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 Alam semesta ciptaan Tuhan memiliki keindahan yang melebihi segala 
keindahan ciptaan manusia. Keindahan tersebut muncul di mana-mana dan tumbuh 
sepanjang masa dengan irama yang terus-menerus terjadi. Kebutuhan manusia untuk 
hidup menyebabkan banyak rancangan ataupun ubahan terhadap isi alam semesta 
untuk menghasilkan sesuatu yang berguna atau indah, atau pun kedua-duanya yang 
juga menghasilkan kualitas irama yang begitu beragam. Keindahan dan kualitas irama 
dapat pula dihadirkan dan diciptakan oleh manusia yang disajikan dalam suatu 
medium inderawi melalui karya seni. Hal inilah yang melatarbelakangi tugas akhir ini 
untuk mengabadikan kualitas irama yang selalu hadir dalam kehidupan manusia ke 
dalam fotografi. 
 Tujuan dari proyek studi ini adalah: (1) menuangkan perasaan, pengetahuan, 
ide atau gagasan penulis mengenai bentuk kualitas irama melalui karya seni fotografi, 
(2) berkarya fotografi berwarna dalam ukuran 12 R (27,5 cm x 39,5 cm). 
 Media yang digunakan dalam proses penciptaan karya ini yakni bahan film 
Fujifilm Superia ISO 200 dan Kodak Colorplus ISO 200, dengan alat lensa Braund 
Ultralit zoom 28-70 mm, kemudian kamera Braun SR 2000 SLR, dan tripod. Metode 
berkarya adalah: (1) pencarian gagasan atau inspirasi, (2) persiapan pemotretan, (3) 
proses pemotretan, (4) proses pencetakan, dan (5) proses pembimbingan dan 
penyajian. 
 Hasil proyek studi ini berupa karya fotografi dengan subjek utama berupa 
objek-objek ritmis. Jumlah karya keseluruhan 20 buah dengan ukuran 12 R (27,5 cm 
x 39,5 cm) terdiri dari 14 foto dengan posisi vertikal (lanscape) dan 6 foto horizontal 
(portrait) dan berbingkai. Subjek dalam karya tersebut menampilkan objek-objek 
yang memiliki kualitas irama yang dapat dibentuk melalui perulangan atau pun 
perlanjutan dari unsur-unsur rupa yang dapat berupa: garis, bentuk, warna, dan 
pencahayaan. 
 Kualitas irama yang ditimbulkan melalui unsur-unsur garis terdapat pada 
karya no. 2, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, dan 20. Kualitas irama yang ditimbulkan 
melalui unsur-unsur bentuk terdapat pada karya no. 3, 4, 5, 7, 8, 11, 16, 17, 18, 19 dan 
20. Kualitas irama yang ditimbulkan melalui unsur-unsur warna terdapat pada karya 
no. 1, 4, 5, 6, 9, 10, dan 20. Penulis menyarankan bahwa untuk mencapai kualitas 
fotografi yang baik terhadap objek-objek yang difoto diperlukan hal-hal sebagai 
berikut: (1) pengaturan angle atau sudut pengambilan harus tepat untuk memperoleh 
komposisi gambar yang bagus, (2) pemilihan waktu yang selektif terkait dengan 
pencahayaan, (3) pengaturan teknik, baik diafragma, speed, maupun pengaturan lensa 
diperlukan agar memperoleh kualitas gambar yang tajam dan jelas ataupun kabur, dan 
(4) penyesuaian kepekatan film yang digunakan terhadap waktu pengambilan. 
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