Hubungan BARCODE dengan Produk Industri Sebagai
Standar Perdagangan Produk Industri Masa Kini
Oleh : Ir.Sere Saghranie Daulay,M.Si – Widyaiswara Madya Pusdiklat Industri

Anda tentu sering melihat gambar bergaris seperti di atas pada sebuah kemasan produk?
Gambar tersebut disebut kode batang atau kode palang dalam bahasa inggris disebut barcode.
Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin. Barcode mengumpulkan data
dari lebar garis dan spasi garis paralel dan dapat disebut sebagai kode batang atau simbologi
linear atau 1D (1 dimensi). Selain dalam bentuk garis barcode juga memiliki bentuk persegi,
titik, heksagon dan bentuk geometri lainnya di dalam gambar yang disebut kode matriks atau
simbologi 2D (2 dimensi). Selain tak ada garis, sistem 2D sering juga disebut kode batang.
Barcode pada awalnya digunakan untuk mengotomatiskan sistem pemeriksaan di swalayan.
Tetapi sekarang penggunaannya telah menyebar ke berbagai kegunaan lain juga, karena
biayanya murah. Barcode dibaca dengan menggunakan sebuah alat baca barcode atau lebih
dikenal dengan Barcode Scanner. Merk Barcode Scanner yang terkenal diantaranya
DATALOGIC PSC,HHP, CHIPERLAB, ZEBEX, dan lain-lain. Seiring semakin bertambahnya
penggunaan barcode, kini barcode tidak hanya bisa mewakili karakter angka saja tapi sudah
meliputi seluruh kode ASCII. Kebutuhan akan kombinasi kode yang lebih rumit itulah yang
kemudian melahirkan inovasi baru berupa kode matriks dua dimensi (2D barcodes) yang
berupa kombinasi kode matriks bujur sangkar. Barcode 2D ini diantaranya adalah PDF Code,
QRCode, Matrix Code dan lain-lain. Dengan menggunakan 2D code karakter yang bisa kita
masukkan ke Barcode bisa semakin banyak, dibandingkan dengan Barcode 1D seperti EAN,
UPC, Kode 128, Kode 39 biasanya kita hanya memasukkan kode 5-20 digit tetapi dengan 2D
Barcode kita bisa memasukkan sampai ribuan digit karakter.
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SEJARAH
Pada tahun 1932, Wallace Flint membuat sistem pemeriksaan barang di perusahaan retail.
Awalnya, teknologi kode batang dikendalikan oleh perusahaan retail, lalu diikuti oleh
perusahaan industri. Lalu pada tahun 1948, pemilik toko makanan lokal meminta Drexel
Institute of Technology di Philadelphia, untuk membuat sistem pembacaan informasi produk
selama checkout secara otomatis.
Kemudian Bernard Silver dan Norman Joseph Woodland, lulusan Drexel Institute of Technology
patent application, bergabung untuk mencari solusi. Woodland mengusulkan tinta yang sensitif
terhadap sinar ultraviolet. Prototipe ditolak karena tidak stabil dan mahal. Tangal 20 Oktober
1949 Woodland dan Silver berhasil membuat prototipe yang lebih baik. Akhirnya pada tanggal 7
Oktober 1952, mereka mendapat hak paten dari hasil penelitian mereka. 1966: Pertama kalinya
kode batang dipakai secara komersial adalah pada tahun 1970 ketika Logicon Inc. membuat
Universal Grocery Products Identification Standard (UGPIC).
Perusahaan pertama yang memproduksi perlengkapan kode batang untuk perdagangan retail
adalah Monach Marking. Pemakaian di dunia industri pertama kali oleh Plessey
Telecommunications. Tahun 1972, Toko Kroger di Cincinnati mulai menggunakan bull’s-eye
code. Selain itu, sebuah komite dibentuk dalam grocery industry untuk memilih kode standar.

TYPE-TYPE BARCODE
Kelompok Barcode berisi hanya angka (Numeric)


Codabar : Older code often used in library systems, sometimes in blood banks



Code 11 : Used primarily for labeling telecommunications equipment



EAN-13 : European Article Numbering international retail product code



EAN-8 : Compressed version of EAN code for use on small products



Industrial 2 of 5 : Older code not in common use



Interleaved 2 of 5 : Compact numeric code, widely used in industry, air cargo



MSI : Variation of the Plessey code commonly used in USA



Plessey : Older code commonly used for retail shelf marking



PostNet : Used by U.S. Postal Service for automated mail sorting



UPC-A: Universal product code seen on almost all retail product in the USA and Canada



Standard 2 of 5 : Older code not in common use



UPC-E : Compressed version of UPC code for use on small products
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Kelompok Barcode berisi hanya angka dan huruf (Alfa-Numeric)


Code 128: Very capable code, excellent density, high reliability; in very wide use world-wide



Code 39: General-purpose code in very wide use world-wide



Code 93: Compact code similar to Code 39



LOGMARS: Same as Code 39, this is the U.S. Government specification

2-Dimensional barcodes


PDF417: Excellent for encoding large amounts of data



DataMatrix: Can hold large amounts of data, especially suited for making very small codes



Maxicode: Fixed length, used by United Parcel Service for automated package sorting



QR Code: Used for material control and order confirmation



Data Code



Code 49
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Cara membaca Barcode


Kode batang terdiri dari garis hitam dam putih. Ruang putih di antara garis-garis hitam
adalah bagian dari kode.



