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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber pustaka. Pustaka yang 

relevan pada penelitian ini ditinjau dari sisi kasus penelitian dan metode yang 

digunakan dalam penelitian. Kasus penelitian yang dilakukan adalah mengenai 

klasifikasi kerusakan lahan kering. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini 

adalah metode Naive Bayes Classifier. 

 Penelitian lainya tentang kerusakan lahan pernah dilakukan di Universitas 

Padjajaran (Frasetya, dkk. 2014) dengan judul “analisis potensi kerusakan tanah 

untuk produksi ubi kayu pada lahan kering di kecamatan tanjungsari kabupaten 

subang”  pada penelitian tersebut data yang dibutuhkan adalah data dari ketebalan 

solum, kebatuan permukaan, komposisi fraksi, berat isi, derajat pelulusan air, pH 

(H2O), daya hantar listrik, redoks, dan  jumlah mikroba. 

 Penelitian lainya lainya tentang kerusakan lahan pernah dilakukan di 

universitas udayana (Rukmana, dkk. 2014) dengan judul “Kajian Potensi Dan 

Status Kerusakan Tanah Pada Lahan Pertanian di Kecamatan Denpasar Timur ”.  

Data yang dibutuhkan dalam penilitian ini adalah ketebalan solum, kebatuan 

permukaan, komposisi fraksi, berat isi, porositas, derajat pelulusan air, pH (H2O), 

daya hantar listrik, dan  jumlah mikroba. 

 Penelitian lainya tentang kerusakan lahan pernah dilakukan di universitas 

udayana (Reditya, dkk. 2016) dengan judul “Kajian Status Kerusakan Tanahpada 

Lahan Pertanian di Kecamatan Denpasar”. Data yang dibutuhkan dalam penilitian 
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ini adalah ketebalan solum, kebatuan permukaan, komposisi fraksi, berat isi, 

Porositas total, pernebilitas, pH (H2O), daya hantar listrik, dan  jumlah mikroba. 

 Penelitian lainya yang menggunakan metode Naive Bayes Classifier 

pernah dilakukan di STMIK AKAKOM YOGYAKARTA (Muhammad natsir, 

2016) dengan judul “implementasi algoritma Naive Bayes Classifier untuk 

memantau perkembangan gizi balita berbasis web”. Data yang dibutuhkan dalam 

penilitian ini adalah umur, berat badan, vitamin, DTP, BCG, campak, dan polio. 

Penelitian yang menggunakan metode Naive Bayes Classifier pernah dilakukan di 

STMIK AKAKOM YOGYAKARTA (Fitri atun.2017) dengan judul 

“Implementasi Algoritma Naive Bayes Classifier Untuk Memprediksi Penjurusan 

Siswa Di SMA 3 Bantul”. Data yang dibutuhkan dalam penilitian ini adalah nilai 

ujian nasional, pilihan jurusan dan nilai prestasi. 

Adapun tabel tinjauan pustaka ditunjukan pada tabel 2.1 

Tabel 2.1 Tabel Tinjauan Pustaka 

No Nama, 

Tahun 

Objek Problem Metode Hasil 

1 Budy, 

abraham, 

Rachmat 

(2014) 

Lahan 

Kering 

Untuk mengetahui 

status kerusakan 

lahan  

Matching dan 

skor 

Status 

kerusakan 

tanah pada 

lahan 

kering 

2 Riska, Tati, 

Tatiek 

(2016) 

Lahan 

Pertanian 

Untuk mengetahui 

status kerusakan 

lahan 

Skoring dan 

pembobotan 

Status 

kerusakan 

Tanah 

3 Bintang, 

Suyarto,  

Kesuma  

(2016) 

Lahan 

Pertanian 

Untuk mengetahui 

status kerusakan 

tanah 

Stratified 

Purphose 

Sampling 

Peta status 

kerusakan 

tanah 

4 Muhamma

d natsir 

(2016) 

Data gizi 

balita 

Untuk 

mengetahuiperkem

bangan gizi balita 

 

Naive 

Bayesian 

Classifier 

Status gizi 

balita 
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No Nama, 

Tahun 

Objek Problem Metode Hasil 

5 Fitri Atun 

(2017) 

