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Abstrak—Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai penerapan dari teori 

persandian. Salah satu penerapannya yaitu pada barcode. Penggunaan barcode ini 

sangat penting dalam kehidupan khususnya dalam kegiatan pemeriksaan barang. 

Namun terkadang sering terjadi kesalahan pada barcode yang berakibat terjadinya 

kesalahan dalam pemeriksaan barang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

mencegah dan menghindari serta memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut yaitu 

dengan menggunakan Reed Solomon Codes. Cara kerja kode yaitu dengan cara 

menambahkan bit parity ke dalam data barcode yang akan dibaca sehingga apabila 

barcode mengalami kerusakan masih bisa terbaca. 

Kata kunci:  Reed Solomon Codes, Barcode. 

I. PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak sering dijumpai penerapan dari persandian, yang salah 

satunya adalah barcode. Barcode sering dijumpai pada hampir semua barang yang dijual di toko, 

swalayan, ataupun pada tempat belanja modern lainnya. Penggunaan barcodes muncul seiring dengan 

kebutuhan pemeriksaan barang secara praktis dan cepat terutama pada zaman modern sekarang ini.  

Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan kebutuhan pemeriksaan barang tidak lagi hanya 

berfokus pada aspek praktis dan cepat tetapi sejalan dengan hal tersebut, kualitas juga merupakan salah 

satu hal yang paling utama. Artinya bahwa selain bahwa selain praktis dan cepat, teknologi pemeriksaan 

barang harus meminimumkan kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi.  

Kesalahan-kesalahan tersebut dapat terjadi pula dalam penggunaan barcode. Jika terjadi kesalahan 

dalam barcode, maka akan menimbulkan kerugian-kerugian diantaranya ketidaksesuaian antara harga 

barang yang terbaca dengan harga yang seharusnya dan juga error dalam pembacaaan ID card. Hal ini 

tentu memerlukan suatu upaya pengkoreksian untuk memperbaiki atau mencegah terjadi suatu kesalahan 

dalam pembuatan barcode suatu barang. 

Pada awalnya, pengoreksian kesalahan-kesalahan menggunakan kode Hamming namun metode ini 

hanya dapat mengoreksi satu kesalahan saja. Pada perkembangan selanjutnya, munculah kode BCH yang 

mampu mengoreksi lebih dari satu kesalahan namun metode ini hanya berlaku untuk kode biner saja. 

Sementara itu, kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak hanya meliputi kode biner saja tetapi juga meliputi 

kode non biner. Karena itu, pada perkembangan selanjtunya, munculah kode Reed Solomon yang dapat 

mengoreksi lebih dari satu kesalahan pada kode non biner.  

Barcode merupakan salah satu jenis kode non biner sehingga kesalahan-kesalahan yang muncul dalam 

barcode paling cocok dikoreksi dengan menggunakan kode Reed Solomon. [1] Reed Solomon Codes 

adalah kode pengkoreksian kesalahan yang digunakan untuk mengoreksi lebih dari satu kesalahan 

khususnya burst errors dalam perangkat penyimpangan, wireless, unit komunikasi, satelit, dan dari TV 

digital. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam makalah ini yaitu bagaimana 

penggunaan Reed Solomon Codes untuk mengoreksi kesalahan dalam barcode?. Selanjutnya, dari rumusan 

masalah tersebut, dirumuskan tujuan pengajikan dalam makalah ini yaitu untuk mendeskripsikan cara kerja 

Reed Solomon Codes untuk mengoreksi kesalahan dalam barcode. 
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Adapun manfaat dari penulisan makalah ini yaitu untuk menambah wawasan baik penulis maupun 

pembaca akan penerapan atau penggunaan Reed Solomon Codes dalam kehidupan sehari-hari khususnya 

dalam pengkoreksian kesalahan dalam barcode. 

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penerapan kode Reed Solomon pada barcode menggunakan kode Reed Solomon (255, 239). [2] Kode 

RS ini diperoleh dengan didasarkan pada bentuk umum kode Reed Solomon yaitu         , dimana 

      dan          . Untuk nilai   sendiri yaitu 8, karena panjang kode pada barcode 

adalah 8 bit. Sementara   adalah kemampuan mengoreksi kesalahan suatu kode, dimana   dinyatakan 

dengan  
   

 
 . 

Reed-Solomon Codes dianggap lebih baik dalam mengoreksi suau kesalahan atau kerusakan karena 

cara kerja pengkodean Reed-Solomon codes yaitu mengganti/memperbaiki simbol yang salah/rusak 

sedemikian sehingga diperoleh simbol yang sebenarnya tanpa mempedulikan apakah kesalahan/kerusakan 

yang terjadi pada suatu simbol meliputi kerusakan 1 bit atau kesuruhan bit pada simbol tersebut. [3] 

Langkah-langkah pengkoreksian kesalahan menggunakan Reed-Solomon codes sebagai berikut. 

1. Mencari sindrom error 

2. Mencari polinomial error yaitu      dan     , yang kemudian akan digunakan untuk 

menentukan besarnya error dengan menggunakan algoritma Berlekamp-Massey. 

3. Mencari lokasi error dengan menggunakan algoritma Chien. 

4. Mencari nilai/besaran error data pada lokasi yang telah diperoleh sebelumnya dengan 

menggunakan algoritma Forney. 

5. Melakukan proses penjumlahan XOR antara nilai error yang diperoleh pada langkah 4 dengan 

data pada lokasi error. Tahap ini bertujuan untuk mengembalikan data seperti semula. 

