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Di dalam kajian ini bertujuan untuk menjelaskan sifat-sifat dan karakteristik kode 

Reed Solomon, cara encoding dan cara decoding kode Reed Solomon serta aplikasi 

kode Reed Solomon pada steganography. Kode Reed Solomon merupakan salah satu 

kode pengoreksi error yang merupakan sub-kelas kode BCH dan bekerja pada 

bilangan non-biner. Kode Reed Solomon disebut kode MDS (Maximum Distance 

Separable) karena memenuhi pertidaksamaan singleton. Metode encoding yang 

digunakan adalah encoding sistematis, yaitu suatu metode encoding kode Reed 

Solomon dengan cara meletakkan bit pesan dan bit redundansi bersebelahan. Selain 

itu,  algoritma Euclidean dan algoritma Forney diterapkan untuk decoding kode Reed 

Solomon. Adapun langkah-langkah decoding yaitu: menghitung syndrome, 

menentukan polinomial error locator dengan algoritma Euclidean, lalu mencari akar 

polinomial evaluasi error, kemudian dihitung nilai error menggunakan algoritma 

Forney. Steganography merupakan seni menyembunyikan pesan rahasia agar tidak 

dicurigai orang lain. Ada dua input dari data yang ditransmisikan dalam aplikasi kode 

Reed Solomon pada steganography, yaitu cover media  dan pesan rahasia. Fungsi 

codeword  sebagai penutup (cover media) dari pesan rahasia dengan cara mengganti 

bit redundansi pada codeword dengan bit pesan rahasia. Pesan tersebut dinamakan 

pesan stegogramme.  

Kata kunci: Algoritma Euclidean dan Forney, decoding, encoding, kode Reed 

Solomon, steganography 

I. PENDAHULUAN 

Sistem teknologi, informasi dan komunikasi dari waktu ke waktu berkembang sangat pesat. Hal ini 

ditandai dengan munculnya berbagai sistem teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin canggih 

dan semakin mempermudah aktivitas sehari-hari. Penggunaan komunikasi dan media komputer digital 

sebagai alat teknologi yang handal menuntut ketepatan dan keamanan dalam pengiriman pesan. Tuntutan 

tersebut semakin meningkat seiring munculnya jaringan data berskala besar dan kecepatan tinggi yang 

digunakan untuk bertukar, memproses dan menyimpan informasi digital di lingkungan militer, 

kepemerintahan, maupun swasta. Keamanan dalam mengirimkan pesan atau informasi pada sistem 

komunikasi dapat dilakukan dengan mengubah pesan-pesan informasi, gambar, audio, propaganda, 

nasihat, dan lain sebagainya ke bentuk kode yang disebut dengan codeword dan disajikan dalam bentuk 

vector. 

Pada proses pengiriman pesan, terkadang codeword yang diterima tidak sama dengan kode yang 

dikirim. Hal ini berarti timbul sebuah kesalahan (error). Oleh karena itu, pada sistem komunikasi 

diperlukan sistem pengkodean. Proses mengubah pesan ke dalam bentuk kode disebut dengan encoding. 

Sedangkan proses menguraikan pesan atau membaca pesan disebut dengan decoding. Dalam sistem 

pengkodean, kesalahan proses pengiriman pesan dapat dideteksi dan selanjutnya dapat dikoreksi. Salah 

satu kode pengoreksi error adalah kode Reed Solomon. 

Pada perkembangannya kode pengoreksi error menggunakan Reed Solomon mempunyai banyak 

aplikasi pada sistem komunikasi maupun informasi. Salah satu aplikasinya adalah untuk mengamankan 

pesan rahasia pada steganography. Steganography merupakan seni menyembunyikan pesan rahasia agar 

tidak terlihat orang lain dengan cara mengganti bit redundansi pada cover media dengan bit pesan rahasia.  
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II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sifat dan Karakteristik Kode Reed Solomon 

 

Kode Reed Solomon merupakan sub-kelas dari kode BCH (Bose Chaudhuri Hocquenghem) yang 

pertama kali ditemukan oleh Irving S. Reed dan Gustave Solomon yang kemudian disajikan dalam 

makalah “Polynomial Codes Over Certain Finite Fields” dalam Journal of the Society for Industrial and 

Applied Mathematics pada tahun 1960 [1]. Kode Reed Solomon bekerja pada bilangan non-biner [2]. 

 

Kode Reed Solomon pengoreksi   kesalahan adalah sebuah kode BCH (Bose Chaudhuri 

Hocquenghem) primitif dengan panjang       atas lapangan       [3]. Kode Reed Solomon 

dikonstruksi dengan suatu polinomial generator yang memiliki persamaan               
    [4]. 

