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Abstract:Hi-Speed Photography merupakan teknik yang digunakan dalam fotografi untuk menangkap gambar 
dengan kecepatan sangat tinggi dan banyak digunakan untuk adegan yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. 
Pemanfaatan sensor gerak menjadi ketermungkinan untuk dapat menghasilkan teknik pemotretan Hi-Speed 
Photography. 
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Perkembangan teknologi yang begitu pesat dewasa 

ini fotografi sudah menjadi bagian dari kehidupan 

masyarakat. Terlebih lagi dengan perkembangan 

teknologi digital, sehingga membuat fotografi lebih 

diminati oleh masyarakat karena kemudahan dalam 

penggunaan serta akan hasil yang bisa langsung 

dinikmati setelah memotret. 

Dalam perkembangan teknologi fotografi tersebut 

memungkinkan para fotografer menciptakan karya seni 

fotografi yang lebih kreatif. Salah satunya adalah 

penerapan dalam teknik Hi-Speed Photography.Yaitu 

sebuah teknik yang digunakan dalam fotografi untuk 

menangkap gambar dengan kecepatan sangat cepat dan 

banyak digunakan untuk adegan yang tidak dapat 

dilihat dengan mata telanjang. 

Dalam pemotretan menggunakan teknik Hi-Speed 

menjadi diperlukan untuk menangkap obyek yang 

relatif cepat gerakkannya. Untuk itu dibutuhkan alat 

yang dapat menangkap gerakan obyek cepat tersebut. 

Sensor gerak merupakan alat yang dapat merespon 

gerakan cepat suatu obyek bergerak, sehingga dapat 

dipakaia dalam pemotretan Hi-Speed. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
1. Hi-Speed Photography 
Dalam penggunaan umum, Hi-Speed Photographydapat 

diartikan sebagai berikut : 

1. Bahwa foto tersebut diambil dengan cara 

membekukan gerakan. 

2. Serangkaian foto dapat diambil pada frekuensi 

sampling yang tinggi atau frame rate. Yang 

pertama memerlukan sensor dengan sensitivitas 

yang baik -sistem yang sangat baik shuttering atau 

cahaya strobe sangat cepat. Yang kedua 

membutuhkan beberapa sarana untuk menangkap 

frame yang berurutan, baik dengan perangkat 

mekanik atau dengan memindahkan data dari 

sensor elektronik yang sangat cepat. 

 

2. Flash (Lampu Kilat) 

Menurut Audy Mirza Alwi untuk memotret 

menggunakan lampu flash, digunakan kecepatan yang 

diberi warna merah atau tanda silang pada angka seperti 

1/60, 1/125,1/250. Atau kecepatan dengan simbol X 

atau simbol petir (Alwi, 2006). 

 

3. Kecepatan rana 

Menurut Abdul Aziz dalam Modul Fotografi 

Dasar STIKOM SURABAYA, bahwa rana berfungsi 

mengatur cahaya yang masuk berdasarkan lamanya 

cahaya masuk. Jika kita membuka bagian belakang 

kamera seperti saat akan memasang film, rana terlihat 

sebagai tirai yang membatasi ruang film dengan ruang 

lensa, yang disebut sebagai Rana Celah (Focal Plane 

Shutter). Pada gambar 1. ditunjukkan celah rana yang 

dapat membuka dan menutup kembali. 
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Gambar 1Focal Plane Shutter. Sumber : 

http://www.tpub.com/content/photography/14209/css/14209_

89.htm 

 

Rana membatasi lamanya cahaya masuk dengan satuan 

detik, misalnya 1/125 detik atau 1/1000 detik. Rana 

dapat membuka selama mungkin dan bahkan hingga 

berjam-jam sesuai keperluan. Dan bisa dikatakan bahwa 

lama waktu rana membuka akan berpengaruh terhadap 

banyak sedikitnya sinar yang masuk kebidang 

film.Waktu lama sama dengan sinar banyak yang 

masuk dan diserap oleh sensor, sedang waktu singkat 

sama dengan sinar sedikit yang diserap oleh sensor. 