 

Sindrom Error  

Pencarian sindrom error untuk menentukan apakah paket data yang diterima oleh decoder mengalami 

kerusakan atau tidak. Hasil pencarian sindrom akan menentukan Polinomial sindrom. Nilai sindrom 

ditentukan dengan menggunakan persamaan (1). Polinomial sindrom error secara umum 

direpresentasikan sebagai [3]:  

S(n) =    
    
                                                           (1)  

S(x) =                  
    

                                                        (2)  

Dimana jika S(x) = 0, maka pada data yang diterima tidak terdapat error. Jika data mengalami error maka 

elemen sindrom error akan menghasilkan nilai tertentu. Pada RS (n,k) akan terdapat sejumlah 2t sindrom, 

maka sebuah RS(255,239) memiliki 16 elemen sindrom dari S (0), S (1),…,S (15).  

  

Polinomial Error  

Polinomial error digunakan untuk mencari polinomial lokasi error dan error magnitude pada data 

yang diterima. Untuk mencari Polinomial error digunakan algoritma Berlekamp-Massey atau Euclidean. 

Polinomial error (lokasi error dan  error magnitude) ditentukan dengan menggunakan Polinomial 

sindrom yang didapatkan sebelumnya. Polinomial error direprsentasikan dengan [3]   

  (x)S(x) = Ω(x) mod x
2t                                                             

(3)  

Algoritma yang digunakan pada RS (255,239) ini yaitu Berlekamp-Massey. Algoritma ini dipilih karena 

menggunakan teknik iterasi yang lebih efisien digunakan jika encoder-nya menggunakan teknik LFSR 

[3].  

 

Lokasi Error  

Lokasi error dapat di peroleh menggunakan polinomial      yang telah diperoleh pada tahap 

sebelumnya. Pencarian lokasi error ini menggunakan metode chien search Untuk menentukan lokasi 

error diperlukan nilai inverse dari galois field (2
m
), maka untuk RS (255,239) dibutuhkan nilai inverse 

dari galois field (256), setelah itu mensubitusikan satu persatu variabel x pada     ,  dengan nilai inverse 

yang didapatkan sebelumnya. Jika hasilnya memberikan nilai nol (0), maka menunjukkan bahwa data 

posisi yang menghasilkan nilai nol (0) memiliki error. Jika hasilnya memberikan nilai bukan nol  (≠ 0) 

maka data pada lokasi tersebut tidak terdapat error [3].  
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Besaran Error  

Setelah lokasi error diperoleh, tahap selanjutnya adalah mencari besar error (error magnitude) pada 

data yang diterima dengan algoritma Forney. Untuk mencari error magnitude digunakan persamaan (4).  

     
    

    
   

    
   

                                                         (4)  

Polinomial error yang didapatkan pada prosedur 2 akan digunakan pada rumus mencari besaran error 

yang telah diperlihatkan diatas. Nilai turunan diperoleh dilakukan dengan membuat pangkat genap 

menjadi nol, kemudian subsitusikan x menjadi Xj
-1

 dan membagi persamaan dengan Xj
-1

. Xj
-1 

nantinya 

akan disubsitusikan dengan bentuk index dari lokasi error yang telah didapatkan sebelumnya [3].  

  

Koreksi Error  

Koreksi error dapat dilakukan dengan melakukan penjumlahan XOR antara data pada lokasi error 

dengan besar error yang diperoleh menggunakan algoritma Forney [6]. Hasil dari penjumlahan tersebut 

akan menghasilkan data yang sebenarnya. Agar Reed Solomon (255,239) decoder dapat mendeteksi error 

dengan sempurna diperlukan FIFO buffer sebagai peyimpanan data informasi yang diterima secara 

sementara [3].  

 

Contoh [4]: 

Diketahui sebuah kode BCH dengan panjang     atas       dan memiliki jarak     yang dibangun 

oleh: 

                              
 

Dimana   adalah akar primitive ke n.      membangun kode RS (6, 2) dan mempunyai    . 

 

                          

 

Diketahui kata kode yang ditransmisikan yaitu                . Kemudian kode yang diterima yaitu 

                

  

Misalkan                  

Polinomial pencari lokasi yang hilang adalah  

                    

 

Menentukan sindrom        
             

                                

                                

                                 

                                

 

Maka,                   

Karena banyaknya nomor yang hilang adalah     , 

      
          

 
              

Selanjutnya mencari       dan       

                         
Melalui perluasan algoritma Euclid: 

Tabel 1. Perluasan Algoritma Euclid 

                  

1 0      

0 1            

1      1   

 

Karena,            maka diperoleh akar    , mengakitbatkan lokasi error          dan 

lokasi error adalah 2.  
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Diketahui bahwa         
     

  

Untuk mencari besar error dari    dan    menggunakan persamaan sebagai berikut. 

                    

                    

 

Selanjutnya dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut.  

 

 
  
  

  
  

  
   

 
 
  

 

Diperoleh solusi                Maka vektor   dikoreksi menjadi  

 

                                               

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, dapat dismpulkan bahwa Reed Solomon Codes 
dapat digunakan untuk mengoreksi kesalahan pada Barcode. Kode ini bekerja dengan cara menambahkan 
bit parity ke dalam barcode yang akan dibaca. Proses penambahan bit parity ini terjadi ketika barcode 
mengalami kerusakan yaitu hilangnya beberapa bagian dari barcode. Kerusakan tersebut tentu berakibat 
pada terjadinya kesalahan dalam pembacaan atau tidak dapat terbaca sama sekali. Namun dengan 
menggunakan Reed Solomon Codes, barcode  yang mengalami kerusakan tersebut masih tetap terbaca 
dengan benar.    

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya yaitu agar dapat lebih mendalami terkait Reed Solomon 
Codes dan mengembangkan penggunaannya pada bidang lainnya. 
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