Ada perbedaan ketebalan garis. Garis paling tipis “1”, yang sedang “2”, yang lebih tebal
“3”, dan yang paling tebal “4”.



Setiap digit angka terbentuk dari urutan empat angka. 0 = 3211, 1 = 2221, 2 = 2122, 3 =
1411, 4 = 1132, 5 = 1231, 6 = 1114, 7 = 1312, 8 = 1213, 9 = 3112.

Standar kode batang retail di Eropa dan seluruh dunia kecuali Amerika dan Kanada adalah
EAN (European Article Number) – 13. EAN-13 standar terdiri dari:


Kode negara atau kode sistem: 3 digit pertama kode batang menunjukkan negara di
mana manufacturer terdaftar.



Manufacturer Code: Ini adalah 5 digit kode yang diberikan pada manufacturer dari
wewenang penomoran EAN.



Product Code: 5 digit setelah manufacturer code. Nomor ini diberikan manufacturer
untuk merepresentasikan suatu produk yang spesifik.



Check Digit atau Checksum: Digit terakhir dari kode batang, digunakan untuk verifikasi
bahwa kode batang telah dipindai dengan benar.
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Keuntungan menggunakan kode batang


Proses Input Data lebih cepat, karena : Barcode Scanner dapat membaca / merekam
data lebih cepat dibandingkan dengan melakukan proses input data secara manual.



Proses Input Data lebih tepat, karena : Teknologi Barcode mempunyai ketepatan yang
tinggi dalam pencarian data.



Proses Input lebih akurat mencari data, karena : Teknologi Barcode mempunyai akurasi
dan ketelitian yang sangat tinggi.



Mengurangi Biaya, karena dapat mengindari kerugian dari kesalahan pencatatan data,
dan mengurangi pekerjaan yang dilakukan secara manual secara berulang-ulang.



Peningkatan Kinerja Manajemen, karena dengan data yang lebih cepat, tepat dan akurat
maka pengambilan keputusan oleh manajemen akan jauh lebih baik dan lebih tepat,
yang nantinya akan sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan perusahaan.



Kemampuan bersaing dengan perusahaan saingan / kompetitor akan lebih terjaga.

Barcode: Standar Perdagangan Masa Kini
Bayangkan anda sedang berbelanja di sebuah supermarket yang besar, dan anda baru
saja selesai menimbuni kereta belanja anda dengan tumpukan barang-barang belanja bulanan
anda. Lelah dan berbeban, anda berjalan perlahan-lahan menuju kasir untuk membayar seluruh
barang belanjaan. Anda tertegun sejenak ketika melihat betapa banyaknya sesama pembelanja
seperti anda yang saat itu juga tengah berjalan mendorong kereta belanjanya masing-masing
menuju deretan meja kasir.
“Wah, alamat ngantri lama nih,” keluh anda dalam hati. Tapi tak lama kemudian, anda
sangat terkejut karena sama sekali tidak ada antrian panjang. Para pembelanja hanya melewati
lorong kasir tanpa mengeluarkan satu-satu barang belanjaannya untuk dihitung oleh kasir.
Mereka langsung saja mengeluarkan uang atau kartu kredit mereka ke petugas kasir yang
tanpa proses hitung-menghitung, langsung saja menyebutkan jumlah total yang harus
dibayarkan. Sementara memproses pembayaran, petugas lain langsung memasukan barangbarang belanjaan ke tas-tas belanjaan. Seluruh proses hanya membutuhkan waktu beberapa
saat saja, yang pastinya tidak selama kalau barang-barang belanjaan itu dihitung satu persatu.
“Wow! Luar biasa! Bagaimana bisa?” Pikir anda. Jawabnya mudah saja, ini terjadi
karena dua hal: satu, setiap item belanjaan memiliki kode identifikasi unik yang disebut
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“barcode” yang terintegrasi dengan database Point of Sale yang berisi informasi lengkap
tentang uraian dan harga produk, dan kedua, adanya “kasir pintar” yang dimungkinkan oleh
teknologi semacam RFID (Radio Frequency Identification) yang dikembangkan untuk mampu
mengenali setiap item belanjaan tanpa harus di-scan oleh alat scanner biasa, dan menginputnya dalam mesin kasir untuk ditotal. Ini mungkin mengingatkan anda pada alarm “anti-maling”
yang dipasang untuk keamanan di banyak swalayan atau department-store.
Barcode telah lama digunakan di setiap retail. RFID juga sudah. Namun gambaran ideal
sebagaimana dilukiskan di atas masih menunggu penerapannya secara massal dalam waktu
yang tidak lama lagi.

