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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelegence (AI) merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Pada mulanya  komputer diciptakan hanya difungsikan sebagai alat hitung saja. Namun seiring dengan perkembangan jaman, maka peran komputer semakin mendominasi kehidupan umat manusia. Komputer tidak lagi digunakan sebagai alat hitung, lebih dari itu komputer diharapkan untuk dapat diperdayakan untuk mengerjakan segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia. Agar komputer bisa bertindak seperti dan sebaik manusia, maka komputer juga harus diberi bekal pengetahuan, dan mempunyai kemampuan untuk menalar.  Kecerdasan buatan memiliki beberapa keuntungan  secara komersial yaitu, kecerdasan buatan lebih bersifat permanen (tidak akan berubah sepanjang sistem komputer dan program tidak mengubahnya), lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih murah (menyediakan layanan komputer akan lebih murah daripada kita harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang lama) , bersifat konsisten (ini dikarenakan kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer), dapat didokumentasi (keputusan yang dibuat oleh komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut), kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjan dengan lebih cepat dan lebih baik. (Sri Kusuma,1)
 Sistem pakar (expert system) adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dengan adanya sistem pakar ini, orang awampun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli. Sistem pakar adalah salah satu cabang dari AI yang membuat penggunaan secara luas knowledge yang khusus untuk penyelesaian masalah tingkat manusia yang pakar. Artificial Intelegence (AI) dan Sistem Pakar dapat memberikan kemampuan identifikasi sistem, memberikan kemampuan bekerja pada sistem yang berubah dengan cepat, serta memberikan kemampuan untuk mengatur sistem yang sifat atau karakteristiknya belum diketahui dengan tepat.
Pada hewan kesehatan merupakan hal yang paling penting, maka diperlukan informasi yang jelas tentang suatu penyakit yang dapat membuat burung puyuh terjangkit penyakit bahkan sampai mengalami kematian. Jumlah kematian burung puyuh yang disebabkan penyakit cukup tinggi karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, serangan bakteri, lingkungan yang kurang bersih, air minum serta makanan yang tercemar (dengan kata lain sudah terkena bakteri – bakteri yang bisa menyebabkan burung puyuh tersebut terkena penyakit), peralatan (untuk perawatan – perawatan puyuh) yang tidak bersih, dan masih banyak lagi penyebab burung puyuh terjangkit penyakit bahkan bisa sampai mengalami kematian.
Dalam hal ini peran komputer dibidang peternakan sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yaitu untuk mengetahui jenis penyakit, diantaranya penyakit pada burung puyuh. Untuk mempermudah dalam mendiagnosa jenis penyakit pada burung puyuh dapat dilakukan melalui komputer. Sehingga diharapkan pencegahan terhadap penyakit dapat dilakukan dengan cepat.

Maksud
Maksud dari pembuatan aplikasi ini untuk membuat suatu diagnosa penyakit pada burung puyuh pada suatu komputer agar kita dapat dengan mudah dan mandiri dalam menyelesaikan masalah tanpa kehadiran seorang pakar secara langsung sehingga dapat disimpulkan diagnosanya.

Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini sebagai berikut.
	Membuat sistem pakar untuk membantu mengetahui jenis-jenis penyakit yang dapat menyerang burung puyuh, melalui penelusuran ciri-ciri dari penyakit burung puyuh itu sendiri. 

Membuat suatu aplikasi untuk merekam keahlian seorang pakar kedalam mesin komputer, terutama pengetahuan mengenai jenis-jenis penyakit yang dapat menyerang burung puyuh beserta cara penanggulangannya
	Agar dapat bermanfaat bagi semua pihak yang ingin mengetahui jenis-jenis penyakit pada burung puyuh tanpa perlu mendatangi pakarnya.

Batasan Masalah
Dengan adanya rumusan pemecahan permasalahan yang  ada pada sistem pakar ini, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah sebagai berikut :
	Data  yang tersedia sebatas data mengenai ciri-ciri dan jenis dari penyakit yang dapat menyerang burung puyuh.
	Sistem pakar ini hanya memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan penyakit yang dapat menyerang burung puyuh.
	Memberikan informasi dalam bidang sistem pakar dengan membuat Sistem Pakar untuk mendiagnosa jenis penyakit pada burung puyuh beserta cara penanggulangannya. 
	Sistem pakar ini hanya dapat mendeteksi dan memberikan solusi berdasarkan basis pengetahuan yang dimiliki.
	Permasalahan yang dibahas tergantung pada jenis penyakit pada burung puyuh.
	Untuk menangani ketidakpastian dalam sistem ini digunakan metode CF (Certainty Factor).


1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar pembahasan dan penyelesaian menjadi lebih rinci, sistematis dan lebih memudahkan dalam penalaran masalah. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, maksud, tujuan, batasan masalah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II	LANDASAN TEORI
Dalam bab ini diuraikan tentang Sistem Pakar termasuk ciri-ciri dan struktur dari Sistem Pakar serta penjelasan tentang program yang akan digunakan yaitu Delphi 6.0. 

BAB III   PERANCANGAN SISTEM DAN APLIKASI
Bab ini berisi perancangan sistem, perancangan masukan, perancangan keluaran, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan.

BAB IV   IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai spesifikasi sistem dan konfigurasi program serta pelaksanaan program.

BAB V    PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran berdasarkan pada topik permasalahan.








