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Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara encoding (mengkodekan) 

dan cara decoding (menguraikan/ membaca) kode BCH (Bose Chaudhuri 

Hocquenghem) dengan algoritma Berlekamp Massey dan Chien Search. Salah satu 

kode pengoreksi galat (error) yang populer adalah kode BCH. Dalam penelitian ini, 

digunakan metode encoding sistematis. Selain itu, diterapkan algoritma Berlekamp 

Massey dan algoritma Chien Search untuk melakukan decoding pada kode BCH. 

Langkah pertama dalam melakukan decoding kode BCH adalah penghitungan 

syndrome. Langkah kedua adalah penggunaan Algoritma Berlekamp Massey. 

Langkah ketiga adalah penggunaan algoritma Chien Search. Berdasarkan penggunaan 

algoritma Berlekamp Massey dan Chien Search, diperoleh hasil akhir yaitu posisi 

galat yang terjadi di dalam barisan yang diterima. Setelah posisi galat diketahui, kata 

(word) yang diterima dikoreksi menjadi pesan yang benar. 

Kata kunci: Algoritma Berlekamp Massey, algoritma Chien Search, decoding, 

encoding, kode BCH 

I. PENDAHULUAN 

Meningkatnya penggunaan komunikasi digital dan munculnya komputer digital sebagai alat yang 
penting dalam teknologi saat ini menuntut adanya sistem komunikasi yang dapat diandalkan. Tuntutan 
tersebut semakin meningkat seiring munculnya jaringan data berskala besar dan berkecepatan tinggi yang 
digunakan untuk bertukar, memproses, dan menyimpan informasi digital di lingkungan militer, 
kepemerintahan, dan juga swasta. Diperlukan adanya teknologi komputer dan komunikasi dalam 
merancang sistem yang handal tersebut. Salah satu masalah besar yang dihadapi dalam menyusun 
rancangan-rancangan tersebut adalah kendali terhadap galat (error) yang terjadi, sehingga pengolahan data 
yang tangguh dapat tercapai. 

Terkadang terjadi gangguan di dalam proses pengiriman yang menyebabkan terjadinya galat pada 
pesan yang dikirimkan. Jika terjadi suatu galat, maka pengkodean dapat digunakan untuk memperbaiki 
galat tersebut. Banyak komputer kini memiliki kemampuan untuk mengoreksi galat karena memperbaiki 
galat yang terjadi selama pengiriman pesan lebih murah daripada membangun sistem pengiriman  yang 
100% dapat diandalkan. Ide dasarnya adalah mengambil himpunan   bit yang akan dikirimkan, 
ditambahkan   bit check, dan dikirimkan seluruh       bit. Penambahan   bit check diharapkan 
mampu memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan dilakukannya pendeteksian dan 
pengoreksian galat yang terjadi pada   bit yang dikirimkan.  

Salah satu kode pengoreksi galat yang popular adalah kode BCH (Bose Chaudhuri Hocquenghem). 
Kode BCH adalah generalisasi kode Hamming (salah satu bentuk kode linear yang ditemukan oleh R. W. 
Hamming dan M. J. E. Golay) untuk multiple error correction. Di dalam proses transmisi data terdapat dua 
proses utama, yaitu encoding (mengkodekan pesan) dan decoding (menguraikan/membaca pesan). Salah 
satu cara encoding kode BCH adalah dengan melakukan encoding sistematis dengan meletakkan bit pesan 
dan bit check bersebelahan. Salah satu cara decoding kode BCH adalah dengan menggunakan algoritma 
Berlekamp Massey dan Chien Search. 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kode BCH adalah suatu kelas kode yang ditemukan pada tahun 1960 oleh R. C. Bose dan D. Ray 

Chaudhuri dan juga ditemukan oleh A. Hocquenghem secara terpisah pada tahun 1959. Nama BCH 

diambil dari penemu-penemu tersebut (Bose Chaudhuri Hocquenghem).  

