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Abstract: Photographing little things as object needed macro lens so that small object can be seen larger in the 
photograph. The using of macro lens will simplified the photographing process. But if the lens cannot be afforded, 
the merging of non-macro lens techniques can be used for macro photographing. The research will be limited on 
how to use lens reversal technique to photographing little object, when special lens for macro photography cannot 
be afforded. 
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Mengabadikan suatu keadaan maupun 
suasana sangat populer dengan fotografi. Karena 
dengan membuat foto kita akan mendapatkan suatu 
dokumentasi secara nyata. Memotret tidak harus 
pergi ke tempat yang jauh, misalnya ke gunung, 
ataupun ke pantai. Atau mencari model yang cantik. 
Disekitar kita dapat mengabadikan obyek yang ada. 
Misal bunga, maupun serangga. Untuk mengabadikan 
obyek-obyek kecil seperti bunga dan serangga, 
diperlukan lensa guna memperbesar obyek, sehingga 
bisa dilihat secara detil oleh kamera. Inilah yang 
disebut dengan fotografi makro. Kata Makro (macro) 
berasal dari bahasa Yunani yang artinya besar, dan 
ini gunakan dalam fotografi untuk hal-hal yang 
berhubungan dengan memperbesar obyek foto. Pada 
prakteknya fotografi makro adalah bagaimana dapat 
mendekatkan obyek-obyek kecil dengan focus yang 
baik. Tulisan ini ditujukan untuk menunjukkan 
bahwa memotret makro tidak harus menggunakan 
lensa khusus. Tetapi bisa menggunakan lensa standar 
kamera dengan posisi terbalik (pembalik).  
 
METODE 

Penulis melakukan percobaan pemotretan 
makro dengan menggunakan lensa pembalik (reverse 
lens) maupun menggunakan tambahan lensa 
pembalik. Metode eksperimen digunakan oleh 
penulis untuk mengetahui hasil gambar yang didapat 
dalam pemotretan makro. Selai itu penulis 
mengamati perubahan hasil perbesaran gambar, 
fokus, serta ruang tajam. 
 
Landasan Teori 

Memotret makro adalah sama juga dengan 
memotret dengan jarak dekat. Dalam Wikipedia 
didefinisikan sebagai proyeksi perbesaran gambar 
sebesar benda aslinya. Dalam lensa 35mm format 
makro mencapai paling sedikit 1:2 dengan kata lain 
bahwa ukuran gambar yang berada didalam film 
adalah setengah kali dari besar obyek yang difoto. 

Beberapa lensa makro lainnya ada pula yang 
memiliki perbandingan 1:1. yang artinya bahwa 
besaran gambar yang berada di film adalah sama 
dengan besaran obyek yang difoto 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Macro_photography).  

Dalam memotret benda atau obyek dari dekat, 
diperlukan suatu teknik tersendiri. Disamping itu juga 
diperlukan peralatan yang memadai. Pengetahuan 
tentang teknis pemotretan, komposisi, dan peralatan 
akan mendukung dari hasil pemotretan. Beberapa 
peralatan yang digunakan untuk melakukan 
pemotretan makro adalah : 

 
Kamera 

Dalam mengabadikan obyek, dibutuhkan kamera 
foto. Sebaiknya menggunakan kamera yang memiliki 
lensa pendekat (macro). Pada pemotretan ini biasanya 
digunakan kamera SLR (Single Lens Reflex) karena 
pada jenis kamera ini lensa dapat diganti-ganti. Dan 
untuk pemotretan ini dapat dipasangkan dengan lensa 
makro. 

 

 
Gambar 1. Kamera DSLR (dok: www.dpreview.com) 

 
Jenis kamera SLR dapat berbasis Film (SLR 

analog) maupun yang berbasis Digital (SLR Digital). 
Pengoperasian kedua jenis kamera SLR ini adalah 
sama, hanya berbeda pada media perekam data (data 
storage)nya saja. 

Selain kamera jenis SLR, pada jenis kamera 
digital compactpun lensanya dirancang mampu 
merekam obyek-obyek kecil. Karena mereka 
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memiliki fasilitas perbesaran dengan 
mengoptimalkan optical zoom dan digital zoomnya. 
 
Tripot 

Gunakan tripot agar pada saat pemotretan tidak 
terjadi goncangan. Karena biasanya pada saat 
memotret bunga, atau kumbang yang hingga pada 
daun, akan terjadi goyangan akibat hembusan angin. 
Disamping itu akibat dari pencahayaan yang rendah, 
akan terjadi goncangan juga karena speed yang 
lambat. Untuk itu perlu kesabaran menunggu moment 
yang tepat membidik obyeknya. 

 

 
Gambar 2. Tripot Kamera 

 
 

Lensa Makro atau filter close up 
Guna mendekatkan obyeknya, lensa makro 
sangat cocok dipakai pada pemotretan ini. 
Dengan lensa ini adalah bentuk ideal dalam 
memotret obyek kecil. Selain itu juga bisa 
menggunakan Filter Close up untuk 
memendekkan jarak focus lensa, pada lensa yang 
dipakai. 
 

 
Gambar 3. Filter Close Up 

 
Film 

Film dipakai pada kamera dengan penyimpan 
data berupa film (non digital). Film memiliki 

tingkatan pada kualitas kepekaan dalam menerima 
cahaya. Kualitas ini ditandai dengan satuan ISO 
(International Standart Organization) ISO 100/21, 
200/24, 400/27. Semakin tinggi ISO, kepekaan film 
semakin tinggi terhadap cahaya, dan semakin 
kontras, serta semakin kasar grain-nya. 

