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Kode QR (Quick Response) merupakan bentuk evaluasi dari barcode yang biasanya kita
lihat pada sebuah produk. Kode Qr berbentuk jajaran persegi berwarna hitam berbentuk seperti
barcode tetapi dengan tampilan lebih ringkas. seperti contoh Kode QR dibawah ini:

Kode QR memuat berbagai informasi di dalamnya seperti Alamat URL, teks hingga nomor
telepon, Kode QR biasanya diletakan diberbagai produk untuk menunjukan informasi tambahan
dari produk tersebut. Selain itu anda dapat memasangnya di kartu nama anda sebagai tambahan
informasi . Untuk membaca kode QR, dibutuhkan smartphone berkamera dan sebuah aplikasi
pembaca QR.
Kode QR adalah sebuah kode matriks (atau dua-dimensi bar code ) yang dibuat oleh
perusahaan Jepang Denso-Wave pada tahun 1994. The “QR” berasal dari “Quick Response“,
sebagai pencipta kode yang dimaksudkan agar isinya dapat diuraikan pada kecepatan tinggi.
QR Kode yang umum di Jepang , jenis yang paling populer dari dua kode dimensi. Selain itu,
ponsel terbaru Jepang dapat membaca kode ini dengan mereka kamera.

Cara membuat Kode QR (quick response)
Terdapat beberapa situs QR Code Generator yang ada di internet, salah satunya situs
http://goqr.me/ dapat dicoba untuk membuat Kode QR yang memuat alamat URL.
Klik Alamat ini situs QR Code , pilih tab URL, lalu masukan alamat blog/situs yang
dinginkan, dan secara otomatis kode QR akan terbentuk.
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Ukuran besar kode QR dapat ditentukan dengan cara menggeser slider dan

maka

demensi yang diinginkan akan langsung ditampilkan.
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Setelah selesai mengatur ukuran kode QR, selanjutnya menyimpan kode QR yang telah
terbentuk dengan meng-Klik Opsi Download.

Contoh pemakaian Kode QR :

Meskipun pada awalnya digunakan untuk pelacakan bagian dalam kendaraan bermotor,
QR Codes sekarang digunakan dalam konteks yang lebih luas banyak, termasuk aplikasi
pelacakan komersial dan berorientasi aplikasi yang ditujukan untuk kemudahan ponsel pengguna
(dikenal sebagai penandaan mobile ).
QR Codes menyimpan alamat dan URL akan muncul di majalah, pada tanda-tanda, bus,
kartu nama, atau hampir semua objek yang pengguna mungkin memerlukan informasi tentang.
Pengguna dengan ponsel kamera yang dilengkapi dengan pembaca yang benar app dapat
memindai gambar dari QR Code menyebabkan telepon browser untuk memulai dan
mengarahkan ke URL diprogram.Tindakan menghubungkan dari objek dunia fisik dikenal sebagai
hardlink atau hyperlink dunia fisik . Android sistem operasi mendukung penggunaan kode QR
oleh native termasuk scanner barcode (ZXing) pada beberapa model dan browser mendukung
URI redirection, yang memungkinkan QR Kode untuk mengirim metadata untuk aplikasi yang ada
pada perangkat. Nokia Symbian Sistem operasi ini juga dilengkapi dengan barcode scanner,
yang mampu membaca QR Codes.
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Pengguna juga dapat menghasilkan dan mencetak sendiri QR Code untuk orang lain
memindai dan menggunakan dengan mengunjungi salah satu dari beberapa situs gratis yang
menghasilkan QR Code.
QR Kode kapasitas
data
Numerik hanya

Max.. 7,089 characters

Alfanumerik

Max. 4,296 characters

Biner (8 bit)

Max. 2,953 bytes

Kanji / Kana

Max. 1,817 characters

Koreksi kesalahan
kapasitas
Tingkat L

7% dari codewords dapat dikembalikan.

Tingkat M

15% dari codewords dapat dikembalikan.

Tingkat Q

25% dari codewords dapat dikembalikan.