Beberapa perusahaan untuk berbagai keperluan, malah sudah

menerapkannya, seperti DHL, Kantor Pos Australia, dan beberapa perusahaan modern lain.
Sebagai pelanggan atau pembelanja dalam kasus di atas, anda tentu akan diuntungkan karena
anda tidak kehilangan waktu berharga dan tenaga anda. selain itu, anda mendapat
“pengalaman berbelanja” yang positif dan memungkinkan anda menjadi returning customer ke
supermarket tersebut.
Sebagai pengusaha retail, anda jelas diuntungkan dengan semakin banyaknya
pelanggan yang puas oleh kualitas dan kecepatan pelayanan anda. Selain itu, anda berhasil
meminimalkan human error dalam keseluruhan proses transaksi dan anda menghemat jauh
lebih banyak waktu bisnis anda. Lebih banyak waktu, lebih banyak penjualan, yang berarti lebih
banyak keuntungan. Otomasi bisnis anda juga akan meningkatan bonafiditas, kredibilitas dan
daya saing anda di mata pelanggan-pelanggan anda. Jika bukan sekarang, kapan anda akan
memulai?
Mempelajari BARCODE, maka dapat dipahami bahwa Barcode adalah suatu kode yang
berbentuk sekumpulan garis berbentuk batang (bar) yang memiliki ketebalan yang berbeda.
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Setiap garis melambangkan angka atau huruf yang telah diatur sedemikian rupa, yang
dapat dibaca menggunakan sebuah alat (barcode reader). Kode baris digambarkan dalam
bentuk bar dan spasi berwarna hitam tebal dan tipis yang disusun berderet secara horisontal.
Untuk membantu pembacaan manual biasanya dicantumkan juga angka-angka atau huruf di
bawah kode baris tersebut.
Saat ini Barcode terdiri dari 2 jenis yaitu: Linear Code (Barcode 1 Dimensi) dan Matrix
Code ( Barcode 2 Dimensi). Barcode 1 Demensi bisa kita lihat di produk-produk yang biasa kita
gunakan di supermarket atau swalayan. Kita dapat melihat manfaat dari Barcode dapat
meningkatkan kecepatan dalam melayani pelanggan dan meningkatkan akurasi data produk
yang di input oleh kasir. Demikian juga untuk identifikasi penumpang di bandara, rumah sakit
maupun pergudangan.
Barcode 1 Demensi (Linier barcode) terdiri dari :


Code 39 (code 3 of 9), adalah sebuah barcode alphanumeric (Full ASCII) yang memiliki
panjang baris yang bervariasi. Implementasi barcode jenis ini adalah untuk inventory,
asset tracking dan tanda pengenal identitas.

Contoh Barcode 39



Code 128 adalah suatu barcode aplphanumeric (Full ASCII) yang memiliki kerapatan
(density) sangat tinggi dan dengan panjang baris yang bervariasi. Penggunaan barcode
jenis ini ideal pada sistem shiping and warehouse management (pengaturan maskapai
pelayaran dan pengelolaan gudang).

Contoh Barcode 128
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Interleaved 2 of 5, yaitu sebuah barcode berbentuk numerik dan memiliki panjang baris
yang bervariasi. Barcode jenis ini digunakan untuk industri dan laboratorium.

Contoh Barcode Interleave 25



UPC (Universal Prouct Code), adalah sebuah barcode numeric dan memiliki panjang
baris yang tetap (fixed). UPC banyak digunakan untuk pelabelan pada produk-produk
berukuran kecil/ritel.

Contoh Barcode UPC A
Barcode 2 Dimensi
Barcode 2 Dimensi, lebih canggih dibanding Linear Code karena bisa memuat ratusan digit
karakter dan tampilannya pun berbeda dengan Linear Code). Pada Barcode 2 Demensi,
informasi/data yang besar dapat disimpan dalam ruang (space) yang kecil. Contoh Barcode 2
Dimensi yaitu PDF417 yg dapat menyimpan lebih dari 2000 karakter dalam sebuah space 4″.

Contoh Barcode PDF 417
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Saat barcode 2 Dimensi banyak digunakan diperusahaan manufaktur dalam sekala besar.
Penggunaan Barcode 2 Dimensi lebih efisien karena ukuran label barcode lebih kecil dibanding
Barcode Linier namun daya simpannya lebih banyak. Namun harga scanner barcode (barcode
reader) 2 Dimensi masih terbilang mahal untuk saat ini.
Perkembangan Teknologi BARCODE

Sebagaimana dipaparkan terdahulu, bahwa Barcode adalah informasi terbacakan
mesin (machine readable) dalam format visual yang tercetak. Umumnya barcode berbentuk
garis-garis vertikal tipis tebal yang terpisah oleh jarak tertentu. Tapi kini ada beberapa variasi
berbentuk pola-pola tertentu, lingkaran konsentris, atau tersembunyi dalam sebuah gambar.
Barcode dibaca dengan menggunakan sebuah alat baca optik yang disebut barcode reader.
Pada prinsipnya barcode reader hanya sebuah alat input biasa seperti halnya keyboard atau
scanner tapi peran manusia sebagai operator sangat minimum.