Nilai ujian 

nasional 

Mempresiksi 

jurusan untuk 

siswa baru 

Naive 

Bayesian 

Classifier 

Jurusan 

yang 

terpilih 

6 Usulan 

(2017) 

Lahan kering 

di wilayah 

Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

Untuk 

mengetahui 

status kerusakan 

lahan kering 

Naive 

Bayesian 

Classifier 

Status 

kerusakan 

tanah pada 

lahan 

kering 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Data Mining 

 Data mining adalah proses yang mempekerjakan satu atau lebih teknik 

pembelajaran komputer (machine learning) untuk menganalisis dan 

mengekstraksi pengetahuan (knowledge) secara otomatis. Definisi lain 

diantaranya adalah pembelajaran berbasis induksi (induction-based learning) 

adalah proses pembentukan definisi – definisi konsep umum yang dilakukan 

dengan cara mengobservasi contoh – contoh spesifik dari konsep – konsep  yang 

akan dipelajari (Hermawati, 2009). 

 Data mining , sering juga disebut knowledge discovery in databae (KDD), 

adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk 

menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam set data berukuran besar. 

Keluaran dari data mining ini bisa dipakai untuk memperbaiki pengambilan 

keputusan di masa depan (Santosa, 2007). 

 Data mining berisi pencarian trend atau pola yang diinginkan dalam 

database besar untuk membantu pengambilan keputusan di waktu yang akan 

datang. Pola – pola ini dikenali oleh perangkat tertentu yang dapat memberikan 

suatu analisa data yang berguna dan berwawasan yang kemudian dapat dipelajari 
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dengan lebih teliti, yang mungkin saja menggunakan perangkat pendukung 

keputusan yang lainnya (Hermawati,2009). 

 Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

data mining adalah suatu teknik menggali informasi berharga yang terpendam 

atau tersembunyi pada suatu koleksi data (database) yang sangat besar sehingga 

ditemukan suatu pola yang menarik yang sebelumnya tidak diketahui. 

 

2.2.2. Pengelompokan Data mining 

 Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang 

dilakukan (Kusrini dan Luthfi, 2009), yaitu : 

1. Deskripsi 

 Terkadang peneliti dan analis secara sederhana ingin mencoba mencari 

cara untuk menggambarkan pola dan kecenderungan yang terdapat dalam 

data. Sebagai contoh, petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat 

mengumpulkan keterangan atau fakta bahwa siapa yang tidak cukup 

profesional akan sedikit didukung dalam pemilihan presiden. deskripsi dari 

pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelesan untuk 

suatu pola atau kecenderungan (Kusrini dan Luthfi, 2009). 

2. Estimasi 

  Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi 

lebih kearah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun dengan 

record lengkap yang menyediakan  nilai dari variabel target sebagai nilai 

prediksi. Sebagai contoh, akan dilakukan estimasi tekanan darah sistolik pada 

pasien rumah sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, indeks berat 
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badan, dan level sodium darah. Hubungan antara tekanan darah sistolik dan 

nilai variabel prediksi dalam proses pembelajaran akan menghasilkan model 

estimasi. Model estimasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk kasus baru 

lainnya (Kusrini dan Luthfi, 2009). 

3. Prediksi 

 Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa 

dalam prediksi nilai dari hasil akan ada dimasa mendatang (Kusrini dan 

Luthfi, 2009). Contoh prediksi dalam bisnis dan penelitian adalah: 

 Prediksi harga beras dalam tiga bulan yang akan datang. 

 Prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika 

batas bawah dinaikan. 

Beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam klasifikasi dan estimasi 

dapat pula digunakan (untuk keadaan yang tepat) untuk prediksi. 

4. Klasifikasi 

 Dalam klasifikasi, terdapat terget variabel kategori. sebagai contoh, 

penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam tiga kategori yaitu: 

pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah (Kusrini dan 

Luthfi, 2009). Contoh lain klasifikasi dalam bisnis dan penelitian adalah: 

 Menentukan apakah suatu transaksi kartu kredit merupakan transaksi 

yang curang atau bukan. 

 Memperkirakan apakah suatu pengajuan hipotek oleh nasabah 

merupakan suatu kredit yang baik atau buruk. 