Tingkat H

30% dari codewords dapat dikembalikan.

kode QR menggunakan Reed–Solomon error correction. Contoh di bawah ini
mengilustrasikan bagaimana kode QR menangani distorsi. Pixels entah ditambahkan atau
dihapus dari kode asli untuk menguji batas tingkat distorsi. Kedua gambar diubah tetap dikenali
dengan menggunakan “Tingkat L” koreksi kesalahan.
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QR Code - Apakah Ini, Bagaimana Menggunakannya dan Beberapa Contoh Penggunaanya

Seiring dengan lajunya perkembangan zaman, sebagian orang masih bertanya, apa itu
QR code? Mengapa ini sangat menarik untuk ditulis dan dibahas? Hampir semua orang pasti
pernah melihat ini, apakah mereka tahu atau tidak apa itu. Mungkin kebanyakan orang pernah
melihatnya di cafe, majalah, toko, atau bahkan akhir-akhir ini bisa ditemukan di dalam kartu
bisnis.
Pola-pola kecil ini kian hari kian banyak bermunculan dan lebih digunakan untuk strategi
pemasaran bisnis yang disebut dengan quick response code atau QR Code. Sekarang kita sudah
mengetahui apa kepanjangan dari QR Code, sebuah pola seperti sebuah teka-teki silang yang
mana anda harus menatapnya untuk melihat gambar 3D yang tersembunyi di dalamnya. Anda
harus menggunakan aplikasi pembaca kode ini tentu saja. Untuk mengetahui lebih dalam lagi
pola kode ini, untuk apa mereka digunakan, dan bagaimana meggunakannya,.
QR Code awalnya diciptakan oleh Denso Wave, anak perusahaan Toyota, pada tahun
1994 untuk melacak komponen otomotif pada kecepatan tinggi. Kode ini dirancang untuk dapat
dibaca oleh kamera dibandingkan laser yang jauh jauh lebih ketat yang biasanya digunakan
untuk UPC bar codes yang tradisional. Pada desain QR Code ini, para desainer dari kode
menambahkan empat kotak besar sebagai standar ke semua kode QR yang saat ini telah
tersebar di seluruh dunia. Tiga dari kotak yang memiliki ukuran besar, membantu kamera
menentukan posisi dari kode QR, sedangkan kotak keempat yang memiliki ukuran kecil, akan
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digunakan untuk menormalkan ukuran gambar, sudut pandang, dan orientasi. Inovasi ini
memungkinkan komponen mobil akan dipindai pada kecepatan yang jauh lebih cepat dari
sebelumnya.
QR code bekerja dengan cara yang mirip dengan barcode UPC dalam data yang
diselenggarakan dalam bentuk pola yang dapat diterjemahkan. Data ini bisa berisi apa saja,
seperti sebuah URL untuk sebuah situs web ke informasi kontak, datageolokasi untuk digunakan
pada peta. Apa saja yang bisa ditulis di bawah 4.000 karakter atau lebih (tergantung pada jenis
data).

Apa yang menyebabkan QR code keluar dari jalur otomotif adalah QR Code menemukan
jalannya masuk ke materi pemasaran, toko dan media cetak. Dan kemunculan aplikasi
smartphone dan juga smartphone itu sendiri. Android, iOS, Windows Phone, MeeGo, dan sistem
operasi smartphone lain semua memiliki akses ke kamera dan aplikasi QR code untuk decoding
gambar. Dengan kata lain, kebanyakan orang sekarang memiliki scanner QR code dalam
genggaman tangan mereka.
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Cara Menggunakan QR Code
Jika Anda memiliki smartphone, Anda dapat menggunakan kode ini dengan cukup mudah.

Yang harus Anda lakukan adalah men-download aplikasi pemindaian QR code dari toko aplikasi
perangkat Anda, buka dan jalankan untuk mengambil gambar dari kode. Ini akan memecahkan
kode kode QR dan kemudian lakukan perintah apa yang diminta dari QR Code tersebut.
Berikut adalah aplikasi QR Code reader yang telah Paseban kumpulkan khusus untuk
anda dan untuk masing-masing sistem operasi smartphone.


Android – Google Googles



BlackBerry – Free QR Code Scanner Pro



iOS (iPhone/iPad/iPod Touch) – Google Googles



Windows Phone – QR Code Reader



MeeGo – MeeScan

Setelah Anda memiliki aplikasi, cukup jalankan aplikasi pada ponsel anda dan aplikasi ini
semestinya memiliki opsi pemindaian yang akan terlihat seperti Anda melihat melalui kamera
perangkat Anda. Cukup arahkan kamera anda pada QR Code, hingga muncul warna kuning
berkedip, hingga secara otomatis, kamera pada ponsel anda menangkap gambar dari QR Code
tanpa anda menggunakan shutter kamera anda.


