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BAB 1
Pendahuluan

Latar Belakang
Komputer telah berkembang sebagai alat pengolah data, penghasil informasi. Bahkan komputer juga turut berperan dalam pengambilan keputusan. Tidak puas hanya dengan fungsi tersebut, para ahli komputer masih terus mengembangkan kecanggihan komputer agar dapat memiliki  kemampuan seperti manusia.
 Ilmu yang mempelajari cara membuat komputer dapat bertindak dan memiliki kecerdasan seperti manusia disebut kecerdasan buatan. Bidang-bidang yang termasuk dalam kecerdasan buatan antara lain: Penglihatan Komputer (Computer Vision), Pengolahan Bahasa Alami (Natural Language Processing), Robotika (Robotics), Sistem Syaraf Buatan (Artificial Neural Systems), dan Sistem Pakar (Expert System). 
Sistem pakar adalah program komputer yang menirukan penalaran seorang pakar dengan keahlian pada suatu wilayah pengetahuan tertentu (Turban, 1995). Permasalahan yang ditangani oleh seorang pakar bukan hanya permasalahan yang mengandalkan algoritma, namun terkadang juga permasalahan yang sulit dipahami. Permasalahan tersebut dapat diatasi oleh seorang pakar dengan pengetahuan dan pengalamannya. Oleh karena itu sistem pakar dibangun bukan berdasarkan algoritma tertentu tetapi berdasarkan basis pengetahuan dan aturan.
 Sistem pakar sudah banyak dikembangkan, baik untuk kepentingan penelitian maupun untuk kepentingan bisnis, juga dari berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, keuangan, teknologi dan kedokteran. Dalam bidang kedokteran salah satu kegunaan sistem pakar adalah untuk melakukan diagnosa terhadap suatu penyakit. Contoh aplikasi sistem pakar yang mampu menghitung besarnya kemungkinan keberadaan suatu penyakit adalah sistem pakar untuk melakukan diagnosis dan memberikan saran pengobatan penyakit saluran pencernaan.
	Sistem pencernaan adalah bagian dari organ tubuh manusia yang mulai dari mulut sampai anus yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rectum dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pangkreas, hati dan kandung empedu. Mengingat fungsi sangatlah penting, maka sebaiknya kondisi organ ini harus dijaga dengan sebaik mungkin. Namun seperti organ tubuh lainnya, banyak gangguan atau penyakit yang dapat menyerangnya.

Maksud
Maksud dari pembangunan aplikasi ini adalah untuk mengimplementasikan suatu sistem pakar yang dapat dipergunakan untuk membantu pemakai mendiagnosa penyakit saluran pencernaan dan cara penanggulangannya serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga berbagai gangguan penyakit pada saluran pencernaan dapat teratasi.

Tujuan
Tujuan dari pembuatan aplikasi sistem pakar ini adalah adalah sebagai berikut :
	Desain aplikasi sistem pakar yang dibangun diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja seorang dokter dan memudahkan para pasien untuk mendapatkan informasi dan penanganan tentang penyakit saluran pencernaan. 

Membantu masyarakat untuk mengenali gejala-gejala yang terjadi pada saluran pencernaan agar dapat mendeteksi lebih dini adanya penyakit saluran pencernaan.
	Untuk mensubstitusikan pengetahuan manusia ke dalam bentuk sistem, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat awam non-pakar. 

Batasan Masalah
Untuk lebih memfokuskan dalam pembuatan aplikasi sistem pakar dibatasi :
	Penyakit saluran pencernaan hanya gangguan pada lambung dan usus. 
	Pengembangan sistem pakar hanya untuk mengenali jenis-jenis penyakit saluran pencernaan gangguan pada lambung dan usus manusia menurut gejala-gejala yang dapat dilihat dan dirasakan. 
	Aplikasi sistem pakar ini dibangun menggunakan Visual Basic 6.0.
	Metode yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian adalah certainty factor.