 Mendiagnosis penyakit seorang pasien untuk mendapatkan termasuk 

kategori penyakit apa. 
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5. Pengklusteran 

 Pengklusteran merupakan pengelompokan record, pengamatan, atau 

memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. 

Kluster adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan satu dengan yang 

lainnya dan tidak memiliki kemiripan dengan record-record dalam kluster 

lain (Kusrini dan Luthfi, 2009). 

 Pengklusteran berbeda dengan klasifikasi yaitu tidak adanya variabel 

target dalam pengklusteran. pengklusteran tidak mencoba untuk melakukan 

klasifikasi, mengestimasi, atau memprediksi nilai dari variabel target. Akan 

tetapi, algoritma pengklusteran mencoba untuk melakukan pembagian 

terhadap keselurahan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki 

kemiripan (homogen), yang mana kemiripan record dalam suatu kelompok 

akan bernilai maksimal, sedangkan kemiripan dengan record dalam 

kelompok lain akan bernilai minimal. 

Contoh pengklusteran dalam bisnis dan penelitian adalah: 

 Mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran 

dari suatu produk sebuah perusahaan yang tidak memiliki dana 

pemasaran yang besar. 

 Untuk tujuan audit akuntansi, yaitu melakukan pemisahan terhadap 

perilaku finansial dalam baik maupun mencurigakan. 

 Melakukan pengklusteran terhadap ekspresi dari en, untuk mendapatkan 

kemiripan perilaku dari gen dalam jumlah besar. 
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6. Asosiasi 

 Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul 

dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut analisis keranjang 

pasar (Kusrini dan Luthfi, 2009). 

Contoh asosiasi dalam bisnis dan penelitian adalah: 

 Meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomunikasi seluler yang 

diharapkan untuk memberikan respon positif terhadap penawaran 

upgrade layanan yang diberikan. 

 Menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan 

dan barang yang tidak pernah dibeli secara bersamaan. 

 

2.2.3. Tahap – Tahap dalam Data mining 

Sebagai suatu rangkaian proses, data mining dapat dibagi menjadi beberapa 

tahap. Tahap-tahap tersebut bersifat interaktif di mana pemakai terlibat langsung 

atau dengan perantaraan knowledge base. Tahapan-tahapan tersebut, diantaranya : 

1. Data selection  

Pemilihan (seleksi) data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan 

sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi 

yang digunakan untuk proses data mining, disimpan dalam suatu berkas, 

terpisah dari basis data operasional (Kusrini dan Luthfi, 2009). 

2. Pre-processing / cleaning  

 Sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses 

cleaning pada data yang menjadi fokus KDD. Proses cleaning mencakup 
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antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan 

memperbaiki kesalahan pada data (Kusrini dan Luthfi, 2009). 

3. Transformation  

 Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga 

data tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses coding dalam KDD 

merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola 

informasi yang akan dicari dalam basis data (Kusrini dan Luthfi, 2009). 

4. Data mining  

 Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam 

data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, 

metode, atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan 

metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses 

KDD secara keseluruhan (Kusrini dan Luthfi, 2009). 

5. Interpretation / evalution  

 Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan 

dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap 

ini merupakan bagian dari proses KDD yang disebut interpretation. Tahap ini 

mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan 

bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya (Kusrini dan 

Luthfi, 2009). 

 

2.2.4. Naive Bayessian Clasifier 

 Bayes merupakan teknik prediksi berbasis probabilistik sederhana yang 

berdasar kepada penerapan teorema bayes (atau aturan bayes) dengan asusmsi 
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indepedensi  (ketidaktergantungan) yang kuat. Dengan kata lain Naive Bayes 

Classifier model yang digunakan adalah model fitur independen (Prasetyo, 2012). 