 

Definisi 1 [5]. Kode BCH atas          dengan panjang blok   dan jarak yang ditentukan (designed 

distance)   adalah suatu kode yang dibentuk oleh suatu polinomial                           

A-3 
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           dengan KPK kelipatan persekutuan terkecil. Himpunan akar dari polinomial      
memuat      elemen yang berbeda                  , dengan    adalah suatu akar primitif ke-

  dari elemen kesatuan dan   adalah suatu bilangan bulat. 

 

Untuk melakukan encoding sistematis, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut [4]: 

Jika         adalah suatu kode dengan polinomial generator      maka blok pesan   diberikan oleh 

polinomial pesan       
Langkah 1. Kalikan polinomial pesan      dengan     . 

Langkah 2. Bagi hasil dari langkah 1 dengan polinomial generator      dengan      sebagai sisanya. 

Langkah 3. Bentuk                   . 
 

Diasumsikan penggunaan kode BCH       dengan panjang blok     –   yang dirancang untuk 

mengoreksi maksimal   galat. Misal dikirimkan kata kode   dan diterima kata  . Penentuan apakah   

suatu kata kode atau bukan dilakukan dengan pemeriksaan oleh matriks parity check yaitu   bukan kata 

kode jika          . Jika galatnya adalah    –   maka            . 

Saat bekerja dengan BCH      diasumsikan banyaknya galat   adalah paling banyak sebanyak  .  
 

Contoh 1. Dalam BCH       diketahui: 

Kata yang dikirimkan adalah                                  ; 
Kata yang diterima adalah    

                                ); 

Jadi kata galatnya adalah    

                                 ; 
Sehingga     dan lokasi galatnya adalah    dan    (dihitung dari kanan mulai dari  ). 

 

Entri ke-  dari syndrome    dapat ditulis sebagai        
           

   . 

Contoh 2. Dikonstruksi suatu polinomial generator untuk kode BCH        . Kode tersebut memiliki    

bit kata kode,     bit redundansi, dan mengoreksi   galat      . Polinomial generator untuk kode 

tersebut dibangun menggunakan polinomial primitif         atas       .  
Barisan yang diterima direpresentasikan oleh                                      . 

Banyaknya elemen syndrome adalah       untuk menemukan     galat. Elemen-elemen syndrome 

tersebut dilambangkan dengan                                dan dihitung dengan 

                 

                 

                 

                 

                

                

                 

                 

                  

                   
 

Tujuan utama dari algoritma Berlekamp-Massey adalah untuk mengevaluasi kode BCH biner. 

Berlekamp menerbitkan algoritma tersebut di tahun 1986 yang beberapa waktu kemudian diikuti oleh 

penerbitan variasi algoritma oleh Massey. 

Persamaan yang disebut key equation dalam buku Berlekamp adalah 

                  mod       

Berlekamp memberikan suatu algoritma untuk menyelesaikan key equation tersebut atas sebarang 

lapangan: 

Awalnya definisikan       ,       ,       ,       ,       ,       . Kemudian 

dilakukan proses secara rekursif dengan syarat: Jika      tidak diketahui, hentikan penghitungan, jika 

diketahui definisikan   
    sebagai koefisien dari      dalam hasil kali           dan 

              
          

              
         . 

Jika   
     , atau jika             ,  
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atau jika   
        dan               

dan       , maka 

             
             
              
             . 

Akan tetapi jika   
        dan              atau              dan        maka 

          –      

        –      

       
    

  
     

       
    

  
    . 

