerakan merupakan sesuatu yang kelihatan blur.



Conveying Motion 
Perbedaan Beberapa Shutter Speed

1/2 1/10 1/30 1/400



Conveying Motion



Bergerak Bersama Subyek & Panning



Bergerak Bersama Subyek & Panning 



Catatan
 Panning akan sukses bila kecepatan rana yang cukup lambat untuk 
menyebabkan latar belakang beruntun, tapi cukup cepat bahwa 
subjek masih muncul tajam. 

 Hal ini bisa menjadi sangat sulit, sehingga kuncinya adalah lebih banyak 
bereksperimen. 

 Ada beberapa tambahan yang perlu dipersiapkan seperti menggunakan 
lensa gambar-stabil yang memiliki satu sumbu * stabilisasi, atau tripod 
dengan kepala pan-tilt.



Freezing & High Speed Motion
 Kecepatan tinggi fotografi yang mampu representasi baru dan menarik 
pelajaran dalam gerakan, sebagian karena kita tidak mampu melihat 
dan pengolahan gerakan yang lebih cepat daripada orang yang berjalan. 
Contohnya termasuk tetesan air, burung dalam penerbangan dan saat-
saat dalam olahraga, di antara banyak lainnya.



Freezing & High Speed Motion 



Zooming Blur



Abstract & Artistic Effect



Catatan
 Pemakaian Shutter Priority Mode.  
◦ Pemilihan Mode S/Tv menjadi satu hal penting dalam teknik fotografi 

dengan shutter speed rendah/tinggi 

 Camera Shake.  
◦ Analisis di atas mengasumsikan bahwa gerak subjek adalah sumber 

utama dari blur, tetapi dalam banyak foto kamera goyang bukannya 
bisa lebih berpengaruh - terutama ketika menggunakan lensa tele 
atau dengan tangan goyah.



Motion Blur



Motion Blur



Motion Blur pada foto Landscape



Freezing



Freezing



Freezing



Freezing
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