
CARA MENJALANKAN PROGRAM 

1. Siapkan tools XAMPP dan Browser. 

2. Aktifkan tools XAMPP dan buka Browser. 

3. Copy folder spdiagnosa kedalam C:\xampp\htdocs. 

4. Buka browser dan ketik localhost/phpmyadmin. 

5. Import database dengan nama diagnosa kedalam database localhost. 

6. Ketik pada browser localhost/spdiagnosa maka akan langsung menampilkan 

index. 

7. Fungsi menu utama : 

a. Menu Beranda / Home Sebagai index atau halaman awal saat pertama 

kali membuka aplikasi 

b. Menu DiagnosaBerfungsi untuk diagnosa penyakit tanaman cabai yang 

dilakukan oleh user dengan cara memilih gejala yang yang terlihat pada 

tanaman cabai oleh user. 

8. Login yang digunakan oleh admin dengan cara mengisi user name dan 

password yang sudah terdaftar (username: admin dan password: admin). 

9. Fungsi Menu Admin : 

a. Menu HomeSebagai menu utama atau halaman utama admin. 

b. Menu Daftar Penyakit Berfungsi untuk menampilkan data dan 

informasi tentang penyakit cabai. Didalam menu ini terdapat aksi edit dan 



hapus data, tambah data penyakit cabai dan cari data penyakit cabai 

berdasarkan nama penyakit cabai. 

c. Menu Daftar Gejala Berfungsi untuk menampilkan informasi tentang 

gejala – gejala penyakit cabai. Didalam menu ini terdapat aksi edit dan 

hapus data, tambah data gejala dan cari gejala berdasarkan nama gejala. 

d. Menu Daftar Relasi Berfungsi untuk menampilkan dan menambahkan 

data relasi antara penyakit cabai dan gejala sebagai basis pengetahuan 

berdasarkan kaidah yang ada. Didalam menu ini terdapat aksi edit dan 

hapus data, tambah data relasi dan cari relasi berdasarkan nama penyakit 

cabai dan nama gejala. 

e. Menu Diagnosa  Berfungsi untuk memilih gejala-gejala yang terlihat 

lalu melakukan proses diagnosa dan akan menampilkan hasil diagnosa. 

f. Menu Registrasi Admin Berfungsi untuk menambahkan admin dan 

membuat username dan password baru. 

g. Menu Input Data Penyakit Berfungsi untuk menambah data penyakit 

cabai. 

h. Menu Input Data Gejala  Berfungsi untuk menambah data gejala 

penyakit cabai. 

i. Menu Input Data Relasi  Berfungsi untuk menambah data relasi. 

j. Menu Logout Berfungsi untuk keluar dari sistem administrator. 

 

 



Tampilan Menu Beranda / Home 

 

 

 

Tampilan Menu Diagnosa 

 

 

 

 



Tampilan Hasil Diagnosa 

 

 

 

 

Tampilan Beranda / Home Admin 

 

 

 



Tampilan Menu Daftar Penyakit 

 

 

 

 

Tampilan Menu Input / Tambah Penyakit 

 

 

 

 



Tampilan Menu Daftar Gejala 

 

 

 

 

Tampilan Input / Tambah Gejala 

 

 

 

 

 



Tampilan Menu Daftar Relasi 

 

 

 

 

Tampilan Input / Tambah Relasi 

 

 

 

 

 


