
CANON
DASAR FOTOGRAFI INTERVAL-WAKTU 
UNTUK PEMULA DENGAN 
CANON EOS 80D

Ketika dilakukan dengan benar, video interval-waktu bisa 
sangat menghipnotis ketika ditonton. Bila anda sedang ingin 
menghasilkan video interval-waktu pertama anda, gunakan 
fungsi film interval-waktu dengan Canon EOS 80D dan lihat 
tips-tips terbaik ini!

—

Fungsi Film Interval-Waktu
Interval, jumlah bidikan foto, waktu yang diperlukan dan waktu pemutaran yang 
ditemukan pada fungsi film interval-waktu adalah variabel yang bisa diubah secara 
manual dan akan memengaruhi hasil akhir keseluruhan berdasarkan pengaturan yang 
anda buat.Di sini ada penjelasan cepat mengenai tiap pengaturan:

Jumlah bidikan foto
Fungsi ini adalah jumlah total dari 
bidikan foto yang kamera akan ambil.

Interval
Fungsi ini berarti frekuensi waktu 
yang diambil di antara masing-masing 
bidikan foto.

Waktu pemutaran
Waktu pemutaran adalah durasi 
akhir output film.

Perangkat Penting
Perangkat yang akan anda perlukan 
untuk sesi fotografi interval-waktu 
apapun:

Pengaturan Kamera
Atur pengaturan kamera anda untuk memastikan hasil akhir film anda mendekati 
apa yang sudah anda bayangkan.

Ide-Ide
Mulailah dengan memanfaatkan benda sehari-hari untuk mulai terbiasa mengambil 
foto interval-waktu sebelum merambah ide-ide yang lebih profesional seperti 
lanskap, bintang, dan lebih banyak lagi.Berikut ini ada beberapa yang bisa anda coba!

Tripod— 
Anda akan perlu 
meletakkan kamera 
anda pada tripod untuk 
menjaganya dalam posisi 
yang tetap.

Kartu Memori— 
Kami merekomendasikan 
untuk mendapatkan kartu 
memori dengan kapasitas 
yang lebih besar dari 64 
GB untuk amannya.

Lelehan lilin
Nyalakan sebuah lilin di 
dalam ruangan dan lihatlah 
lelehannya!

Apel yang kecoklatan
Potong apel menjadi 
setengah bagian dan 
tinggalkan di luar untuk 
mengering dan menjadi 
kecoklatan.

Efek pemutihan
Semprotkan atau oles 
jumlah pemutih yang 
cukup pada subyek 
(t-shirt bewarna) dan 
filmkan selama t-shirt 
berubah warna!

Baterai— 
Penting untuk memiliki 
baterai cadangan dengan 
kapasitas daya penuh 
untuk keadaan darurat, 
tetapi sebuah baterai yang 
sudah diisi daya penuh 
akan cukup untuk proses 
interval-waktu yang 
durasinya pendek. 

Waktu yang dibutuhkan
Waktu yang diambil untuk 
menyelesaikan proses fotografi 
interval-waktu.

Mengambil bingkai 
yang tepat akan 
menambah kualitas 
estetika yang indah 
untuk video anda.

Mengambil foto 
dengan RAW akan 
membuat anda bisa 
mengubah lebih 
banyak hal setelah 
pengambilan foto 
untuk memperbaiki 
keseluruhan hasil 
akhir film.

Mengatur ke dalam 
mode manual 
untuk menjaga 
agar eksposur tetap 
konstan, membatasi 
adanya perubahan 
di tiap bidikan foto.

Mengatur fokus 
manual akan 
memberikan jarak 
fokus/titik fokus 
yang konstan pada 
pengamat.
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