Pada pemotretan obyek-obyek yang kecil 
tersebut, diperlukan lensa makro. Lensa ini 
digunakan untuk memperbesar image obyek pada 
saat pemotretan. Begitu juga untuk memperpendek 
jarak focus lensa pada obyek pemotretan. Dengan 
lensa makro jarak obyek dengan lensa bisa hanya 
sekitar 2-3 cm. Sedangkan pada lensa standar jarak 
focus lensanya hanya berkisar 0,5m dari obyeknya. 
Dengan obyek yang relatif kecil apabila difoto pada 
jarak 0,5meter akan terlihat kecil pula.  

 

 
 

Gambar 4. Perbandingan penggunaan lensa makro. 
(Michael Freeman, 1982. Photo School, The 

Complete Course To Help You Improve Your 
Photography.hal. 184) 

  
Pemotretan makro dengan menggunakan 

kamera SLR (single Lens Reflex) maupun lensa 
DSLR (Digital Single Lens Reflex) diperlukan lensa 
khusus yang memang ditujukan untuk kebutuhan 
pemotretan makro. Seperti lensa merek Nikon 
af_zoom-micro70-180mmf_45-56d, yang dirilis pada 
tahun 1997 (www.dpreview.com) mempunyai 
pendekatan obyeknya sekitar  0.37m/1.2 ft. (1:1.3 
untuk reproduction ratio).  

 

 

 
Gambar 5. Lensa macro Nikon af_zoom-micro70-

180mmf_45-56d 
 

Lensa Pembalik 
Apabila tidak memiliki lensa makro untuk 

melaksanakan pemoteran makro, ada cara sebagai 
pengganti lensanya. Yaitu dengan menggunakan 
filter close-up atau dengan pembalikan lensa standar 
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(50mm). Pembalikan ini dengan menempatkan posisi 
ujung luar lensa standar pada posisi yang menempel 
pada body kamera.  

M. Plonsky dalam artikelnya yang berjudul 
Bug Picture (Insect Macro Photography) 
memberikan langkah pemotretan dengan 
menggunakan reserve lens : 
1. Gunakan manual focus. 
2. Gunakan focus secara maksimal untuk 

mengurangi adanya bayangan gelap pada sisi 
(vignetting). 

3. Gunakan aperture rendah (diafragma dengan 
angka besar) untuk memaksimalkan ruang 
tajamnya. 

4. Penambahan pencahayaan dengan lampu kilat 
akan lebih baik. 

5. Jika menggunakan kamera auto focus, gunakan 
manual mode. 

Pada prinsipnya dengan metode lensa 
pembalik akan memperbesar bayangan obyek yang 
terekam oleh film maupun CCD (diagram terlampir). 
Dengan membalikkan lensa tersebut dan 
memasangkan pada dudukan lensanya maka akan 
diperoleh perbesaran obyek.  
 

 
 

Gambar 6. Bagan Pembalikan Lensa 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemasangan lensa pembalik ini dapat 

dilakukan dengan menambahkan reserving ring pada 
kamera, ataupun kalau memang tidak ada bisa diakali 
dengan memeganginya secara hati-hati, ataupun bisa 
direkatkan dengan menggunakan perekat isolasi. 

 

 
 

Gambar 7. Lensa dengan reserving ring terpasang 
pada kamera 

 
Tambahan Lensa Pembalik 

Untuk memperoleh perbesaran Obyek yang 
terlalu kecil, bisa dilakukan juga dengan 
menggabungkan antara lensa yang terpasang pada 
kamera ditambah dengan lensa pembalik. Obyek 
yang dibidik dengan menggunakan lensa pembalik 
akan sedikit mengalami vigneting (gelap pada bagian 
pinggir) karena efek bias lensa pada bayangan yang 
mengenai film atau CCD tersebut. 

 
 

Gambar 8. Foto Makro lalat 
 
Pada gambar 8. foto lalat difoto 

menggunakan Kamera Pentax K1000 dengan media 
penyimpan data berupa film ISO 200. Pada 
pemotretan makro Lalat ini, pemasangan lensa 
dengan menggunakan gabungan lensa 135mm dan 
lensa pembalik 50mm dapat dilakukan dengan 
menambahkan perekat agar tidak terjadi kebocoran 
cahaya yang menembus sambungan lensanya 
(gambar 9). Pencahayaan dilakukan dengan bantuan 
pencahayaan sinar matahari. 
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Gambar 9. Sambungan antar lensa 
 
Pada gambar 9. Foto laba-laba dipotret 

dengan menggunakan kamera Nikon DSLR D50, 
dengan lensa Nikon DX 18-55mm/f4-5.6. Kedua foto 
tersebut ditambah dengan lensa pembalik berjenis 
Pentax SMC 50mm/f.2. Ruang tajam menjadi sempit 
pada obyek, dan vignet (sisi gelap pada gambar 
dibagian luar) terjadi pada bagian pinggir obyek. 
Vignet tersebut bisa dihilangkan dengan melakukan 
cropping (pemotongan) pada bagian pinggirnya. Ini 
dilakuan di luar ruangan sehingga pencahayaan 
menggunakan cahaya sinar matahari. 

 
 

Gambar 10. Foto Makro Laba-laba 
 

 
SIMPULAN 

Pada pemotretan makro, idealnya adalah 
dengan menggunakan lensa yang memang 
dikhususkan untuk pemotretan makro. Namun 
apabila tidak ada lensa yang dimaksudkan, maka 
pemotretan makro dapat dilakukan dengan 
menggunakan reserving lens (pembalikan lensa), 
maupun dengan penambahan reserving lens 
(pembalikan lensa). Sehingga akan didapat 
perbesaran obyek yang lebih maksimal, tergantung 
dari seberapa besar obyek masuk dalam format 
gambar. 
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