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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan negara  agraris, dimana sebagian besar penduduknya 

bermata pencaharian sebagai petani. Dalam bidang pertanian, tanah merupakan 

hal yang sangat penting. Ketersediaan unsur hara dan mineral lain yang ada di 

dalam tanah akan memengaruhi hasil dari pertanian tersebut. Namun, masih 

banyak dari petani yang belum tepat dalam memanfaatkannya. Sehingga hal 

tersebut akan menyebabkan kerusakan tanah pada tingkat tertentu. 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 tahun 2000 tentang 

Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa menetapkan nilai 

ambang kritis untuk masing-masing variabel yang menyebabkan kerusakan tanah. 

Peraturan ini yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan tingkat kerusakan 

tanah. Badan Lingkungan Hidup (BLH) sudah melakukan pengukuran pada 

masing-masing variabel kerusakan tanah di Kabupaten Sleman, Kabupaten 

Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul. Dengan 

menggunakan cara manual sesuai dengan ambang kritis yang telah ada, maka 

tingkat kerusakan tanah dapat diketahui. 

 Data mining adalah proses yang mengerjakan satu atau lebih teknik 

pembelajaran komputer (machine learning) untuk menganalisis dan mengekstrasi 

pengetahuan (knowledge) secara otomatis (Fajar astuti harmawati, 2009). Dalam 

data mining terdapat banyak teknik dalam pengerjaannya, diantaranya yaitu 

algoritma naïve bayes, decision tree, jaringan saraf tiruan dan masih banyak 
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lainnya. Penerapan data mining sudah dilakukan pada beberapa bidang 

diantaranya bisnis, ilmu pengetahuan dan kesehatan.  

 Sejalan dengan itu, penulis memiliki ide untuk mempermudah petugas 

BLH dalam mengklasifikasikan kerusakan tanah dengan menggunakan teknologi 

yang sedang berkembang saat ini. Yaitu dengan menerapkan konsep data mining 

kedalam sebuah website untuk mengklasifikasikan kerusakan tanah. Hal ini 

bertujuan untuk mempermudah kinerja dari petugas BLH dan masyarakat umum 

untuk mengklasifikasikan kerusakan tanah. 

 Aplikasi ini berguna melakukan mengklasifikasi kerusakan pada tanah 

yang menggunakan variabel parameter pencemaran tanah berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 tahun 2000. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dirumuskan permasalahan  penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perancangan data mining metode Naive Bayes Classifier 

untuk mengidentifikasi kerusakan pada tanah. 

2. Bagaimana implementasi data mining metode Naive Bayes Classifier 

dalam bentuk aplikasi berbasis web. 
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1.3. Ruang Lingkup 

 Agar pembahasan dan analisis yang dilakukan lebih terfokus dan terarah 

sesuai dengan tujuan penelitian berikut ruang lingkup dalam penulisan ini: 

1. Penerapan Klasifikasi dengan data mining akan digunakan pada aplikasi 

untuk memberikan informasi terkait kerusakan lahan yang tepat bagi user. 

2. Luaran aplikasi terhadap hasil klasifikasi tidak rusak, rusak ringan, rusak 

sedang, rusak berat, rusak sangat berat. 

3. Pengguna aplikasi ini adalah: 

a. admin sebagai administrator aplikasi yang mengatur hak akses 

terhadap pengguna (petugas BLH) 

b. pengguna (petugas BLH) sebagai pengguna aplikasi. Petugas BLH 

dapat menggunakan aplikasi ini setelah melakukan login. Setelah itu 

pengguna dapat menginputkan variabel hasil evaluasi kerusakan 

tanah. 

c. pengguna (masyarakat umum)  sebagai pengguna aplikasi. 

Masyarakat umum dapat menggunakan aplikasi ini setelah 

melakukan melakukan login bagi pengguna yang belum memilki 

username dan password diharuskan melakukan pendaftaran agar  

memiliki username dan password yang bisa digunakan saat proses 

login. Setelah itu pengguna dapat menginputkan variabel hasil 

evaluasi kerusakan tanah. 

4. Variabel yang digunakan sebagai masukan dari user adalah ketebalan 

solum (cm), kebatuan permukaan (%), komposisi fraksi (%), berat 
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isi(g/cm
3
), porositas total (%), derajat pelulusan air (cm/jam), pH (H2O), 

daya hantar listrik (mS/cm), redoks (mV), jumlah mikroba(cfu/g tanah).  

5. Data masukan dari setiap user akan dilakukan proses klasifikasi dengan 

data training yang terdapat di dalam database untuk mengetahui nilai 

klasifikasi. Setelah itu hasil dari perhitungan dan variabel yang diinputkan 

akan tesimpan didalam database. 

6. Aplikasi ini dibuat dengan berbasis web. 

7. Pengguna aplikasi ini adalah pakar, pegawai dan masyarakat umum 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Membuat aplikasi data mining dengan metode Naive Bayes Classifier 

guna mempermudah pakar dalam mengklasifikasi kerusakan lahan pada suatu 

daerah dan mempermudah masyarakat umum untuk mengetahui informasi tentang 

kerusakan lahan di daerah Yogyakarta. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya Sistem Berbasis Pengetahuan untuk Klasifikasi Kerusakan 

Lahan Kering Menggunakan metode Naive Bayes Classifier diharapkan dapat 

menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan dapat memberikan manfaat 

antara lain:  

1. Penentuan jenis kerusakan lahan yang merupakan hasil akhir dari proses 

klasifikasi dapat dengan mudah diketahui karena pedoman dasarnya telah 

tersimpan di dalam sistem.  
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2. Meminimalisasi waktu yang dibutuhkan untuk menentukan klasifikasi 

kerusakan lahan kering pada BLH.  

3. Solusi yang dibuat berbasis web sehingga mudah di akses dimana saja 

selama terkoneksi dengan jaringan internet dan informasi mengenai 

klasifikasi kerusakan lahan kering 

 

 

 

 

 

 

 


