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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Penggunaan komputer saat ini bukan hanya untuk membantu pekerjaan manusia tetapi dalam beberapa hal dapat menggantikan posisi manusia melakukan suatu pekerjaan. Untuk itu hardware dan software komputer yang dibuat diharapkan dapat melakukan analisa sendiri dari suatu masalah dan mengambil suatu keputusan berdasarkan data-data yang dimiliki untuk dijadikan sebagai acuan. Sehingga kerja komputer berkerja layaknya sebuah otak manusia. Keinginan manusia untuk hal tersebut mendorong diciptakannya sebuah teknologi yang dinamakan kecerdasan buatan. Salah satu bagian dari kecerdasan buatan adalah sistem pakar. 
 Didalam bidang kedokteran sistem pakar digunakan untuk membantu mendeteksi berbagai macam penyakit yang muncul pada lingkungan kita serta pengobatan yang dilakukan tanpa melalui konsultasi kepada dokter. 
Penyakit THT (Telinga Hidung Tenggorokan) merupakan penyakit yang menyerang organ Telinga, Hidung dan Tenggorokan. Seperti kita tahu bahwa lokasi dan fungsi dari telinga, hidung dan tenggorokan berhubungan erat. Sehingga kelainan yang terjadi pada ketiga organ tersebut dapat diiringi dengan gejala yang hampir sama. Sistem pakar yang dibangun akan merepresentasikan pengetahuan diagnosa seorang otolaringologis. Sehingga memiliki kemampuan dan kegunaan untuk melakukan diagnosa terhadap suatu penyakit THT.
Rumusan Masalah
Dalam menentukan diagnosa suatu penyakit terkadang seorang ahli harus memutuskan jenis penyakit yang terjangkit pada seorang pasien dengan data yang kurang lengkap. Oleh karena itu , dengan adanya “Sitem Pakar Pendiagnosa Penyakit THT Dengan Metode Certaity Factor” ini, diharapkan dapat menghitung besarnya kemungkinan keberadaan suatu penyakit THT yang diderita pasien meskipun didasarkan pada data yang kurang lengkap. Sistem pakar yang dibangun diharapkan memiliki kemampuan dan kegunaan untuk melakukan diagnosa terhadap suatu penyakit THT meskipun tanpa kehadiran seorang pakar. 
Ruang Lingkup
Pada sistem ini akan membahas beberapa penyakit yang menyerang organ THT (Telinga Hidung dan Tenggorokan). Sejauh pengetahuan yang diperoleh, penelitian difokuskan pada penentuan diagnosa penyakit yang berawal dari gejala utama penyakit-penyakit tersebut. Solusi  yang dihasilkan dari sistem ini, berupa solusi pengobatan terhadap jenis penyakit THT yang  telah menyerang pasien, sehingga diharapkan penanganan secara tepat dapat segera dilakukan.
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 THT. 

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

Batasan Masalah
Dalam aplikasi ini hanya akan mendiagnosa tentang penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) pada manusia serta memberikan informasi dan solusi berupa pengobatan, dan pencegahan sesuai dengan buku refrensi yang digunakan oleh penulis. Istilah-istilah kedokteran yang dipakai dalam penelitian ini di luar keahlian penulis.