Seiring dengan pesatnya penggunaan barcode, kini barcode tidak hanya bisa mewakili
karakter angka saja tapi sudah meliputi seluruh kode ASCII. Kebutuhan akan kombinasi kode
yang lebih rumit itulah yang kemudian melahirkan inovasi baru berupa kode matriks dua
dimensi (2D barcodes) yang berupa kombinasi kode matriks bujur sangkar.
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Sebagian orang memenuhi kebutuhan seperti makanan atau minuman kemasan,
sampo, sabun atau deterjen, minyak goreng, barang-barang dari plastik juga barang pecah
belah dapat dibeli di supermarket. Bagi sebagian orang sudah hal yang biasa berbelanja di
supermarket tiap bulannya.
Jika Anda sudah mendapatkan barang yang akan Anda beli di supermarket kemudian Anda
ingin membayarnya di kasir, Anda tentu melihat petugas kasir mengambil barang-barang dari
keranjang atau troli dengan mencari kode garis-garis (batang) pada tiap barang untuk discan
dengan sebuah alat yang disorot dengan sinar infra merah sehingga diketahui nama barang
dan harganya. Apakah Anda berpikir kode apa yang dibaca oleh scaner?
Kode barang yang dibaca oleh scaner disebut dengan barcode. Barcode yang dikenal saat ini
ada dua jenis, yaitu barcode 1D dan barcode 2D (D artinya dimensi).
Pemakaian Barcode 1D
Barcode 1D banyak digunakan di bisnis retail, apotik, perpustakaan, buku terbitan (ISBN),
majalah (ISSN), kartu ID karyawan, kartu anggota organisasi atau kartu anggota pelanggan
swalayan atau supermarket, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Contoh barcode 1D pada buku terbitan (ISBN):

Contoh barcode 1D pada majalah (ISSN):
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Contoh barcode 1D pada EAN 13: Contoh barcode ID karyawan:

Contoh barcode 1D perpustakaan automasi

Gambar barcode scaner 1D:
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Barcode 2D
Ketika Anda naik pesawat udara, maka Anda harus membayar jasa layanan bandara
(boarding pass) sesudah lapor (check in), di mana Anda diberi kertas kecil yang terdapat kode
garis kotak-kotak untuk discan pada saat Anda mau memasuki ruang tunggu. Pernahkan anda
berpikir tentang barcode yang dibaca oleh scaner? Barcode yang digunakan adalah jenis 2D.
Mulai tahun 2005 seluruh bandara harus menggunakan barcode 2D yang lebih aman, karena
tidak semua barcode scaner dapat membaca , hanya barcode scaner 2D saja yang bisa
membacanya. Berbeda dengan barcode 1D yang berupa kode batang, barcode 2 D berupa
kode batang di pinggir yang di tengahnya kotak-kotak atau kode kotak-kotak saja. Di antara
beberapa jenis barcode 2 D, yang paling terkenal dan sering digunakan adalah Quick Respose
Code (QRC).
Contoh barcode 2D pada boarding pass:

Selain digunakan di bandara, barcode 2D sekarang lagi ngetren digunakan di banyak tempat.
Coba Anda perhatikan jika Anda pergi ke sebuah toko atau counter selular. Di depan toko atau
counter ditempel seperti kartu ATM dengan barcode 1D atau barcode 2D. Dari beberapa
pemilik toko dan counter selular yang penulis wawancarai mereka mengatakan bahwa fungsi
barcode yang ditempel (biasanya di kaca toko) di depan toko adalah sebagai daftar hadir
(presensi) dari sales yang menawarkan produk dari perusahaan yang menjual produknya di
toko atau counter selular tersebut. Bagi counter selular produk yang dijual adalah kartu
perdana. Bukti bahwa sales telah mengunjungi toko atau counter selular tersebut adalah sales
membawa barcode scaner mobile (bergerak atau dapat dibawa kemana-mana) GPS (Global
Positioning System) yang selalu bisa dikontrol oleh perusahaan di manapun sales berada.

11

Contoh barcode 2D pada GPS yang ditempel di toko atau counter selular:

Pernahkah Anda memperhatikan kartu perdana telepon selular yang ada di counter
selular? Untuk kartu perdana yang diterbitkan oleh operator selular baru-baru ini sudah
menggunakan barcode 2D. Kartu perdana tersebut hanya bisa diaktifkan dan diregistrasi hanya
di daerah asal kartu.
Penggunaan barcode 2D juga dapat dilihat di koran-koran terkenal yang ada di Indonesia. Coba
Anda lihat pada halaman depan koran-koran tersebut, di situ terdapat barcode 2D. Apakah
Anda berpikir untuk apa barcode 2D tersebut? Jika Anda mempunyai ponsel atau gaget seperti
tablet yang bertipe android, maka dari barcode 2D di koran tadi bisa Anda scan dari ponsel atau
tablet yang Anda miliki. Untuk ponsel atau tablet merk Samsung Galaxi biasanya sudah ada
aplikasi scaner barcode 2D, untuk merk lain yang belum ada aplikasinya Anda bisa download di
internet dengan gratis. Anda bisa membaca seisi koran tersebut setelah Anda berhasil
melakukan scan pada ponsel atau tablet Anda jika terhubung dengan koneksi internet baik
lewat WiFi maupun jaringan operator selular.
Contoh barcode 2D pada koran: Ponsel dengan barcode scaner:
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Barcode 2D ternyata sudah digunakan juga pada pemakaman. Lho, kok bisa?
Kelihatannya aneh, bukan? Sebuah pemakaman mewah di Inggris sudah menggunakan
barcode 2D yang ditempel pada batu nisan. Apa fungsinya barcode 2D ditempel pada batu
nisan? Ternyata fungsi barcode 2 D tadi adalah untuk memberikan informasi pada pengunjung
makam yang menggunakan ponsel atau tablet android untuk mengetahui profil orang yang
dimakamkan seperti riwayat hidup, pekerjaan, karir, dan lain-lain. Canggih bener ya?
Barcode 2D pada kuburan:

AREAL APLIKASI BARCODE
Dalam

praktek

utamanya,

barcode

diaplikasikan

pada

sistim

nomor

untuk

pengidentifikasian barang/jasa perdagangan GTIN (Global Trade Item Number), GLN (Global
Location Number), SSCC (Serial Shipping Container Code), buku (ISBN), terbitan berkala
(ISSN), dan lain-lain sistim kode nomor identifikasi termasuk yang dibuat untuk keperluan
internal.

