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KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  BBAARRCCOODDEE  
(oleh: Pandapotan Harahap/NIM.20207065) 

 

A. Pendahuluan 
Saat seseorang sedang belanja di pasar modern, seperti 

swalayan, supermarket dan mall, sering terjadi antrian di depan kasir. 
Antrian ini terjadi karena seorang kasir swalayan sedang melakukan 
register (pendataan) harga-harga barang yang dibeli konsumen. Jika di 
pasar tradisional perhitungan jumlah barang yang dibeli dilakukan 
secara manual, yaitu dengan calculator bahkan dengan perhitungan 
biasa, maka di pasar modern, perhitungan dilakukan secara digital.  

Perhitungan secara digital melibatkan sistem labelisasi masing-
masing barang, yaitu dengan label yang biasa disebut dengan barcode 
(ditempel pada barang), detector (scanner barcode), komputer dan 
monitor tampilan. Barcode yang sering dijumpai adalah label berupa 
garis hitam putih yang memiliki ketebalan dan jarak antar garis yang 
berbeda pula. 

Umumnya masyarakat mengalami proses pemindaian dengan 
barcode, serta melihat benda ini dalam kehidupan sehari-hari, namun 
jika ditanyakan secara detail kemungkinan besar orang 
mengabaikannya. Untuk itu dalam tulisan ini akan dijelaskan 
karakteristik barcode, cara kerja serta kelebihan dan kekurangannya. 

B. Pembahasan 
1. Definisi Barcode dan Pemanfaatannya  

Barcode (sandibatang) merupakan suatu representasi dari 
informasi yang bisa dibaca mesin (biasanya berupa garis tebal di 
atas latar belakang putih untuk membuat tinggi dan rendah suatu 
pemantulan yang dikonversi menjadi angka 1 dan 0)[1]. Umumnya 
barcodes menyimpan data dalam bentuk garis cetak paralel yang 
tebal dan terpisah, namun sekarang terdapat juga dalam bentuk 
pola-pola titik, lingkaran konsentris dan sandi yang disembunyikan 
dalam gambar. Barcode yang umum dijumpai berdimensi satu 
(1D), dimensi dua (2D) dan dimensi tiga (3D).  

     
  (a)     (b) 

Gambar 1. (a) Barcode 1D (b) Barcode 2D 

Jenis UPC (Universal Product Code) merupakan paling 
banyak digunakan di masyarakat, namun kini telah jauh 
berkembang dalam penggunaannya, di antaranya: 
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 Toko grosir, department store, and merchandiser massa 
 Perangkat manajemen dokumen, digunakan untuk pemisahan 

dan pengindeksan  
 Melacak benda-benda bergerak, termasuk mobil sewa, bagasi 

pesawat, limbah nuklir, surat dan parsel 
 Belakangan, para peneliti telah menempatkan barcode mini 

pada binatang (seperti lebah) untuk melacak kebiasaan 
pasangan serangga 

 Penggunaan dalam tiket: arena olahraga, bioskop, teater, 
transpostasi [3] 

2. Symbologi dan Pembacaan Barcode 

Sejak dikenalkan di tahun 1959, sejalan dengan 
perkembanganya, hampir semua produk saat ini telah dilabeli 
barcode. Saat ini barcode tampak dalam beragam tipe, ukuran dan 
format. Namun bentuk yang paling umum terlihat adalah barcode 
dimensi-satu dalam bentuk garis. Simbologi barcode 1D termasuk 
di dalamnya jenis UPC, 128 dan 39.[2]  

 

Gambar 2. Simbologi Barcode 

Barcode 2D sedang dalam pengembangan, barcode ini dapat 
menyimpan informasi yang besar dalam kuran kecil. Termasuk di 
dalamnya PDF417, Data Matrix dan Maxicode. Saat ini telah ada 
baarcode 3D yang sering disebut barcode Bumpy. Gambar 2 
menunjukkan beberapa simbologi umum barcode. 

