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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Fotografi berasal dari bahasa Yunani "foto": cahaya dan "grafos": lukisan 

ataupun tulisan) dan merupakan proses menggambar dengan menggunakan media 

optik. Secara umum, fotografi mengacu pada proses atau metode membuat 

gambar atau foto suatu objek dengan merekam pantulan cahaya di sekitar objek 

pada media yang peka terhadap cahaya. Alat yang paling umum untuk menangkap 

cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya gambar yang di ambil tidak akan terlihat 

bagus (Soedjono, 2019).  

 Buku fotografi merupakan suatu media visual yang berkembang pesat 

dalam buku album yang dimana pada zaman dulu jika ingin memasukkan sebuah 

foto yang telah di shoot harus di masukkan ke sebuah plastik bening dahulu, 

karena perkembangan teknologi pada zaman sekarang sudah semakin maju maka 

adalah buku foto digital yang bisa di cetak langsung melalui sebuah cetakan tanpa 

harus memasukan foto secara manual melalui sebuah plastik bening (Stokoe, 

2018). 

Menurut Penelitian Taufik & Setyanto (2017) metode EDFAT adalah 

dimana metode ini biasanya di gunakan dalam panduan pembuatan sebuah foto 

cerita, EDFAT adalah sebuah singkatan dari Entire, Detail, Frame, Angle dan 

Time. Pada sebuah metode ini tentu saja sangat di perlukan agar dapat 

menghasilkan sebuah foto yang bagus dan mempunyai sebuah cerita tersendiri 

dari foto tersebut (Wulandari & Maryani, 2017). 

 Menurut penelitian Koroy, Yulianda, & Butet (2017) pulau – pulau kecil 

terkadang tidak terlalu di perhatikan oleh masyarakat dikarenakan kurang nya 

informasi visual mengenai pulau-pulau kecil tersebut. Seperti pulau sembulang 

yang terletak di kota batam, banyak nya masyarakat yang tidak begitu mengetahui 

keadaan pulau sembulang di kota batam. Padahal Pulau Sembulang memiliki 

beraneka ragam keindahan alam yang di miliki. 
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Sembulang adalah salah satu tempat untuk kita menikmati indahnya 

matahari terbit di Batam. Sembulang terletak di pulau Galang di sebelah tenggara 

pulau Batam, setelah penulis mencari informasi melalui warga yang berada di 

sembulang bahwa belum ada yang pernah membuatkan sebuah buku foto tentang 

keindahan alam sembulang maka penulis ingin membuatkan sebuah buku foto 

untuk warga di sembulang. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin 

melakukan sebuah penelitian untuk dapat memperkenalkan pulau sembulang ke 

masyarakat kota batam lebih luas lagi. Oleh karena itu, penulis membuat 

penelitian sebagai tugas akhir dengan judul “Perancangan Foto Kelurahan 

Sembulang dengan menggunakan Metode EDFAT”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Pada ruang lingkup agar pembahasan topik ini dapat tersusun dan terarah, 

berikut adalah ruang lingkup yakni: 

1. Foto pemandangan alam ini akan di publikasi melalui buku foto.

2. Didalam buku foto ini akan menampilkan berupa pemandangan alam yang

terdapat di pulau sembulang.

3. Tools yang di gunakan adalah Camera Canon 750D dan Software Adobe

Lightroom CC 2017 yang di gunakan sebagai media editing.

4. Target dari perancangan buku foto ini adalah supaya masyarakat di Kota

Batam lebih mengetahui tentang pemandangan alam yang terdapat di

pulau sembulang.

1.3 Rumusan Masalah 

Pada rumusan masalah di atas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa 

rumusan masalah dan berikut yakni: 

Rumusan Masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana cara membuat foto terlihat lebih menarik dan terkesan?

2. Bagaimana cara membuat mahasiswa tertarik dengan fotografi?

1.4 Tujuan Penelitian 

Pada tujuan penelitian skripsi ini yang berjudul Perancangan Foto 

Kelurahan Sembulang dengan menggunakan Metode EDFAT memiliki beberapa 

tujuan yakni: 
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1. Untuk memberitahukan kepada mahasiswa dibatam tentang indah nya

pemandangan alam dari Pulau Sembulang.

2. Sebagai salah satu syarat kelulusan program sarjana S-1.

3. Sebagai kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan

yang telah didapat selama menempuh pendidikan.

1.5 Luaran Proyek 

Pada luaran Skripsi ini akan menghasilkan sebuah Perancangan Foto 

Kelurahan Sembulang dengan menggunakan Metode EDFAT. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Berikut adalah manfaat dari penelitian yang peneliti dapat simpulkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat untuk masyarakat ialah memberikan informasi kepada masyarakat

agar lebih mengetahui tentang keindahan alam di Pulau Sembulang.

2. Manfaat untuk penulis dengan merancang foto ini adalah mengembangkan

ilmu yang telah di peroleh dari Universitas Internasional Batam.

3. Manfaat untuk akademik ialah menambah ilmu dan pengetahuan serta

sebagai referensi untuk mahasiswa lain dalam memilih topik Skripsi.

1.7 Sistematika Penulisan 

Keseluruhan dari penulisan laporan skripsi ini disusun dengan 5 bab 

yakni: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan yang berupa penjelasan singkat dari isi setiap 

bab. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian dari peneliti terdahulu 

tentang bagaimana metode yang digunakan pada penelitian 

sebelumnya, dan penulis mendapatkan ide agar bisa merancang 

penelitian. 
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 BAB III  METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan bagaimana penulis menggunakan metode yang 

digunakan dalam laporan skripsi ini. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah di rancang 

oleh penulis bagaimana penulis melakukan editing dan implementasi 

nya 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah akhir dari bagian laporan yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran. 
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