Kode Reed Solomon merupakan kode forward error-correction yang artinya mampu mengoreksi error 

dari pesan/informasi yang telah ditransmisikan. Selain itu, kode Reed Solomon yang disimbolkan dengan 

RS-      dengan panjang pesan   lalu di-encode menjadi pesan kode dengan panjang   merupakan kode 

linear [5] yang memiliki jarak         sehingga kode Reed Solomon disebut kode MDS 

(Maximum Distance Separable) karena memenuhi pertidaksamaan singleton yaitu         [6].  

Kode Reed Solomon memiliki dua proses penting yaitu proses encoding dan proses decoding. Proses 

encoding adalah proses mengubah pesan menjadi suatu kode. Sedangkan proses decoding adalah 

mengubah suatu kode menjadi suatu pesan yang dapat dibaca oleh penerima. 

 

1. Encoding Kode Reed Solomon 

Encoding Reed Solomon menggunakan encoding sistematis yang berarti blok data parity tidak 

mengubah pesan data. Berikut adalah langkah-langkah proses encoding kode Reed Solomon. 

a. Membentuk pesan                dalam bentuk polinomial     . 

          
             

b. Mengalikan polinomial      dengan      untuk membuat ruang bagi     . Polinomial      

adalah polinomial sisa (residu). 

c. Membagi          dengan polinomial generator      untuk menghasilkan     . 
    

    
      

    

    
 

d. Karena polinomial hasil bagi      tidak digunakan saat proses transmisi maka polinomial      

dibuang. 

e. Membentuk polinomial codeword      dengan menambahkan polinomial      ke polinomial 

          sehingga                     [7]. 

 

Contoh 2.1. Misalkan akan dikirimkan suatu pesan kode Reed Solomon yaitu  RS-        dengan pesan 

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7 atas        dan dibangun oleh             . 

 

TABEL 2.1. KONSTRUKSI POLINOMIAL PRIMITIF ATAS        DENGAN AKAR 

PRIMITIF 

       

Bentuk 

Pangkat 

Bentuk 

Polinomial 
Nilai 

0 0 0 

   1 1 

     2 

      4 

      8 

       3 

        6 

         12 

          11 

        5 

        10 

           7 
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            14 

              15 

            13 

         9 

    1 1 

Pesan tersebut akan di-encode dengan                      , maka: 

a. Membentuk polinomial      dengan      simbol. 

                                              . 

b. Mengalikan      dengan    untuk membuat ruang bagi     . 

                                                       . 

c. Membagi        dengan      untuk menghasilkan     . 

             .  

d.      tidak digunakan sehingga      dibuang. 

Polinomial                                                 
   tidak dipakai. 

e. Menambahkan      dengan        untuk membentuk       dengan panjang      

simbol. 

                                                      
        . 

Jadi kode yang telah di-encode adalah                                  
                                          . 

 

2. Decoding Kode Reed Solomon 

Berikut adalah langkah-langkah proses encoding kode Reed Solomon [8]. 

a. Menghitung syndrome 

              
          

            
     

b. Menenetukan polinomial error locator dengan algoritma Euclidean. 

              
        

  ; 

            dan           . 

kondisi inisial: 

         
         
         
        

pada iterasi        , lakukan pembagian untuk menentukan polinomial         dan 

        

                          ; 

                          . 
dan dihitung 

                           

                           

perhitungan akan berhenti pada iterasi       , ketika 

           
                

      

Maka                        , dimana   adalah bilangan bulat tak nol terbesar 

sedemikian sehingga         dan         . 

c. Mencari akar  polinomial evaluasi error  

                       
d. Menghitung nilai error dengan algoritma Forney [9] : 

   
 

               

        
 

e. Mengoreksi kode error 

                
Contoh 2.2. Diasumsikan terjadi dua error sehingga kode yang diterima                     
                                                                .  

 

Berikut langkah-langkah decoding kode Reed Solomon. 
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a. Langkah pertama adalah menghitung nilai syndrome. 

Elemen primitif dari GF(    adalah          , maka didapat            ,         
                          .  

b. Langkah kedua menghitung polinomial pencari posisi error dan polinomial evaluasi error 

menggunakan metode algoritma Euclidean. 

                        
(i) kondisi Inisial 

              ; 

                            ; 

       ; 

       . 

 

(ii) untuk     

Mengikuti langkah iterasi pada algoritma euclidean yaitu: 

                      . 

                                                .sehingga dihasilkan 

persamaan-persamaan berikut: 

            ; 

                       ; 

                      . 

                         . 

 

(iii) untuk     

Mengikuti langkah iterasi (ii) yaitu: 

                      . 

                                                     .sehingga 

dihasilkan persamaan-persamaan berikut: 

            ; 

               ; 

                      . 

                                     . 

Algoritma berhenti karena derajat            . 

            
                                  ; 

                                 . 

Dari akar-akar      dapat diketahui bahwa posisi error terjadi pada       dan     . 

c. Kemudian menghitung nilai polinomial evaluasi error. 

                                            . 

                  . 

d. Hitung nilai error menggunakan algoritma Forney dengan        dan      maka dihasilkan 

                                        . 

