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BAB  I
PENDAHULUAN

  Latar Belakang Masalah
	 Perkembangan komputer saat ini semakin pesat, karena komputer sudah digunakan sebagai alat pengolahan data, penghasil informasi dan bahkan komputer juga digunkan untuk mengambil sebuah keputusan. Tidak hanya itu saja fungsi dari komputer pada saat ini, para ahli komputer terus mengembangkan kecanggihan komputer agar komputer dapat memiliki kemampuan seperti manusia.
	 Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia kekomputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli (Sri Kesumadewi , 2003).
Permasalahan yang ditangani oleh seorang ahli pakar bukan hanya permasalah yang mengandalkan algoritma namun kadang juga permaslahan yangs sulit dipahami.
	 Permasalahan tersebut dapat diatasi oleh seorang pakar dengan pengetahuan dan pengalamnya. Oleh karena itu sistem pakar dibangun bukan berdasarkan algoritma tertentu tetapi berdasarkan pengetahuan dan aturan.
Sistem Pakar sudah banyak dikembangkan baik untuk kepentingan penelitian maupun bisnis, dari berbagai ilmu seperti ekonomi, keuangan , teknologi dan kedokteran.
		Sistem pakar diagnosa penyakit hematologi adalah suatu aplikasi yang dibuat untuk membantu seorang dokter ataupun juga dapat digunakan oleh ahli kesehatan. Karena sistem ini dapat memudahkan bagi dokter atapun ahli kesehatan didalam melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Selain itu juga dapat digunakan oleh orang yang belum mengerti mengenai penyakit hematologi tanpa harus konsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan.

  Maksud
  Maksud dari penulisan skripsi ini adalah mengembangakan sistem pakar dengan menggabungkan pengetahuan komputer dan keahlian manusia dalam usaha untuk memecahkan masalah khususnya dibidang kesehatan.
Sebab sistem pakar pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menyimpan pengetahuan atau keadaan dari domain tertentu.

  Tujuan
Tujuan utama Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Hematologi adalah memberikan kemudahan bagi pasien dalam mendapatkan informasi tentang  penyakit saluran hematologi dengan mudah, cepat dan  efisien tanpa kehadiran seorang dokter.
Selain itu juga untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu sistem pakar. 

  Batasan Masalah
	Sehubungan dengan banyaknya jenis penyakit hematologi, maka pembatasan ini hanya dibatasi pada lima belas jenis penyakit hematologi. Termasuk gejala, pencegahan dan  pengobatan dari penyakit hematologi. 
Penyakit hematologi yang dibahas disini, yakni : Anemi, Anemi Hemolitik, Anemi Aplastik, Anemi Defisiensi Besi, Anemi Megaloblastik, Polisitemi, Mielofibrosis, Leukemi, Leukemi Akut, Leukemi Granulositik Kronik, Leukemi Limfositik Kronik,Limfoma Non-Hodgkin, Limfoma Hodgkin, Mieloma Multipel, Idiophatic, Trombosit Vena Dalam.
	
Sistematika Penulisan
BabI   Pendahuluan
Bab ini membahas latar belakang masalah, maksud , tujuan, batasan                    masalah serta sistematika penulisan.
BabII  Dasar Teori
Bab ini membahas jenis-jenis penyakit, definisi sistem pakar, dan bahasa pemrograman Turbo Prolog 2.0.
BabIII Perancangan Sistem
Bab ini mengurai tentang definisi sistem, system pendukung berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan dalam pengolahan system pakar ini, representasi pengetahuan pakar, diagram alir data, perancangan basis data dan perancangan antar muka dan keluaran.
BabIV  Implementasi
Bab ini diuraikan lebih lanjut tentang sistem proses dan penerapan sistem pakar dalam mendiagnosa suatu penyakit, pengujian dengan beberapa alternatif lengkap berikut dengan hasil keluarannya.
BabV   Penutup
	 Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