Penggunaan barcode dalam pengkode-an GTIN, merupakan salah satu contoh

penggunaan barcode terbesar yang telah diterapkan oleh lebih dari 1.000.000 perusahaan di
dunia.
GTIN (Global Trade Item Number) adalah sistim penomoran yang mengidentifikasikan
secara unik barang dagangan (trade item) atau jasa (services) yang diperdagangkan secara
komersial. Penggunaan GTIN akan memudahkan proses informasi di jalur perdagangan.
Pengaturan yang menyangkut pengalokasian nomor GTIN mengikuti standar yang berlaku
universal. GTIN merupakan nomor index atau kunci untuk meng-akses informasi atau data
yang terkait pada produk tersebut . GTIN tidak mengandung informasi mengenai produk yang
diidentifikasikan. Disini GTIN hanya berfungsi seperti misalnya pada nomor Plat Mobil.
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Segala produk yang akan melalui Point of Sale (POS) atau kasir disyaratkan untuk
menggunakan barcode yang dapat mengandung informasi dalam bentuk simbologi EAN-13.
Setiap jenis produk atau jasa mempunyai barcode yang berbeda (unik). Dalam era
perdagangan global saat ini, penerapan barcode atas produk-produk dan jasa-jasa menjadi
mutlak demi efisiensi dan kemudahan pengelolaan rantai suplai mulai dari fabrikan, gudang,
distributor hingga pengecer. Penerapan barcode adalah SYARAT MUTLAK bagi keterlibatan
usaha anda dalam perdagangan modern.
Semakin banyak pihak-pihak terkait dalam rantai suplai yang mensyaratkan agar setiap
produk yang didistribusikan atau diperdagangkan melalui jalur mereka untuk memiliki nomor
identifikasi barcode yang unik, absah (legitimate), berlaku internasional dan kami siap untuk
membantu anda mendapatkannya.
Contoh kasus, sebuah perusahaan pupuk, ekspor ke negara asia sampai saat ini belum
menggunakan barcode untuk produk yg diekspor ke negara tersebut, apakah perlu? Sebaiknya
disiapkan, karena apabila sewaktu-waktu bila diperlukan untuk kepentingan tracking & tracing
sudah siap, Karena barcode juga merupakan identitas produk dan perusahaan.
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Contoh Sertifikat Barcode Indonesia:
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10 Langkah Implementasi Barcode
(Sumber dan Hak Cipta: GS1 Indonesia) –isi disesuaikan–
Langkah 1 : Dapatkan Company Prefix GS1
Langkah pertama apabila perusahaan merencanakan untuk menggunakan
barcode pada produknya adalah dengan menentukan nomor identifikasi yang akan
dimasukkan kedalam barcode, nomor-nomor tersebut dinamakan kunci identifikasi GS1
system.
Kunci identifikasi GS1 system didapat dengan cara mendaftar ke GS1 Indonesia.
Sebagai anggota GS1 Indonesia, perusahaan akan mendapatkan nomor Company
Prefix GS1 yang nantinya digunakan sebagai dasar identifikasi secara unik untuk di jalur
supply chain dan saat ini GS1 System dipakai oleh lebih dari 1 juta perusahaan
diseluruh dunia.
Langkah 2 : Pemberian Nomor
Setelah mendapat nomor Company Prefix GS1, perusahaan siap untuk mulai
memberikan nomor identifikasi kepada trade itemnya (produk atau jasa), Lokasi, Unit
Logistik, Asset Perusahaan (individual asset dan returnable asset), service relationship
dan penggunaan khusus lainnya.
Prosesnya sangat mudah dan dapat dipelajari bagaimana caranya memformat
masing-masing nomor tersebut. Gunakan nomor Company Prefix GS1 (gabungan
antara kode negara & kode perusahaan) dikombinasikan dengan nomor item
reference/kode produk yang telah ditentukan oleh perusahaan. GS1 Indonesia
memberikan fasilitas training mengenai GS1 system kepada anggota maupun umum.
Langkah 3 : Memilih Perusahaan Pencetakan Bar Code
Langkah awal, kita harus memutuskan apa yang akan di barcode dan apakah
barcode tersebut akan memuat informasi statis atau dinamis didalamnya. Contoh
informasi statis adalah identifikasi produk secara sederhana menggunakan GTIN pada
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kemasan produk. Contoh informasi dinamis biasanya akan tercetak nomor serial pada
label seperti pada label unit logistik.
Jika Barcode hanya memuat informasi statis dan dibutuhkan jumlah label yang
besar maka kita dapat meminta perusahaan percetakan untuk mencetak label tersebut
dan jika kita hanya butuh label dalam jumlah kecil atau ingin mencetak label dengan
informasi dinamis maka yang kita butuhkan adalah on-demand printer seperti laser
printer atau thermal transfer printer.
Dalam merencanakan implementasi barcode yang baik adalah dengan
mengetahui bagaimana barcode tersebut akan dicetak.
Pertimbangan Pada Proses Pencetakan
Pertimbangan akhir yang paling utama untuk ukuran simbol adalah kapasitas
dari proses printing yang dipilih. Ukuran minimum (magnification) dan Bar Width
Reduction (BWR) yang tepat untuk simbol bervariasi tergantung proses pencetakannya.
Perusahaan percetakan harus mengetahui ukuran simbol minimum (magnification) dan
BWR agar menghasilkan barcode dengan kualitas yang dapat diterima.
GS1 Indonesia dapat membantu anggotanya untuk membuatkan film master
barcode sesuai standar GS1, film master tersebut digunakan untuk mencetak bar code
pada kemasan.
Langkah 4 : Memilih “Lingkungan Untuk Pembacaan/Scanning”
Spesifikasi untuk type barcode, ukuran, penempatan dan kualitas semuanya
tergantung kepada dimana pembacaan barcode tersebut akan dilakukan .
Empat dasar ruang lingkup pembacaan/scanning untuk trade item :
1. Kemasan produk di scan pada ritel point of sale (POS)
2. Kemasan produk di scan pada distribusi umum
3. Kemasan produk di scan pada POS tapi juga di scan pada distribusi.
4. Lingkungan khusus seperti penandaan pada alat-alat medis.
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Dengan mengetahui dimana barcode akan di scan kita dapat membuat
spesifikasi yang tepat pada saat barcode tersebut mulai diproduksi. Sebagai contoh, jika
sebuah kemasan produk di scan pada Point of Sale (POS) dan distribusi umum, maka
kita harus menggunakan simbol EAN/UPC untuk mengakomodasi POS tetapi
mencetaknya dalam ukuran yang lebih besar untuk mengakomodasi pembacaan
scanner