Untuk mendapatkan polinomial lokasi galat     , berikut diberikan Identitas Newton yang 

menunjukkan hubungan antara    dengan komponen syndrome [1]: 

         

               

                    

                          

                           

Langkah pertama dari iterasi ini adalah mendapatkan polinomial derajat terkecil         yang 

koefisiennya memenuhi identitas Newton yang pertama. Langkah berikutnya adalah memeriksa apakah 

koefisien dari         juga memenuhi identitas Newton yang kedua. Jika memenuhi, maka 

                
Jika tidak memenuhi, suatu syarat koreksi ditambahkan ke         untuk membentuk         

sedemikian sehingga memiliki derajat minimum dan koefisiennya memenuhi dua identitas pertama 

Newton. Sehingga di akhir dari langkah kedua iterasi akan didapatkan suatu polinomial         dengan 

derajat minimum dan koefisiennya memenuhi dua identitas pertama Newton. Langkah ketiga dari iterasi 

tersebut adalah mencari suatu polinomial         dengan derajat minimum dari         sedemikian 

sehingga koefisien         memenuhi tiga identitas pertama Newton. Jika memenuhi maka         
       . Jika tidak memenuhi maka suatu syarat koreksi ditambahkan ke         untuk membentuk 

       . Iterasi diteruskan sampai didapatkan         . 
Kemudian          diambil untuk menjadi polinomial lokasi galat     , yaitu              , 

polinomial      tersebut akan menghasilkan suatu pola galat      dengan bobot minimum yang 

memenuhi persamaan yang menunjukkan hubungan antara komponen syndrome dan pola galat berikut: 

                  

                           

                           

   
                               
Jika banyaknya galat di dalam polinomial      yang diterima adalah   atau kurang dari  , maka      

membentuk pola galat yang sebenarnya. 

Untuk melakukan iterasi pencarian     , dimulai dari Tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1. Tabel iterasi pencarian      
                       

   
  
  
  
  
   

  
  

        

        
  

         

  
   
   

  
    

- 

  
  
  

  
     

- 

   
  
  
  

     

- 
 

Untuk mengisi tabel, dengan    adalah derajat        , asumsikan semua baris telah diisi sampai 

baris ke- , untuk baris ke-      diisi sebagai berikut: 
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1. Jika      maka                   dan        . 

2. Jika     , temukan baris   lain sebelum baris ke-  sedemikian sehingga      dan bilangan 

       di kolom terakhir tabel memiliki nilai terbesar, maka           didapatkan dari 

                      
                 

                    . 

Untuk semua kasus, 

            
     

           

     
         

  

dengan   
     

 adalah koefisien dari          . Polinomial          di baris terakhir seharusnya 

merupakan      yang diperlukan. Jika polinomial tersebut memiliki derajat yang lebih besar dari  , 

artinya ada lebih dari   di dalam polinomial yang diterima     , dan secara umum tidak mungkin untuk 

menemukan lokasi galat tersebut. 

Untuk kode BCH biner, algoritma yang disederhanakan dapat dilakukan yang hanya memerlukan 

pengisian suatu tabel dengan t baris kosong. 

 

Tabel 2. Iterasi pencarian      dengan algoritma yang disederhanakan 

 

                   
     

  
    
  
  
  
  
  

  
  

        

        
  

        

  
   
   

  
   

- 

  
  
  

  
 
   

- 

   
  
  

  
 
   

- 

 

Asumsikan semua baris telah diisi sampai baris ke- , untuk baris ke-      diisi sebagai berikut: 

1. Jika      maka                   dan        . 

2. Jika     , temukan baris   lain sebelum baris ke- , misalkan baris ke- , sedemikian 

sehingga   –    di kolom terakhir sebesar mungkin, dan     , maka 

                      
                  

Dalam kedua kasus tersebut,      adalah derajat dari          , dan ketidakcocokan pada langkah ke-

      adalah 

             
     

        
     

                             

     
          

  

Polinomial         di baris terakhir seharusnya merupakan      yang dicari. Jika polinomial tersebut 

memiliki derajat yang lebih besar dari pada  , artinya ada lebih dari   galat, dan secara umum tidak 

mungkin untuk menemukan lokasi galat tersebut. 

