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White Balance 
ACHMAD BASUKI

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA



Apa perbedaan tiga foto ini?



Pernahkah anda mengalami masalah
warna seperti ini?



Pernahkah anda mengalami masalah
warna seperti ini?



Ini masalah White Balance!

Perhatikan warna-warna jalan dan tembok, atau warna-warna putih yang 
ada pada kedua foto!



Mata manusia mampu menangkap warna putih dengan
sempurna meskipun cahaya yang jatuh berbeda, 
namun tidak demikian dengan kamera.



White Balance
White Balance (WB) adalah salah satu aspek dalam fotografi untuk
menghasilkan warna sesuai yang diinginkan.

White Balance diperlukan agar warna dalam foto terlihat seperti
warna yang sesungguhnya.

Warna obyek dalam foto sangat ditentukan oleh warna obyek dan
warna cahaya yang jatuh pada obyek tersebut.

White balance berhubungan dengan color temperature.



White balance adalah tingkat 
kepekaan sensor kamera dalam 
menangkap warna putih sesuai 
dengan komposisi warna 
keseluruhan yang disebut dengan 
temperatur warna.
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Mata manusia sangat peka terhadap 
temperatur warna putih dalam berbagai tipe 
sumber cahaya, dan jauh lebih peka 
dibandingkan dengan sensor kamera pada 
mode auto white balance. 
Hal ini menyebabkan perbedaan komposisi 
warna yang dihasilkan oleh kamera dengan 
kondisi yang sebenarnya. 
Semakin panjang gelombang yang terbentuk, 
warna semakin mendekati titik suhu warna 
merah. 
Semakin pendek gelombang yang terbentuk, 
warna semakin mendekati titik suhu warna 
ungu. 



Temperatur Warna
Cahaya lilin pada sekitar 1000 Kelvin. 

Lampu Tungsten pada sekitar 2000 Kelvin. 

Lampu pijar pada 2000-3000 Kelvin.

Lampu kilat (flash) pada sekitar 4000 
Kelvin.

Sinar matahari di tengah hari pada sekitar 
5000 Kelvin.

Langit mendung pada sekitar 7000 Kelvin.

Langit biru pada sekitar 10.000 Kelvin.



White Balance - Temperatur Warna
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Setting White Balance
Auto white 
balance

Menyerahkan pada kamera untuk menentukan white balance yang paling sesuai dengan 
obyek dan cahaya yang ada. Mode ini terkadang menyebabkan ketidak-sesuaian dengan 
kondisi riil.

White balance 
standar

Masing-masing kamera memiliki standar white balance yang berbeda. Macam-macam white 
balance yang umum adalah: daylight (cahaya matahari di tengah hari), cloudy (langit 
mendung), shade (cahaya bayangan), flourscent (pancaran lampu neon), dan tungsten 
(pancaran lampu tungsten).

Custom white 
balance

Pengaturan white balance dengan menggunakan nilai temperature warna dalam derajat 
Kelvin. 

Manual white 
balance 

Mengatur dengan preset dan bantuan kertas putih. Mengubah=ubah WB sampai warna
kertas terlihat benar-benar putih. 



Auto White Balance
Auto White Balance (AWB) menggunakan kemampuan kamera untuk
menentukan WB yang paling sesuai untuk menghasilkan warna dari lingkungan.

Pilihan AWB adalah pilihan yang paling aman, meskipun sering kali menghasilkan
warna yang tidak sesuai dengan aslinya karena terbatasnya kemampuan kamera
dalam menangkap warna.

Pilihan AWB akan efektif bila terdapat satu warna putih yang terang. 



Kesalahan dalam Auto White Balance
Salah satu contoh pada gambar yang hangat dengan dominasi warna merah. 
Kamera mengkompensasi hal ini sehingga warna rata-rata gambar lebih dekat ke
netral, tetapi dengan begitu akan menciptakan warna kebiruan pada batu. 



Standar White Balance

1. Flourescent

2. Tungsten

3. Flash

4. Daylight

5. Cloudy

6. Shade



Pemakaian Standar White Balance
Untuk menghasilkan warna yang natural



Pemakaian Standar White Balance
Untuk menghasilkan warna yang natural



Pemakaian Standar White Balance
Untuk menghasilkan warna yang natural
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