di

distribusi/gudang

dan

pastikan

penempatannya

memenuhi

syarat

pembacaan secara otomatis.
Langkah 5 : Pemilihan Jenis Simbologi Bar Code
Memilih jenis simbologi barcode yang tepat sangat penting dalam menentukan
keberhasilan rencana pengimplementasian barcode, dibawah ini beberapa tips yang
dapat kita jadikan acuan;
- Jika barcode trade item akan di scan pada point of sale ritel, kita harus
menggunakan simbol EAN/UPC ( UPC-A , UPC-E , GS1-8 , GS1-13 )
- Jika kita mencetak barcode dengan berbagai macam informasi tambahan
seperti nomor seri, tanggal expired atau ukuran, maka digunakan simbol GS1-128, GS1
DataBar (RSS), atau pada kasus khusus digunakan Composite Component atau simbol
GS1 Data Matrix.
- Jika ingin mencetak barcode yang hanya memuat nomor GTIN pada corrugated
carton/outer box, maka dipilih simbol ITF-14.
Langkah 6: Ukuran Bar Code
Setelah ditentukan simbol barcode yang sesuai dan digabungkan dengan
informasi yang akan dikodekan kedalamnya, maka dimulailah tahap design. Ukuran
simbol didalam design tergantung kepada jenis simbol yang dipilih, dimana simbol akan
digunakan, dan bagaimana simbol tersebut akan dicetak dan tak kalah pentingnya
adalah ruang/space yang tersedia pada kemasan untuk penempatan bar code tersebut.
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Simbol EAN/UPC
Simbol EAN/UPC berbeda dengan simbol ITF-14 dan GS1-128 karena simbol
EAN/UPC di scan pada ritel menggunakan omni-directional scanner. Simbol EAN/UPC
mempunyai ukuran yang tetap antara tinggi dan lebar simbol. Apabila ingin merubah
salah satu ukurannya maka ukuran yang lain harus dirubah secara proporsional. Ukuran
nominal tinggi dan lebar yang diperbolehkan adalah 80% hingga 200% . Dibawah ini
beberapa contoh ukuran barcode EAN-13.
EAN/UPC Magnification
Minimum (80%)

Nominal (100%)

29.83mm x 20.73mm 37.29mm x 25.91mm

Memperkecil ukuran simbol EAN/UPC harus dilakukan pada saat mendesign
kemasan, memotong tinggi ukuran yang sudah ada atau disebut truncation, tidak
diperbolehkan didalam spesifikasi simbologi EAN/UPC dan harus dihindari karena hal
tersebut akan mengakibatkan pengaruh buruk terhadap scanning rate untuk omni
directional scanner ritel. Apabila simbol EAN/UPC digunakan di logistik (shipping dan
distribusi) dan juga pada Point of sale (POS), magnification yang diperbolehkan berkisar
antara 150% sampai 200%, contohnya simbol pada carton yang digunakan untuk
peralatan besar (misalnya TV atau oven microwave ).
Simbol ITF-14 dan GS1-128
Simbol ITF-14 dan GS1-128 juga mempunyai range ukuran yang sudah
ditentukan. Ukuran simbol ITF-14 dan GS1-128 seringkali ditentukan oleh lebar dari XDimension bukan dari magnificationnya. Ukuran GS1-128 bervariasi tergantung dari
jumlah informasi tambahan yang akan dimasukkan kedalam barcodenya tetapi
maksimum 48 karakter.
Ukuran nominal simbol ITF-14
(100%) :
142.75 mm x 32 mm
(tanpa Bearer Bar )