Pemetaan antara pesan dan barcode disebut simbologi 
(symbology). Spesifikasi simbologi termasuk persandian 
digit/karakter tunggal dari pesan sebaik dijalankan dan dihentikan 
ke dalam batang dan spasinya. Ukuran renggangnya daerah yang 
diperlukan sebelum dan sesudah barcode sebanding dengan saat 
komutasi pengecekan [1]. 

Simbologi linier bisa diklasifikasi menjadi 2 bagian: 
 Kontinu lawan diskrit: karakter-karakter dalam bentuk simbologi 

kontinu  biasanya berbatasan dengan, 1 karater yang diakhiri 
dengan spasi dan permulaan berikutnya dengan batang secara 
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bergantian. Karakter-karakter diskrit dimulai dan diakhiri 
dengan batang; spasi antar karakter diabaikan, sepanjuang ia 
tidak terlalu lebar untuk melihat code berakhir 

 Dua-lebar lawan banyak lebar: batang dan spasi dalam simbologi 
2-lebar merupakan lebar dan sempit; berapa lebar sebuah celah 
secara pasti tidak memiliki signifikansi sepanjang kebutuhan 
simbologi untuk batang-batang yang lebar diurutkan 
(umumnya 2 sampai 3 kali lebih lebar celah batang). Batang dan 
spasi dalam kebanyakan simbologi lebar semuanya merupakan 
perkalian dari sebuah acuan lebar yang disebut modul (module); 
kebanyakan code menggunakan 4 lebar dari 1, 2, 3 dan 4 modul 
[1]. 

Beberapa simbologi menggunakan penyelaan. Karakter 
pertama disandikan menggunakan batang hitam dengan lebar 
bervariasi. Karakter kedua kemudian disandikan, dengan 
mengubah lebar spasi putih di antara batang-batang tersebut. Lalu 
karakter disandikan dalam pasangan barcode pada seksi yang 
sama. 

3. Barcode 1D: Codo 39, ITF-25, dan Code-128 
a. Code 39 

Code 39 dapat menyandikan karakter alphanumeric 
yaitu angka desimal dan huruf besar serta tambahan karakter 
spesial - . * $ / % +. Satu karakter dalam Code 39 terdiri dari 9 
elemen yaitu 5 bar (garis vertikal hitam) dan 4 spasi (garis 
vertikal putih) yang disusun bergantian antara bar dan spasi. 
Sebayak 3 dari 9 elemen tersebut memiliki ketebalan lebih tebal 
dari yang lainnya oleh karenanya kode ini biasa disebut juga 
code 3 of 9, 3 elemen yang lebih tebal tersebut terdiri dari 2 bar 
dan 1 spasi. Elemen yang lebar mewakili digit biner 1 dan 
elemen yang sempit mewakili digit biner 0 [4].  

 
Gambar 3. Lebar Keseluruhan Barcode 39 

L  :  Lebar keseluruhan barcode,  
N :  Jumlah karakter,  
R  :  Perbandingan garis vertikal lebar dan sempit,  
X  :  Ketebalan garis vertikal sempit,  
III  :  Lebar Check Character plus 1 inter charcater gap,  
IV  :  Lebar 2 kali quiet zone (M1 (start margin) + M2 (stop 

margin) [4].  
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Gambar 4. Contoh Barcode 39 

 
b. Interleaved 2 of 5 (ITF) 

ITF barcode hanya dapat mengkodekan angka saja dan 
sering digunakan pada produk-produk yang memiliki kemasan 
dengan permukaan yang tidak rata (misalnya corugated box), 
hal ini disebabkan struktur dan cara pengkodean ITF yang unik. 

Setiap karakter pada ITF barcode disandikan dengan 5 
elemen yaitu 2 elemen tebal dan 3 elemen sempit, dimana 
elemen tebal mewakili digit biner 1 sedangkan elemen tipis 
mewakili digit biner 0 dengan perbandingan ketebalan antara 
elemen tebal dengan elemen tipis 2:1 s/d 3:1. 