 Naive Bayesian Clasifier merupakan metode terbaru untuk 

mengklasifikasikan dokumen. Algoritma ini adalah metode probabilitas dan 

dikemukakan oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes, yaitu memprediksi 

probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dasar dari 

teorema Naive Bayes Classifier digunakan dalam pemrograman dengan rumus 

Naive Bayes Classifier sebagai berikut ini: 

𝑃 (X│H) =  
               

    
........................................................(2.1)  

Dimana : 

X  = Data dengan class yang belum diketahui 

H  = Hipotesis data merupakan suatu class spesifik 

P (H|X)  = Probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X (posteriori probabilitas) 

P (H)  = Probabilitas hipotesis H (prior probabilitas) 

P (X|H)  = Probabilitas hipotesis X berdasarkan kondisi H (posteriori probabilitas) 

P (X)  = Probabilitas hipotesis X 

 Umumnya, Naive Bayesian Clasifier mudah dihitung untuk fitur bertipe 

kategoris seperti pada kasus fitur “jenis kelamin” dengan nilai {pria,wanita} 

namun untuk fitur numerik ada perlakuan khusus sebelum dimasukkan dalam 

Naive Bayes Classifier. Caranya adalah: 

a. Melakukan diskretisasi pada setiap fitur kontinu dan mengganti niai fitur 

kontinu tersebut dengan nilai interval diskret. Pendekatan ini dilakukan 

dengan mentransformasikan fitur kontinu ke dalam fitur ordinal.  
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b. Mengasumsikan bentuk tertentu dari distribusi probabilitas untuk fitur 

kontinu dan memperkirakan parameter distribusi dengan data pelatihan. 

Distribusi Gaussian sering dipilih untuk merepresentasikan peluang kelas 

bersyarat untuk atribut kontinyu. Untuk klasifikasi dengan data kontinyu 

digunakan rumus Densitas Gauss yang sebelumnya haru dicari mean dan 

simpangan baku (standart deviasi). Rumus untuk mencari mean dapat dilihat 

dibawah ini: 

µ = 
∑       

 

 
.................................................................................(2.2)

 atau 

µ = 
                   

 
 .....................................................(2.3)  

Dimana : 

µ = rata – rata hitung (mean) 

xi = nilai sample ke –i 

n = jumlah sample 

 setelah mencari mean dilanjutkan mencari standart deviasi atau 

simpangan baku. Persamaan untuk mencari nilai simpangan baku atau 

standart deviasi dapat dilihat dibawah ini: 

σ = √
∑          

   

   
.....................................................................(2.4)  

dimana 

σ = standart deviasi (simpangan baku) 

µ = rata – rata hitung (mean) 

xi = nilai sample ke –i 
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n = jumlah sampel 

 setelah mencari standar deviasi atau simpangan baku dilanjutkan mencari 

probabitas dengan metode gauss. Persamaan untuk mencari nilai gauss 

dapat dilihat dibawah ini: 

P(Xi  = xi | Y = yj) = 
 

√     
 
 

       
 

    
 

...........................(2.5) 

Dimana : 

Keterangan : 

P  : Peluang 

Xi  : Atribut ke i 

Xi  : Nilai atribut ke i 

Yi : Kelas yang dicari 

 yi  : Sub kelas Y yang dicari 

µ  : Mean, menyatakan rata rata dari seluruh atribut 

σ  : Deviasi standar, menyatakan varian dari seluruh atribut 

 

Perhitungan untuk mencari akurasi dengan persamaan yaitu : 

Akurasi = 
                   

                
 100% ................................................... (2.6) 

 

2.2.5. Tanah 

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 

2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa Tanah 

sebagai salah satu komponen lahan, bagian dari ruang daratan dan lingkungan 

hidup dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia, merupakan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Tanah memiliki banyak fungsi dalam 
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kehidupan. Di samping sebagai ruang hidup, tanah memiliki fungsi produksi, 

yaitu antara lain sebagai penghasil biomassa, seperti bahan makanan, serat, kayu, 

dan bahan obat-obatan. Selain itu, tanah juga berperan dalam menjaga kelestarian 

sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup secara umum. 

 Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 

2006 Tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk 

Produksi Biomassa kerusakan tanah untuk produksi biomassa dapat terjadi karena 

tindakan orang, baik di areal produksi biomassa maupun karena adanya kegiatan 

lain di luar areal produksi biomassa yang dapat berdampak terhadap terjadinya 

kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Bagi pengendalian kerusakan tanah di 

luar areal produksi biomassa diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. 

Selain dari pada itu, kerusakan tanah dapat pula terjadi akibat proses alam. Ruang 

lingkup Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur kerusakan akibat tindakan 

manusia. Meskipun demikian, kerusakan yang terjadi karena proses alam tidak 

berarti tidak ditanggulangi. Namun, tanggung jawab penanggulangannya 

merupakan kewajiban Pemerintah. 