GS1-128
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Langkah 7 : Format Teks Bar Code
Teks dibawah bar code sangat penting karena jika bar code rusak atau
kualitasnya rendah, maka teks digunakan sebagai back-up. Untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan seputar format teks pada simbol bar code, silahkan simak
Frequently Asked Question berikut ini;
Apakah Human Readable Interpretation harus mempunyai ukuran tertentu?
Huruf OCR-B semula ditentukan untuk digunakan pada simbol EAN/UPC, tetapi
sepesifikasi GS1 System sekarang membolehkan huruf apa saja sepanjang huruf
tersebut jelas dan dapat terbaca.
Apakah Human Readable Interpretation harus diletakan diatas atau dibawah?
Tergantung kepada simbol yang kita pergunakan. Untuk simbol EAN/UPC teks
dicetak dibawah simbol. Teks simbol ITF-14 dan GS1-128 dapat dicetak diatas atau
dibawah simbol.
Apakah tanda kurung (parentheses) pada Application Identifiers (AI) didalam
simbol GS1-128 harus selalu digunakan dan apakah tanda kurung tersebut dikodekan
kedalam simbol barcode?
Seluruh AI harus dimasukkan kedalam tanda kurung didalam Human Readable
Interpretation, tetapi tanda kurung tersebut tidak dikodekan didalam simbol.
Berapa digit yang harus tercetak dibawah simbol EAN/UPC pada Human
Readable text?


Dibawah simbol UPC-A kita harus mencetak 12 digit, tanpa kekecualian tidak
lebih tidak kurang.



Dibawah simbol EAN-13 kita harus mencetak 13 digit, tanpa kekecualian tidak
lebih tidak kurang.



Dibawah simbol EAN-8 kita harus mencetak 8 digit, tanpa kekecualian tidak lebih
tidak kurang.
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Langkah 8 : Memilih Warna Bar Code
Kombinasi warna yang optimum untuk simbol bar code adalah warna hitam
untuk garis dan putih untuk background (space dan quiet zones). Jika ingin
menggunakan warna lain, penjelasan berikut ini mungkin dapat membantu dalam
memilih warna yang diinginkan :


Simbol barcode GS1 membutuhkan warna gelap untuk garis (misalnya hitam, biru tua,
coklat tua atau hijau tua).



Garis harus selalu terdiri dari warna tunggal dan jangan pernah dicetak dengan berbagai
alat imaging (misal plate, screen, cylinder).



Simbol bar code GS1 membutuhkan background terang untuk space dan quiet zones
(misal warna putih).



Jika kita menggunakan multiple layer dari tinta untuk meningkatkan opacity pada
background, setiap layer harus dicetak secara solid.



Jika kita menggunakan fine screen untuk menghantarkan tinta ke substrate, pastikan
tidak ada kekosongan didalam proses pencetakan yang disebabkan oleh screen
tersebut tidak cukup terisi didalamnya.
Sekali lagi, dengan tetap menggunakan garis warna hitam dan space putih, kita
telah memilih kombinasi yang optimum, tetapi bukan berarti kombinasi warna lain tidak
dapat digunakan. Konsultasikan hal ini dengan perusahaan percetakan yang
berpengalaman.

Langkah 9 : Penempatan Bar Code
Penempatan simbol sebaiknya sudah direncanakan pada saat mendesign
kemasan dan juga harus dipertimbangkan proses pengemasannya. Konsultasikan
dengan staf bagian pengemasan untuk memastikan simbol tidak akan buram atau rusak
(misal diletakan di sisi karton, dibawah lipatan karton, dibawah tutup kemasan atau
tertutup oleh tingkat kemasan yang lain).
Setelah ditentukan letak penempatannya, konsultasikan dengan perusahaan
percetakan karena beberapa proses pencetakan mensyaratkan barcode harus dicetak
dengan orientasi khusus agar arahnya sesuai dengan web atau sheet.
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Jika memungkinkan, pada saat menggunakan printing flexographic, garis harus
berjalan paralel dengan arah tekanan web atau orientasi picket fence. Jika garis
dibutuhkan tegak lurus dengan arah tekanan atau ladder orientation, hindari distorsi
simbol pada lingkaran plate roll.
Apabila menggunakan proses printing silk screen atau rotogravure, simbol harus
lurus paralel dengan struktur cell pada screen atau gravure plate cylinder agar didapat
garis tepi yang paling halus yang memungkinkan.
Langkah 10 : Mengetahui Kualitas Bar Code
Standar ISO/IEC 15416 Bar Code Print Quality Test Specifications untuk
simbologi linear merupakan metode yang dipakai oleh GS1 dalam menghitung kualitas
simbol bar code setelah bar code tersebut dicetak. Verifikasi Barcode sangat penting,
walaupun produk tersebut bukan untuk tujuan ekspor. Dengan verifikasi dapat dihindari
terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan cetak dan kegagalan baca alat
scanner pada barcode yang tidak standar sehingga tujuan dari otomatisasi itu sendiri
tidak tercapai terutama pada Point of Sale (POS) di ritel.
Selain itu juga untuk memastikan bahwa nomor-nomor yang dikodekan pada
produk tersebut diwakili oleh barcode secara benar. Proses verifikasi dilakukan sebelum
bar code dicetak pada kemasan secara massal.