 
 

Gambar 5. Contoh Barcode ITF 
 

 

Gambar 6. Struktur Barcode ITF 
 
Lebar dan tinggi ITF barcode mengikuti aturan sbb : 

L = (C (2R + 3) + 6 + R)X 
Dengan:  
L :  Lebar barcode (tidak termasuk quiet zone) 
C :  Jumlah karakter 
X :  Lebar elemen tersempit (minimum 0.19mm) 
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R :  Perbandingan elemen lebar dengan sempit (2:1 s/d 3:1) 
  Quiet zone minimum 10 kali X 
  Tinggi barcode minimum 0.15 kali lebar barcode. 

 
c. Code 128 

Code 128 adalah barcode dengan kerapatan tinggi, dapat 
mengkodekan keseluruhan simbol ASCII (128 karakter) dalam 
luasan yang paling minim dibandingkan dengan barcode jenis 
lain, hal ini disebabkan karena code 128 menggunakan 4 
ketebalan elemen (bar atau spasi) yang berbeda (jenis yang lain 
kebanyakan menggunakan 2 ketebalan elemen yang berbeda). 
Setiap karakter pada code 128 dikodekan oleh 3 bar dan 3 spasi 
(atau 6 elemen) dengan ketebalan masing-masing elemen 1 
sampai 4 kali ketebalan minimum (module), jika dihitung 
dengan satuan module maka tiap karakter code 128 terdiri dari 
11 module kecuali untuk stop character yang terdiri dari 4 bar 3 
spasi (13 module). 

 
L =  (11C + 35)X untuk alphanumeric (CODE A dan CODE B)  
L =  (5.5C + 35)X untuk kerapatan ganda, hanya numeric (CODE C) 

dengan: 
L: Lebar barcode total termasuk quiet zone  
C: Jumlah karakter  
X: Lebar module (elemen yang tersempit) 

 

 
 

Gambar 7. Contoh Barcode 128 
 

4. Scanner Barcode dan Cara Kerjanya 
a. Scanner/Reader 

Pembaca/Scanner Barcode merupakan perangkat yang 
secara optis memindai sebuah barcode dan menterjemahkan data 
yang ada dalam barcode dari pola barcode ke dalam data yang bisa 
dipakai oleh komputer atau perangkat lain [5]. 

Terdapat beragam bentuk scanner barcode, ukuran dan 
kapabilitasnya. Scanner paling sederhana disebut “wands”. Karena 
bentuknya kecil, tinggal menggerakkan saja serta konstruksi yang 
sederhana menjadikannua scanner termurah dan efektif. Scanner 
lain menggunakan teknologi laser, CCD dan scanner gambar [2].  
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Scanner laser scanners bekerja dengan laser yang dilewatkan 
ke barcode yang akan discan (dipindai). Detector dalam scanner 
menangkap garis terang dan gelap yang membentuk barcode. CCD 
scanner bekerja dengan prinsip yang sama, tetapi tidak ada bagian 
yang bergerak. Sinar terang  LEDs menangkap sinar laser yang 
bergerak. Scanner gambar merupakan scanner palling kompleks, 
memiliki detektor khusus yang menangkap gambar barcode dan 
kemudian menyandikan kembali ke dalam. 

Tabel 2. Teknologi, Kelebihan dan Kekurangan Scanner Barcode[2] 

Technology Strength Weakness Range 

Wand Low cost Tethered, limited to 1-D bar 
codes Contact 

Laser Scanning range Cost, most limited to 1-D bar 
codes, some PDF 417 Short to long 

CCD Cost, reliability Scanning range, 1-D or PDF417 Short 

Imaging 
Reads 2-D bar codes, some 
have ability to capture 
images 

Cost Short 

 
b. Cara Kerja Scanner 

Gambar 8 menunjukkan sinyal digital yang ditampilkan dari 
hasil pemindaian barcode. 