Penggunaan QR Code Saat Ini
QR code umumnya digunakan untuk ‘menyelamatkan’ orang-orang dibagian pemasaran

dalam kesulitannya untuk menuliskan kata-kata, "Kunjungi situs kami untuk info lebih lanjut".
Namun, dalam keadaan tertentu, mereka menggunakan beberapa cara yang sangat kreatif untuk
secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai konsumen. Berikut
merupakan penggunaan QR Code yang terlampau kreatif saat ini.
Turbana, (pengimpor pisang terbesar keempat ke Amerika Serikat, baru saja
mengumumkan bahwa mereka akan menambahkan kode QR untuk pisang mereka. Mungkin
terdengar aneh, tapi mereka memiliki alasan yang kreatif. Sebagai gerakan dari kebun peternakke-meja makan di seluruh dunia, Turbana pikir mungkin berpikir bahwa membawa para
konsumennya mengetahui proses pengolahan pisangnya mungkin terdengar keren. Dengan
memindai QR code, Anda akan disajikan dengan informasi mengenai dimana perkebunan ini
berasal praktek mereka, metode, dan info lainnya mengenai bagaimana pisang datang ke tangan
mereka.
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Sementara itu, produsen bir Guiness datang dengan cara kreatif untuk menggunakan QR
Code yang dicetak pada gelas liter. Ketika gelas kosong atau bahkan jika Anda menempatkan bir
ringan di dalamnya yang bukan merupakan produk Guiness, maka QR Code tidak akan muncul.
Setelah Anda menempatkan bir dari Guiness, maka QR Code akan terlihat jelas. Pemindaian
kemudian dapat mengumumkan kepada teman-teman Anda di jaringan sosial yang berbeda
bahwa anda sedang menikmati bir dari Guiness. Selain itu, kode ini akan membawa Anda ke
sebuah website dengan informasi lebih lanjut tentang bir Anda sehingga Anda kemudian dapat
memiliki informasi tentang bir yang sedang anda minum.


Penggunaan QR Code pada Dunia Pendidikan
Wajah dunia pendidikan telah berubah akibat penggunaan QR Code, sebab QR Code

memberikan reaksi cepat tanggap, dapat digunakan pada steroid, dapat terhubung dengan
seluruh data yang dibutuhkan, dapat berbentuk URLs, text, videos, alamat email, VTs, dan
sebagainya, termasuk menyajikan tampilan 2 Dimensi menjadi tampak benar benar hidup.
QR Code dapat digunakan dimana saja setiap saat, memiliki hubungan analog digital dan
ketika dibutuhkan dapat dicetak, disamping menjadi hiburan dengan alat pindai kreatif dan ramah
lingkungan.

QR Code banyak penggunakan di majalah, tempat umum seperti museum, bis dan
terminal, ataupun di papan - papan iklan. Namun, walaupun teknologi ini sudah 15 tahun tercipta,
di Indonesia kita baru terbiasa dengan "penampakan" kode ini di Harian Kompas belakangan
terakhir.

Manfaat dalam kehidupan sehari - hari tergantung kebutuhan dan kreatifitas, misalnya
memanfaatkan QR Code sebagai kode untuk memudahkan membaca dan membookmark
seluruh artikel di sebuah blog . QR Code Reader di ponsel bisa langsung mencapture informasi
yang tersedia.
Petunjuk awal adalah mensetup ponsel agar dapat membaca QR CODE :
1. Buka situs berikut ini :
- QuickMark, atau i-nigma
2. Download salah satu aplikasi reader dari vendor tersebut, dan pastikan tipe dan merk ponsel
anda telah support
8

3. Install ke ponsel anda, dan lakukan pengetesan dengan membaca QR Code di blog ini. Jangan
lupa beri jarak sekitar 5-10cm dari monitor setiap melakukan pemotretan QR Code.
4. Sekarang anda sudah bisa membaca QR Code dari ponsel!