Contoh 3. Dikonstruksi suatu polinomial generator untuk kode BCH        . Kode tersebut memiliki    

bit kata kode,    bit redundansi, dan mengoreksi   galat      . Barisan yang diterima direpresentasikan 

oleh r                                     . Elemen-elemen syndrome dari kode tersebut 

adalah 

                

                   

             

                  

                
 

“Key Equation” diberikan oleh:  

                      
                        (1) 

                                          (2) 

             
     

        
     

                      
     

                        (3) 

Langkah-langkah: 

(i) Nilai awal    ,     ,        

(ii) Substitusikan 
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ke persamaan (1) 

                    
 

 

     
 

 
    

 

 
      

               

          

(iii) Substitusi                ke (2) 

                 

                  

(iv) Substitusi       ,       ,   
   

     ke (3) 

         
       

                      
(v) Dengan cara yang sama,  

Untuk    ,     ,    , 

                    ,      dan      

Untuk    ,     ,    ,  

                         ,      dan        
 

Untuk    ,     ,    ,  

                              ,      dan       

Untuk    ,     ,    ,  

                                        

Polinomial yang terakhir yaitu                                        adalah 

polinomial penunjuk letak galat.  

 

Chien Search adalah suatu algoritma untuk menemukan akar dari polinomial penentu lokasi galat 

yang didapatkan saat melakukan decoding suatu kode. 

Misal polinomial yang akar-akarnya akan ditentukan adalah 

               
         

Secara konseptual, dapat dievaluasi      untuk setiap   yang tak nol di      , elemen-elemen 

yang menghasilkan   adalah akar-akar dari polinomial tersebut. Chien Search berdasarkan pada dua 

observasi: 

- Setiap   tak nol dapat dinyatakan sebagai     untuk beberapa   , dengan   adalah suatu elemen 

primitif dari      ,    adalah bilangan pangkat dari elemen primitif  . Sehingga pangkat    untuk 

      –    mencakup semua lapangan kecuali elemen nol. 

- Berlaku hubungan berikut:  

             
       

               

                
         

                                        

         
        

                         

 

Contoh 4. Polinomial                                        adalah polinomial final 

penunjuk letak galat. 
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Dan seterusnya sampai     sehingga akar-akarnya adalah   ,   ,   ,    ,    . Posisi galat adalah 

invers dari akar-akarnya (  ,  ,  ,   ,   ) atau                               , atau jika 

ditulis dalam bentuk polinomial                      . Data yang dikirimkan atau data 

orisinil didapat dengan melakukan penjumlahan modulo-2 antara      dan     . 
                  
                                                                                  
                                       

 

i. Implementasi Encoder untuk kode BCH (31, 11) pada FPGA 

Transmisi informasi yang dapat diandalkan melalui channel dengan gangguan adalah salah satu 

persyaratan dasar dari informasi digital dan sistem komunikasi. Kode pengoreksi galat memiliki 

jangkauan penerapan yang luas pada bidang-bidang yang berbeda seperti komunikasi data digital, desain 

sistem memori, dan desain komputer yang toleran terhadap galat. 

Field-Programmable Gate Arrays (FPGA) adalah device silikon yang terprogram secara elektrik 

untuk menjadi hampir semua sirkuit atau sistem digital [3]. Suatu FPGA terdiri atas suatu susunan 

Configurable Logic Blocks (CLB) netral, programmable interconnects dan Input Output Blocks (IOB). 

Proses encoding kode BCH dalam bentuk yang sistematis dapat dinyatakan oleh sirkuit yang ditunjukkan 

dalam Gambar 3.1. Prosedur encoding sistematis dapat dideskripsikan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Switch 1 ditutup selama   pergeseran pertama, untuk memungkinkan transmisi dari bit pesan ke     

stage encoding shift register. 

b) Switch 2 berada dalam posisi turun untuk memungkinkan transmisi bit pesan secara langsung ke 

register output selama   pergeseran pertama. 

c) Setelah transmisi dari bit pesan ke- , switch 1 dibuka dan switch 2 dipindah ke posisi naik. 

d) Sisa sebanyak     pergeseran membersihkan encoding register dengan memindahkan bit parity ke 

output register. 

e) Total banyaknya pergeseran adalah  , dan konten dari output register adalah polinomial kata kode 

             . 