 
Gambar 8. Contoh Struktur Barcode 012345678 UPC 

 
Prinsip dasar scanner barcode ditunjukkan dalam gambar 9. 

Sinar laser dibelokkan secara periodik oleh cermin poligon yang 
berotasi (PG). Saat sinar yang belok ini sampai pada sebuah simbol 
barcode, maka sinar ini akan dipencarkan. Intensitas pencaran 
bergantung atas garis gelap atau terang batang (bar). Arah utama 
dari pencaran berlawanan arah dengan sinar laser. 
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Gambar 9. Prinsip dasar scanner barcode 
 
Sinar pencaran ini ditransfer ke detektor cahaya/photo-

detector (PD) melalui cermin transparan (BSP) dan lensa (L1). 
Disini perubahan intensitas dikonversi dalam bentuk sinyal listrik 
dan kemudian diproses oleh microprocessor. Untuk mendapatkan 
kecepatan baca yang tinggi dan efisien dari sinar laser, photo-
detector dan barcode yang kontras harus memenuhi kondisi 
tertentu [6].  
c. Gaussian Beams, Reyleigh Range 

Sinar yang betul-betul sejajar dlam kenyataannya tidak 
diperoleh dalam dan muka gelombang yang datar hanya tampak 
pada titik khusus. Optika geometri tidak digunakan dalam hal ini, 
namun optika fisis yang dijelaskan berdasarkan persamaan 
Maxwell:  

……(1) 
 
Tanpa batasan, cahaya merambat secara isotropis berbentuk 

gelombang speris ke segala arah. Namun dalam hal ini, perambatan 
dalam bentuk sudut ruang yang kecil dalam arah z, sehingga harus 
didefinisikan kondisi batas untuk medan listriknya:  

 ………(2) 
Solusinya memenuhi distribusi intensitas tipe Gauss pada 

penampang sinar, sehingga disebut sinar Gauss. Sinar seperti ini 
dihasilkan secara khusus oleh laser. Dengan laser dihasilkan sinar 
yang berbeda dengan sumber biasa. Sinar Gauss selalu memiliki 
“pinggang” dengan radius w (tegak terhadap pinggang), memiliki 
solusi persamaan (2).  

 
Dari sini radius terkecil sinar adalah “pinggang” w0 dan zR 

merupakan panjang Rayleigh. 
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Gambar 10. Diameter Sinar Gauss sebagai fungsi lokasi z 

 
Radiaus bertambah secaera linier terhadap jarak, karena 

sinar-sinar Gaussian merupakan gelombang speris, sebuah radius 
kelengkungan medan gelombang bisa ditentukan pada tiap titik z:  

 

 

Gambar 11. Perubahan kelengkungan muka gelombang  
 

Dalam rentang –ZR ≤ z ≤ ZR sinar masih dapat dianggap 
paralel. Rentang Rayleigh dinyatakan sebagai panjang yang masih 
bisa ditolerir, yaitu dari –ZR sampai ZR.  

d. Hamburan Cahaya dan Sudut Ruang   
Saat sinar laser menyentuh permukaan optik, permukaan 

akan memantulkan hamburan cahaya yang merambat berlawanan 
arah ruang di atas tekstur permukaan. Pantulan ini memnuhi 
radiator Cosinus Lambert. 

    
 

(a)     (b)   (c)  

Gambar 12. (a) Hamburan cahaya, (b) radiator Cosinus Lambert, dan (c) Sudut 
ruang yang ditangkap detektor optik 
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Idealnya, koefisien hamburan balik untuk garis (bar) gelap 
adalah 0 dan 1 untuk garis terang (spasi) barcode[6].  

 

  
(a)     (b) 

Gambar 13. (a) Sinyal ideal, (b) intensitas nyata dari hamburan balik  

Secara umum, evaluasi sinyal Scanner Barcode bisa 
diklasifikasikan ke dalam 3 bagian [6].  