Penggunaan teknologi QR Code tanpa HP

1. Buka situs : http://zxing.org/w/decode.jspx
2. Tulis alamat URL image yang mengandung QR CODE dan klik Submit Query,
atau sudah punya image QR Code di harddisk anda? Langsung aja klik tombol Browse dan
cari

file

image

tersebut

di

harddisk

anda,

lalu

klik

tombol

Submit

Query.

3. Sekarang image tadi sudah didecode dan anda sudah bisa membaca informasi didalamnya.


Cara untuk membuat QR Code
Sekarang ini sudah ada banyak class PHP yang menyediakan fungsi menggenerate QR

Code berdasarkan text dengan menggunakan library GD. Namun tampaknya akan cukup
memusingkan untuk anda yang non programmer, anda bisa menggunakan salah satu situs
dibawah ini untuk menggenerate QR Code anda sendiri :
http://zxing.appspot.com/generator/
http://qrcode.kaywa.com/
http://www.snapmaze.com/
http://www.mobile-barcodes.com/qr-code-generator/
http://www.qrstuff.com/

Tinggal masukkan teks anda sendiri, lalu generate. Tidak perlu menunggu lama dan QR
Code anda langsung tersedia. Bisa langsung di cetak, ditempel di cangkir, undangan, kartu nama,
stiker, atau kaos. Bayangkan jika suatu hari banyak orang yang menggunakan QR Code ini di
kaos mereka. Anda tidak perlu lagi repot - repot tanya nama dan nomor ponselnya. Cukup dekati
dan Klik!
Kelemahannya

:

Semakin panjang TEKS / URL / KONTEN maka image akan semakin lebar dan dibutuhkan
kamera beresolusi tinggi untuk bisa membaca setiap tanda dengan detil. Saya sudah mencoba
beberapa kali dan sering gagal ketika membaca kode dikarenakan konten yang saya buat terlalu
panjang dan kualitas kamera hp yang kurang bagus.Mengatasinya, atur agar TEKS / KONTEN
anda SINGKAT, TEPAT dan JELAS. Atau gunakan layanan URL SHORTTEN seperti tinyurl.com
/ bat.am / bit.ly untuk meringkas URL yang panjang.
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KELEBIHAN DARI QR CODE

QR Code adalah salah satu type barcode dua dimensi atau dapat juga disebut 2D Code.
Jenis- jenis 2D Code ada beberapa, antara lain : PDF417, Veri Code, Maxi Code, Data Matrix,
RSS-14
 Fitur-Fitur dari QR Code
Jika dibandingkan dengan barcode konvensional atau barcode satu dimensi, QR Code
mempunyai fitur-fitur unggulan antara lain :
Kapasitas Memory. Ketika barcode konvensional mempunyai kemampuan penyimpanan
data

hanya

20

digit,

QR

Code

mampu

menyimpan

beberapa

ribuan

informasi.

QR Code dapat menyimpan semua type data, seperti numerik atau alphanumerik, kanji, kana,
hiragana, symbol, binary, dan control code sampai dengan 7.089 karakter hanya dalam satu
symbol QR Code. Karakter Numerik maksimum dapat disimpan 7.089 karakter
Yang unik kali ini adalah sebuah perusahaan batu nisan (gravestone maker) di Jepang,
Ishi no Koe(“Voice of the Stone”) telah mulai menjual batu nisan yang dipasang QR code di
dalamnya.

Dengan hanya men-scan barcode tersebut melalui telepon seluler, anda bisa melihat segala
macam hal yang berhubungan dengan si “almarhum” seperti biodata, foto, video dan lainnya.
Prosedur sederhananya seperti ini, semua biodata, foto dan bahkan video di simpan di server
(internet), pada saat anda menggunakan telepon seluler yang bisa membaca dengan cara scan
10

barcode tersebut dan ada koneksi internet, otomatis telepon seluler akan membuka semua data
yang ada. Bukankah hal seperti ini akan membuat suasana yang lebih “menyentuh” dengan
melakukan flashback terhadap orang yang kita cintai pada saat mengunjungi makamnya?
Sumber Japanese Gravestones Memorialize the Dead With QR Codes

KESIMPULAN


QR code umumnya digunakan untuk ‘menyelamatkan’ orang-orang dibagian pemasaran
dalam kesulitannya untuk menuliskan kata-kata, "Kunjungi situs kami untuk info lebih
lanjut". Dampak perkembangan teknologi QR Code sangat luas bagi industri dan
perdagangan.
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