Dibawah ini akan diterangkan beberapa variabel yang digunakan untuk 

mengukur kerusakan tanah pada lahan kering. 

1. Ketebalan solum 

Ketebalan solum adalah jarak vertikal dari permukaan tanah sampai ke 

lapisan yang membatasi keleluasaan perkembangan sistem perakaran. Dalam 

hal produksi biomassa, ketebalan solum tanah berpengaruh pada ketersediaan 

unsur hara atau mineral yang diperlukan tanaman untuk dapat tumbuh dengan 

baik. 
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2. Kebatuan permukaan 

Kebatuan permukaan adalah persentase tutupan batu di permukaan tanah. 

Kebatuan permukaan digambarkan sebagai banyaknya batu yang terlihat pada 

permukaan tanah pada luasan tertentu. Permukaan tanah yang didominasi 

oleh bebatuan menunjukkan bahwa daerah tersebut dimungkinkan telah 

mengalami erosi yang tinggi atau tingkat pembentukan tanah lebih rendah 

dibandingkan dengan tingkat kehilangan tanah. Akibatnya volume tanah di 

daerah tersebut menjadi sedikit sehingga tanah sebagai media produksi 

biomassa menjadi kecil. 

3. pH (Keasaman) 

pH (keasaman) adalah tingkat keasaman tanah yang dicerminkan oleh 

konsentrasi H+ dalam tanah. Di dalam tanah, pH sangat penting dalam 

menentukan aktivitas dan dominasi mikroorganisme dalam hubungan siklus 

hara. Nilai pH tanah juga mengindikasikan ketersediaan unsur hara di dalam 

tanah. 

4. Daya hantar listrik 

Daya hantar listrik (DHL) disebut sebagai nilai salinitas tanah karena 

menggambarkan tingkat kegaraman atau salinitas yang ada di dalam tanah. 

Daya hantar listrik juga sebagai parameter yang menggambarkan kemampuan 

tanah untuk menghantarkan atau meneruskan listrik dari satu titik ke titik 

lainnya. Hal ini dikarnakan di dalam tanah terdapat unsur-unsur garam yang 

berfungsi sebagai penghantar listrik. Kelarutan garam yang tinggi dalam 

tanah dapat menghambat penyerapan air dan hara oleh tanaman akibat 

tekanan osmosik. 
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5. Komposisi fraksi 

Komposisi fraksi tanah adalah perbandingan berat dari pasir kuarsatik (50 – 

2.000 µm) dengan debu dan lempung (<50 µm). Tanah tidak dapat 

menyimpan hara dan air bilamana kandungan pasir kuarsanya >80%. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa nilai koloid di sebagian wilayah Kecamatan 

Mijen berada dibawah ambang kritis yaitu < 18%. Kelurahan Purwosari 

memiliki nilai koloid sebesar 17,84% dan Kelurahan Wonoplumbon yang 

memiliki nilai koloid sebesar 15,25%. Sehingga kedua kelurahan tersebur 

memiliki status rusak untuk parameter nilai komposisi fraksi kebatuan. 

6. Berat isi 

Berat isi/berat volume (BI) adalah perbandingan antara berat bongkah tanah 

dengan isi/volume total tanah. Nilai berat isi tanah bervariasi antara satu titik 

dengan titik lainnya karena perbedaan kandungan organik, tekstur tanah, 

kedalaman solum tanah, jenis fauna tanah, dan kadar air tanah. Nilai berat isi 

tanah berbanding lurus dengan tingkat kekasaran partikel-partikel tanah, 

makin kasar akan makin berat. Berat isi tanah juga erat kaitannya dengan 

tingkat kepadatan tanah dan kemampuan akar tanaman menembus air. 

7. Prosititas total 

Porositas total tanah adalah persentase ruang pori yang ada dalam tanah 

terhadap volume tanah. Pori-pori tanah adalah bagian yang tidak terisi bahan 

padat tenah (terisi oleh udara dan air). Peran dari pori-pori atau porositas 

tanah sangat penting bagi sifat-sifat tanah lainnya, yaitu gerakan air/lengas 

tanah, gerakan udara tanah, temperatur atau suhu tanah, hara tanaman, ruang 
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perakaran, dan pengolahan tanah.Tanah yang ideal mempunyai porositas total 

sebesar 50%. 