 

Gambar 14. Diagram blok evaluasi sinyal  

 

  

(a)     (b) 

Gambar 15. Dasar Pembacaan Label Barcode (a) tunggal, (b) multi cermin 

Karena barcode harus bisa dibaca dari banyak arah, 
diperlukan banyak track laser, hal ini dapat dicapai dengan 
menyusun cermin sepeti gambar 15 (b).  
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Gambar 16. Diagram blok penggunaan barcode terintegrasi  

Diagram blok penggunaan barcode ditunjukan dalam 
gambar 16.  

5. Kelemahan/Kekurangan Barcode 
Meskipun banyak kelebihan dan manfaat barcode, seperti 

bacaan yang akurat, cepat dan efisien, namun dalam 
penggunaannya terdapat kelemahan-kelemahan yang berasal dari 
alat maupun dari segi utilitasnya.  
 Jarak barcode dan scanner tidak boleh terlalu jauh, hal ini 

disebabkan adanya batasan intensitas yang bisa dibaca scanner 
 Label barcode hanya ditempelkan pada barang, sehingga dapat 

ditukar oleh orang yang tidak bertanggung jawab[7, 8] 
 Pemukaan label harus rata, bersih dan jelas, adanya kotoran 

pada barcode meneyebabkan sinyal yang terdeteksi scanner 
tidak jelas 

 Harus menggunakan arus listrik untuk komputasi dan scanner 
 Kendala optis selalu mengganggu karena jarak, permukaan dan 

intensitas [9] 
Meskipun Barcode memiliki implementasi tinggi, dan terus 

berkembang sampai 3D, saat ini dikembangkan teknologi RFID untuk 
identifikasi secara mandiri (automatis). Pembahasan mengenai 
teknologi ini tak lepas dari teknologi identifikasi automatis lainnya 
yang sudah ada khususnya Barcode. Ke depan diperkirakan Barcode 
mulai tergeser fungsinya oleh teknologi RFID (Radio Frequency 
Identification). Hal ini disebabkan RFID hampir mustahil diduplikasi, 
posisi baca bisa vertikal dan horizontal, bebas energi (tanpa catudaya), 
kecepatan baca tinggi, bisa baca dan tulis, serta jangkauan yang cukup 
jauh (10 m). 

Penulis yakin masing-masing teknologi tetap bisa berjalan 
selaras karena pada dasarnya memiliki wilayah penggunaan masing-
masing karena hal-hal khusus, seperti harga, kepentingan, peruntukan 
dan masyarakat pengguna.  
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C. Penutup 

1. Simpulan 
 Barcode merupakan suatu representasi dari informasi yang bisa 

dibaca mesin dengan prinsip kerja berdasarkan garis hitam dan 
spasi (putih) di antara keduanya. Terdapat ragam barcode jika 
ditinjau dari ketebalan garis, jarak antar garis, panjang barcode 
dan sistem persandiaannya 

 Secara umum, pola hitam putih pada barcode, dibaca oleh 
barcode scanner, diterjemahkan oleh mikroprocessor, dan 
kembali ditampilkan pada layar 

 Scanner barcode dapat berupa wand yang didigerakan di 
permukaan barcode, dapat pula yang laser scanner yang terdiri 
dari sumber sinar laser, cermin yang diputar dengan kecepatan 
tertentu 

 Terdapat kelemahan bacode, antara lain: Jarak antara scanner 
dan barcode harus dekat, penipuan dengan mengganti label 
barcode dan kelemahan yang besifat optis. 

2. Saran 
 Mengingat perkembangan dalam penggunaan barcode, perlu 

dipaparkan jenis-jenis barcode terbaru 2D dan 3D serta 
karkateristik dan cara sistem scanningnya 

 Diharapkan pembaca dapat menelaah kembali perangkat-
pernagkat digital dalam kehidupan sehari-hari dan menjelaskan 
cara kerjanya sesuai ilmu Fisika.  
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