Dalam Hi-Speed Photography diperlukan 

kecepatan rana yang cepat guna dapat membekukan 

obyeknya. Namun dalam pelaksanaan pemotretan 

dibutuhkan kamera yang memiliki kecepatan yang 

memadai misal kamera dengan kecepatan 1/8000 detik. 

Pelaksanaan pemotretan hi speed dibutuhkan 

pengamatan tajam oleh fotografer untuk dapat merekam 

gerakan yang tepat antara gerakan obyek yang melintas 

didepan lensa dengan tangan fotografer menekan 

shutter pelepas rana. Namun mata normal akan susah 

dalam melihat kecepatan yang tinggi. Sehingga perlu 

pengualangan berkali-kali apabila obyek foto masuk 

kedalam bidikan sesuai keinginan fotografer. 

Untuk mengatasi kendala diatas, maka dibutuhkan 

perangkat sensor guna menangkap gerakan obyek yang 

cepat. 

 

4. Mikrokontroler sebagai Pengendali Sensor 

Mikrokontroler adalah alat elektronika digital yang 

mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan 

program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara 

khusus. Mikrokontroler merupakan komputer didalam 

chip yang digunakan untuk mengontrol peralatan 

elektronik, yang menekankan efisiensi dan efektifitas 

biaya. Secara harfiahnya bisa disebut "pengendali kecil" 

dimana sebuah sistem elektronik yang sebelumnya 

banyak memerlukan komponen-komponen pendukung 

seperti IC TTL dan CMOS dapat direduksi/diperkecil 

dan akhirnya terpusat serta dikendalikan oleh 

mikrokontroler ini. Dengan penggunaan mikrokontroler 

ini maka : 

- Sistem elektronik akan menjadi lebih ringkas. 

- Rancang bangun sistem elektronik akan lebih cepat 

karena sebagian besar dari sistem adalah perangkat 

lunak yang mudah dimodifikasi. 

- Pencarian gangguan lebih mudah ditelusuri karena 

sistemnya yang kompak. 

Namun demikian tidak sepenuhnya mikrokontroler 

bisa mereduksi komponen IC TTL dan CMOS yang 

seringkali masih diperlukan untuk aplikasi kecepatan 

tinggi atau sekedar menambah jumlah saluran masukan 

dan keluaran (I/O). Dengan kata lain, mikrokontroler 

adalah versi mini atau mikro dari sebuah komputer 

karena mikrokontroler sudah mengandung beberapa 

periferal yang langsung bisa dimanfaatkan, misalnya 

port paralel, port serial, komparator, konversi digital ke 

analog (DAC), konversi analog ke digital dan 

sebagainya hanya menggunakan sistem minimum yang 

tidak rumit atau kompleks. 

 

IMPLEMENTASI DESAIN 
Pemotretan dilakukan pada ruangan dengan kondisi 

gelap, karena pemotretan tersebut menggunakan 

kecepatan rendah. Ini dilakukan agar lampu kilat dapat 

maksimal dalam mencahayai obyeknya. Disamping itu, 

penggunaan kecepatan rana yang rendah membutuhkan 

ruang yang gelap pula, sehingga cahaya non lampu kilat 

tidak dapat mengisi cahaya pada ccd/cmos didalam 

kamera. Pada uji coba yang peneliti lakukan, peneliti 

mencoba memberikan efek gerak pada obyek foto. Air 

adalah yang paling mudah untuk memberikan efek 

gerak dalam foto. Sehingga penekanannya adalah 

seberapa kecepatan yang dapat ditangkap oleh lampu 
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Penelitian tentang fotografi ini tentunya masih 

memiliki banyak keterbatasan, baik penulisan, maupun 

kajian literatur yang didapat. Untuk itu semoga 

penelitian ini bisa dikembangkan serta dapat 

menginspirasi pada penelitian fotografi selanjutnya.  
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