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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Dewasa ini, terdapat banyak jenis penyakit yang muncul disebabkan karena beberapa hal, salah satu diantaranya adalah penyakit tumor mulut. Penyakit tumor mulut adalah sesuatu pertumbuhan yang berasal dari berbagai jaringan di dalam dan sekitar rongga mulut yang tidak dapat dikembalikan dan tidak berguna bagi tubuh. Jaringan tersebut terdiri dari jaringan epitel, ikat, otot, saraf. Selain itu jaringan tersebut  dapat tumbuh pada bibir, pipi, dasar mulut, palatum, lidah dan di dalam tulang rahang. Penyakit ini hanya dapat ditangani oleh seorang pakar penyakit tumor khususnya tumor di mulut itu sendiri. Untuk mempermudah analisis mengenai penyakit tumor di mulut, pengetahuan seorang pakar atau spesialis di bidang penyakit tumor di mulut bisa dituangkan dalam sebuah aplikasi berbasis komputer, sehingga identifikasi penyakit tumor di mulut dapat dilakukan dengan mudah dan cepat baik oleh seorang pakar tersebut maupun oleh pengguna lainnya. Aplikasi tersebut dinamakan Sistem Pakar (Expert System).
Sistem pakar (Expert System) adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah, yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu.
Dalam bidang kedokteran, perkembangan teknologi informasi berjalan seiring dengan penelitian-penelitian tentang penyakit dan pengalaman yang dilakukan oleh para ahli dalam bidang kesehatan. Salah satu masalah penyakit yang dijumpai saat ini pada masyarakat adalah penyakit tumor mulut. Penyakit tumor mulut merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan sangat ditakuti manusia, penyakit tumor ini dapat disebabkan oleh pola makan dan jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari serta dapat juga disebabkan oleh pelaku sehari-hari dari manusia seperti kebiasaan merokok.
Aplikasi ini diharapkan dapat membantu memberikan diagnosis terutama dalam mendiagnosa dan menangani penyakit-penyakit tumor, khususnya penyakit tumor mulut.

Maksud Penulisan
Maksud penulisan skripsi ini adalah :
	Membantu mendiagnosa jenis-jenis penyakit tumor mulut secara sistematis dan terarah.

Mengaplikasikan pengetahuan pakar ke dalam sistem pakar.  
Dengan adanya sistem pakar ini  dapat memberikan informasi tentang bagaimana cara menangani tumor mulut tersebut serta bagaimana untuk menghindari timbulnya penyakit tersebut.

Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi ini adalah :
	Membuat aplikasi untuk mendiagnosa penyakit  tumor mulut pada manusia dengan mengetahui gejala yang terjadi serta memberikan pencegahan terhadap permasalahan yang dihadapi.
	Menggabungkan bidang pengetahuan dari pakar untuk dikombinasikan dengan bidang komputer.
	Mengembangkan sistem pakar yang menggabungkan pengetahuan dan penulusuran data untuk memecahkan masalah yang secara normal memerlukan keahlian manusia yang mana dalam hal ini khususnya dibidang  penyakit tumor mulut.


Batasan Masalah
Batasan masalah dilakukan agar pembahasan dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan tujuan agar dalam penyusunan skripsi ini tidak keluar dari pokok permasalahan. Adapun batasan masalahnya adalah :
	Aplikasi ini hanya dibatasi untuk mendiagnosa 23 jenis penyakit tumor mulut serta informasi dalam pengobatan penyakit tersebut.

Diagnosa yang dilakukan terhadap suatu penyakit tersebut dengan menelusuri berdasarkan gejala  dari penyakit.
Sistem yang digunakan untuk Mendiagnosa Gejala Penyakit Tumor Mulut Pada Manusia ini menggunakan Bahasa Pemrograman Microsoft Delphi 7.0 dan Turbo Prolog 2.0.

Sistematika
Untuk memberikan gambaran mengenai materi pada tugas akhir ini, maka materi tersebut disusun dalam sistematika sebagai berikut :
BAB 1 :	PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, maksud penulisan, tujuan penulisan, batasan masalah, dan sistematika.


BAB 2 :	LANDASAN TEORI
Berisi tentang sistem pakar (Expert System), komponen dalam delphi 7.0, tipe data, variable, operator, dan kontrol program, pemrograman logika turbo prolog 2.0,  dan tumor di mulut. 
BAB 3 :	ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Berisi tentang definisi sistem, sistem pendukung berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan dalam pengolahan sistem pakar, flowchart sistem, tabel keputusan, pohon keputusan, perancangan basis data, mekanisme inferensi, rancangan masukan dan keluaran, 
BAB 4 :	IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Berisi uraian tentang implementasi program, pelaksanaan program 
BAB 5 :	PENUTUP
	Dalam bab ini akan dijelaskan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan implementasi yang telah dijelaskan