Membuat Label Barcode Sederhana
Saat ini hampir semua produk yang dijual di warung atau minimarket telah
menggunakan Barcode, dari mulai susu, makanan ringan bahkan sampai susu. Barcode
menjadi hal penting bagi sebuah toko ritel untuk mengontrol setiap barang yang dijajakan akar
dapat dimonitor, baik jenis, merk, stok maupun tanggal kedaluarsanya.
Barcode ada yang sudah dicetak pada kemasan produk, ada pula yang ditempel
(biasanya berupa stiker), nah pada bagian berikut saya ingin menjelaskan bagaimana mencetak
stiker barcode dengan cara yang sederhana, yaitu hanya menggunakan Ms Excel.
1. Install font barcode type 39 yaitu “IDAutomationHC39M”. Jika belum punya Anda
dapat mendownloadnya disini.
2. Copykan file IDAutomationHC39M yg telah saya kirimkan sebelumnya ke direktori di
komputer yaitu C:|WINDOWS|FONT
Namun sebelumnya pastikan bahwa semua aplikasi sudah diclose.
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3. Kemudian buka Microsoft Excel, dan buatlah tabel kode angka yg akan dicetak,
kemudian rubahlah fontnya menjadi IDAutomationHC39M, lihat gambar dibawah ini.
4. Perhatikan pada kolom C, menggunakan rumus =(“*” & B4 & “*”) —B4 adalah kolom
disebelahnya yg berisi data Angka yang akan dijadikan Barcode. Jangan lupa untuk
mengubah type font dengan IDAutomationHC39M
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Untuk kebutuhan internal Anda dapat menentukan sendiri jumlah digit yang dibutuhkan,
namun umumnya 9 digit tapi kalo kurang dari 9 digit juga bisa, silakan disesuaikan saja dengan
kode yang diinginkan misalnya :
9 digit xxxxxxxxx
xx =tahun
xx=bulan
xx=kode barang
xxx=nomer urut
Selanjutnya Anda tinggal mencetak barcode yang telah dibuat pada kertas label.
Gunakanlah printer barcode agar hasil cetaknya dapat dibaca dengan baik oleh scanner
barcode.

RIBBON PRINTER BARCODE

Hampir semua printer barcode membutuhkan ribbon untuk mencetak di media label.
Berbentuk gulungan dengan berbagai diameter. Semua ditentukan oleh printer yang akan
memakainya, apakah face-in ataukah face-out? memakai core kecil apakah core besar? dan
berapa meter panjangnya.
Ribbon Barcode terdiri dari 3 jenis yang dibedakan berdasarkan bahan Ribbon Barcode itu
sendiri. Adapun Ribbon Barcode tersebut adalah Ribbon Wax, Ribbon Wax Resin, dan Ribbon
Resin.
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1. Ribbon Wax : Merupakan Ribbon Barcode yang paling standard dan ekonomis. Ribbon
ini cocok digunakan dengan Label Barcode dengan bahan SemiCoated atau Label
Barcode standard. Ribbon Barcode Wax ini apabila dicetak dengan Label Semicoated
akan menghasilkan hasil cetak yang bagus tetapi masih bisa rusak apabila terkena
gesekan yang kuat.
2. Ribbon Wax Resin : Merupakan Ribbon Barcode satu tingkat diatas Ribbon Wax,
Secara karakteristik hampir sama dengan Ribbon Wax tetapi mengenai daya tahan
terhadap gesekan jauh lebih bagus dibandingkan dengan Ribbon Wax.
3. Ribbon Resin : Merupakan Ribbon Barcode yang paling bagus dan mempunyai daya
tahan yang sangat kuat, baik terhadap gesekan maupun terhadap cuaca dan cipratan
air. Ribbon ini cocok bila digunakan dengan Label Barcode dengan karakteristik YUPO
yang anti sobek dan tahan terhadap cuaca dan air. Contohnya : Label PLN yang
ditempel di meteran listrik:)
KESIMPULAN
 Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin. Barcode
mengumpulkan data dari lebar garis dan spasi garis paralel dan dapat disebut
sebagai kode batang atau simbologi linear atau 1D (1 dimensi)
 Pelaku usaha retail, jelas diuntungkan dengan semakin banyaknya pelanggan
yang puas oleh kualitas dan kecepatan pelayanan. Keberhasil meminimalkan
human error dalam keseluruhan proses transaksi dan menghemat jauh lebih
banyak waktu bisnis. Lebih banyak waktu, lebih banyak penjualan, yang berarti
lebih banyak keuntungan. Otomasi bisnis juga akan meningkatkan bonafiditas,
kredibilitas dan daya saing anda di mata para pelanggan.
 Barcode adalah tuntutan Standar Perdagangan Produk Industri Masa Kini
DAFTAR PUSTAKA
Lines of Communication by Craig Harmon (Helmers Publishing)
The Bar Code Book by Roger C. Palmer (Helmers Publishing, ISBN 0-911261-09-5, 386 pages)
Punched Cards to Bar Codes by Benjamin Nelson (Helmers Publishing, ISBN 0-911261-12-5, 434
pages)
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