 
Gambar 1 Encoding dengan suatu       stage shift register 

 

Bit parity dari kode BCH (31, 11) dihitung menggunakan Linear Feedback Shift Register (LFSR). 

Koneksi umpan balik dari LFSR dibentuk dalam suatu cara yang bergantung pada polinomial generator 

kode. Polinomial generator dari kode BCH (31, 11) adalah                           
               . 

Data input sirkuit encoding adalah 11 bit dan outputnya adalah suatu serial atas 31 bit. Encoder 

kode BCH (31, 11) yang diimplementasikan ke device target FPGA ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Sirkuit logika encoding kode BCH (31, 11) yang diimplementasikan pada FPGA 

 

ii. Implementasi Decoder BCH (63, 51) untuk WBAN 

Seiring dengan berkurangnya ukuran dan meningkatnya kemampuan peralatan elektronik, Wireless 

Body Area Network (WBAN) menggantikan sistem pelayanan kesehatan konvensional dengan terus 

menerus memonitor kesehatan pasien. Dalam WBAN ini, diimplementasikan encoder dan decoder kode 

BCH sistematis (63, 51) [2]. WBAN menawarkan banyak penerapan baru di area remote health 

monitoring, pelayanan kesehatan, obat-obatan, multimedia, olahraga, dan lain sebagainya. 

Proses decoding kode BCH terdiri dari empat langkah utama: 

a) Penghitungan syndrome. 

b) Penentuan koefisien dari polinomial penentu letak galat. 

c) Pencarian akar dari polinomial penentu letak galat yang akan mengindikasikan bit yang salah dalam 

kata kode yang diterima. 

d) Pengoreksian galat. 

Ilustrasi implementasi langkah-langkah tersebut di dalam decoder ditunjukkan oleh Gambar 3, 

Gambar 4 dan Gambar 5. 

 

 
Gambar 3 Diagram Blok Decoder BCH (63, 51, 2) 

 
Gambar 4 Implementasi Penghitungan Syndrome dan Pencarian Koefisien 

 

codeword 
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Gambar 5 Implementasi Blok Chien Search 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah 

sebagai berikut. 

a. Untuk melakukan encoding pada suatu pesan, kode biner yang melambangkan pesan yang akan 

dikirimkan ditempatkan di informasi   bit yang kemudian ditambahkan dengan suatu barisan     

bit. Kemudian barisan   bit tersebut dibagi oleh polinomial generator untuk mendapatkan suatu sisa. 

Dengan mengombinasikan barisan pesan dengan barisan sisa, didapatkan kata kode. Encoding yang 

digunakan disebut encoding sistematis dengan bit pesan dan bit check diletakkan bersebelahan.  

b. Untuk melakukan decoding terhadap pesan yang diterima terdapat empat langkah yang perlu 

dilakukan. Langkah pertama adalah melakukan pendeteksian galat melalui pemeriksaan matriks 

parity check. Langkah kedua adalah menentukan syndrome dari kata yang diterima. Langkah ketiga 

adalah mengevaluasi kode BCH dengan algoritma Berlekamp Massey. Hasil dari langkah ketiga 

adalah suatu polinomial penunjuk letak galat. Langkah keempat adalah penentuan posisi galat yang 

terjadi di dalam barisan yang diterima dengan menggunakan algoritma Chien Search. Setelah posisi 

galat diketahui, kata yang diterima kemudian dikoreksi menjadi pesan yang benar. 

Pada penelitian ini cara encoding dan decoding kode BCH terbatas pada kode biner. Oleh karena itu, 

pada penelitian selanjutnya disarankan untuk membahas cara encoding dan decoding pada kode selain 

kode biner. Selain itu, dalam skripsi ini, saat didapati bahwa galat yang terjadi melebihi batas galat yang 

ditentukan, penghitungan akan berhenti dan kode tidak dapat diperbaiki. Sehingga, untuk penelitian 

selanjutnya disarankan untuk membahas cara agar kode tersebut tetap dapat diperbaiki. 
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