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CARA MENJALANKAN APLIKASI KLASIFIKASI KERUSAKAN SISTEM 

KLASIFIKASI KERUSAKAN LAHAN KERING MENGGUNAKAN 

METODE NAIVE BAYESIAN CLASSIFIER 

 

 Aplikasi ini dibuat unutk mengetahui tingkat kerusakan lahan kering 

dengan menggunakan metode Naive Bayesian Classifier. Adapun cara 

penggunaan aplikasi ini anatara lain: 

1. Install appserv atau xampp 

2. Masukan file-file program ke folder htdocs 

3. Instal google chrome atau mozilla firefox sebagai browser 

4. Buka program yang tersimpan pada localhost 

5. Misal: http://localhost/skripsi/ 

6. Kemudian keluar tampilan login. Masukan Username dan Password 

kemudian klik ok. Untuk admin Username adalah wawan dan Password 

adalah 1994. Untuk pengguna Username adalah wawan dan Password 

adalah wawan 

7. Pada halaman admin akan ditampilkan menu beranda,pegawai, 

masyarakat, data training, data kerusakan tanah dan logout. Adapun fungsi 

dan isi dari menu-menu yang terdapat pada halaman admin antara lain: 

 Menu pegawai. Pada menu ini akan ditampilkan data pegawai yang 

disimpan didalam database. admin juga dapat melakukan proses 

input data, edit data dan delete data. 

http://localhost/skripsi/
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 Menu masyarakat. Pada menu ini akan ditampilkan data 

masyarakat yang disimpan didalam database. admin juga dapat 

melakukan proses input data, edit data dan delete data. 

 Menu data training. Pada menu ini akan ditampilkan data training 

yang disimpan didalam database. admin juga dapat melakukan 

proses input data, edit data dan delete data. Pada input data 

training, admin dapat melakukan input berupa file, dengan 

melakukan klik pada choose file lalu klik pada bagian kosongkan 

database laluklik import. Tetapi pada proses ini hanya bisa 

mengupload file excel 2003. 

 Menu kerusakan tanah. Pada menu ini akan ditampilkan data 

kerusakan tanah yang disimpan didalam database. admin juga 

dapat melakukan proses input data, edit data dan delete data. 

 Menu logout. Menu ini digunakan untuk keluar dari halaman 

admin. 

8. Pada halaman pengguna akan ditampilkan menu beranda, perhitungan,data 

training, data kerusakan tanah dan logout. Adapun fungsi dan isi dari 

menu-menu yang terdapat pada halaman admin antara lain: 

 Menu perhitungan. Pada menu ini pengguna diminta menginputkan 

wilayah yang datanya akan dihitung. Wilayah yang diinputkan 

antara lain kabupaten, kecamatan dan desa. Kemudian 

menginputkan nilai data sampel dari tanah yang akan diteliti, 

antara lain variabel ketebalan sollum, kebatuan permukaan 

komposisi fraksi, berat isi, derajat pelulusan air, ph, daya hantar 
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listrik, redoks dan mikroba. Setelah  itu klik tombol hitung, 

kemudian akan ditampilkan nilai probabilitas masing masing status 

dan akan keluar status kerusakan tanah dari data yang diinputkan 

sebelumnya. 

 Menu data training. pada menu ini akan ditampilkan data training 

yang disimpan didalam database. data training ini akan digunakan 

dalam perhitungan klasifikasi. 

 Menu kerusakan tanah. pada menu ini akan ditampilkan data 

kerusakan tanah yang disimpan didalam database. pada halaman 

ini pengguna dapat memilih daerah mana yang akan ditampilkan 

nilai dan status kerusakannya. Pada halaman ini juga terdapat menu 

grafik untuk melihat grafik kerusakan tanah pada daerah tertentu 

dengan melakukan klik pada tombol grafik, maka grafik akan 

otomatis keluar pada halaman web. 

 Menu logout. Menu ini digunakan untuk keluar dari halaman 

pengguna. 

  