                                     . 

Polinomial evaluasi errornya yaitu                 . 

e. Selanjutnya mengoreksi kode error. 

               

                                                          
                 .. 

 

B. Aplikasi Kode Reed Solomon pada Steganography 

Steganography merupakan suatu cara menyembunyikan informasi untuk mencegah pendeteksian 

pesan yang dikirimkan agar tidak diketahui orang lain. Ada tiga komponen penting pada steganography 

yaitu cover media, pesan rahasia dan password  [10].  
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Gambar 2.1. Proses Kode Pengoreksi Reed Solomon pada Steganography 

 

C. Algoritma Kode Reed Solomon pada Steganography 

Algoritma Steganography dengan kode Reed Solomon sebagai berikut [11]. 

1. Membangun codeword     . 

2. Menentukan posisi untuk substitusi pesan rahasia pada       

3. Masukkan pesan rahasia    pada posisi yang telah ditentukan. 

4. Pesan stegogramme         terbentuk lalu transmisikan         

5. Decoding         dengan kode Reed Solomon untuk mengoreksi error pada stegogramme dan 

decoding         dengan stegogramme decoder untuk mengekstraksi pesan rahasia. 

 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Sifat dan karakteristik kode Reed Solomon  yaitu kode Reed Solomon merupakan subkelas kode BCH 

yang bekerja pada bilangan non-biner. Kode Reed solomon merupakan kode forward error-correction  

yang disimbolkan RS-      dengan kemampuan koreksi adalah   
   

 
 error.  Kode Reed Solomon juga 

merupakan kode linear yang memiliki jarak         sehingga kode Reed Solomon disebut kode 

MDS (Maximum Distance Separable) karena memenuhi pertidaksamaan singleton yaitu        .  

Proses encoding yang digunakan adalah encoding sistematis dan proses decoding dilakukan 

menggunakan algoritma Euclidean dan algoritma Forney. 

Aplikasi kode Reed Solomon pada steganography dengan input suatu bit pesan data yaitu cover media 

     yang telah diencode lalu disisipkan suatu pesan rahasia    pada bit yang telah ditentukan. 

Algoritma kode Reed Solomon pada steganography adalah dengan membangun  codeword      lalu 

substitusi pesan rahasia    pada data redundansi     . Pesan tersebut dinamakan pesan stegogramme 

        kemudian transmisikan        . Decoding         untuk mengekstraksi pesan rahasia.  

 

B. Saran 

Pada penulisan skripsi ini proses perhitungan encoding dan decoding belum menggunakan bantuan 

program komputer, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dilengkapi dengan program 

komputer misalnya Matlab. Lebih jauh, pengkajian lebih dalam mengenai konstruksi kode Reed Solomon 

pada proses encoding menggunaknan matriks cauchy, matriks toeplitz, matriks hankel, atau matriks 

vandermonde sebagai matriks generator. Dalam proses decoding untuk perkembangan penelitian 

selanjutnya juga perlu dilakukan menggunakan algoritma Direct-Solution atau algoritma Berlekamp-

Massey. 

 

 

 

 



 ISBN.  978-602-73403-1-2 

MA 26 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

[1] Reed, I.S. & Solomon, G. (1960). Polinomial Codes over Certain Finite Fields. Journal of the Society for Industrial and 
Applied Mathematics, Volume 8. Hlm. 303-304. 

[2] Moreira & Farrell. (2006). Essentials of Error-Control Coding. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd. 

[3] Betten, A., dkk. (2006). Error Correcting Linear Codes. New York: Springer. 

[4] Vanstone, Scott A. & Oorschot, Paul C. Van. (1989). An Introduction to Error Correcting Codes with Applications. 
Massachusets: Kluwer Academic Publishers. 

[5] Lindell, Y. (2010). Introduction to Coding Theory. Ramat Gan: Bar-Ilan University. 

[6] Sebastia Xambo i Descamps. (2003). A Computational Primer on Block Error-Correcting Codes. Barcelona: Universitat 
Politècnica de Catalunya. 

[7] Shah, S.S., Yaqub, S. & Suleman, F. (2001). Self-Correcting Codes Conquer Noise Part 2: Reed Solomon Codes. EDN 
Magazine: halaman 107-120. 

[8] Morelos Zaragoza, R.H. (2006). The Art of Error Correcting Coding, 2nd Edition. West Sussex: John Wiley & Sons. 

[9] G. D. Forney, Jr. (1965). On Decoding BCH Codes. IEEE Trans. Inf. Theory. Halaman 393-403. 

[10] Hanzlik, P. (2011). Steganography in Reed Solomon Codes. Tesis: Lulea University of Technology. 

[11] Ishengoma, Fredrick R. 2014. The Art of Data Hiding with Reed Solomon Error Correcting Codes. International Journal of 
Computer Application. Vol.106 No-14. 