8. Derajat pelulusan air 

Derajat pelulusan air adalah kualitas tanah untuk meloloskan air atau udara, 

yang diukur berdasarkan besarnya aliran melalui tanah. Permeabilitas sangat 

dipengaruhi oleh tekstur, struktur, dan porositas tanah. Di dalam tanah 

terdapat dua jenis partikel yaitu partikel kasar dan halus. Untuk partikel kasar 

biasanya akan mempunyai tingkat permeabilitas yang sangat cepat, 

sedangkan untuk partikel halus tingkat permeabilitas sangat lambat, hal ini 

dikarnakan pori-porinya kecil yang dapat mengikat air sehingga air di dalam 

tanah cenderung lebih lambat dalam meluluskan air. 

9. Redoks 

Redoks adalah reaksi pengikatan oksigen kehilangan elektron. Sedangkan 

redukis adalah reaksi. Dengan demikian, Reduksi-Oksidasi yang 

dimaksudkan dalam hal ini merupakan sifat tanah yang mempunyai reaksi 

atau sistem reduksi ataupun oksidasi dan bersifat dapat balik (reversible) 

dalam waktu relatif singkat. Untuk mengetahui nilai reduksi yang baik yaitu 

dengan mengetahui nilai potensial redoks. Nilai potensial redoks yang tinggi 

biasanya terjadi pada tanah-tanah yang mempunyai penghawaan atau aerasi 

baik dan lebih banyak oksigen dalam larutan tanah sehingga makin banyak 

senyawa yang teroksidasi. Sedangkan redoks potensial rendah terjadi pada 

tanah yang kahat atau kekurangan oksigen sehingga banyak senyawa yang 

tereduksi. 
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10. Jumlah mikroba 

Jumlah mikroba tanah adalah total populasi mikroba di dalam tanah yang 

diukur dengan colony counter. Mikroba di dalam tanah tersebut sangat 

membantu dalam proses dekomposisi atau memecah bahan-bahan organik. 

Jumlah dan macam mikrobia tergantung pada jumlah dan susunan bahan yang 

dirombak, pH, kelembaban, aerasi, dankondisi lingkungan lainnya. 

Keberadaan total mikroba juga dapat menggambarkan kualitas dari tanah. 

Semakin tinggi jumlah total mikroba mengindikasikan suasana baik kimia 

maupun fisika di dalam tanah tersebut sangat mendukung. 

 

2.2.6. PHP 

 PHP atau yang memiliki kepanjangan PHP Hypertext Preprocessor, 

merupakan suatu bahasa pemrogaman yang difungsikan untuk membangun usatu 

website dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML. HTML digunakan sebagai 

pembangun atau pondasi dari kerangka layout website, sedangkan PHP 

difungsikan sebagai prosesnya, sehingga dengan adanya PHP tersebut, sebuah 

web akan mudah di-maintenance (Agus.2013). 

 Bahasa pemprograman php ini memiliki fitur struk kontrol, operator type 

variabel, deklarasi fungsi, deklarasi class atau objek. PHP merupakan bahasa 

pemprograman berorientasi objek dan prosedural .      

 

2.2.7. Diagram Alir Data (DAD) 

 Diagram Alir Data atau DAD adalah suatu model logika data atau proses 

yang dibuat untuk menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data 



22 
 

yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan 

data tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses apa yang 

dikenakan pada data tersebut (Andri, 2008). 

 DAD menggambarkan penyimpanan data dan proses yang 

mentransformasikan data. DFD menunjukan hubungan antara data pada sistem 

dan proses pada sistem (Andri, 2008). 

Adapun tabel simbol DFD ditunjukan pada tabel 2.2 

Tabel 2.2 Simbol DAD 

 

 

2.2.8. MySQL 

 MySql merupakan software sistem manajemen database (Database 

Management System - DBMS) yang sangat populer dikalangan pemrogam 

web,terutama dilingkungan linux dengan menggunakan script PHP dan Perl. 

Software database ini kini telah tersedia juga pada platform sistem operasi 

windows (Sianipar.2015). 

 MySql merupakan database yang paling populer digunakan untuk 

membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan 

pengolahan datanya. 


