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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Sistem pakar merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang mempelajari bagaimana meniru cara seorang pakar berpikir dan bernalar dalam menyelesaikan suatu masalah yang menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari sumber kepakaran. Sistem pakar merupakan salah satu bentuk program komputer yang telah banyak digunakan dalam bidang - bidang tertentu, diantaranya bidang medis.
Alergi bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi hingga orang dewasa. Berdasar laporan ilmiah, angka kejadian alergi dari tahun ke tahun makin meningkat. Alergi pada anak ternyata tak sesederhana yang semula diduga. Demikian luasnya sistem tubuh yang terganggu, sehingga alergi juga bisa menghambat kecerdasan anak dan menimbulkan gangguan perilaku.
Untuk mempermudah diagnosa penyakit pada anak, pengetahuan seorang pakar atau spesialis di bidang penyakit anak bisa dituangkan dalam sebuah aplikasi berbasis cerdas sehingga diagnosa penyakit dapat dilakukan dengan mudah dan cepat baik oleh pakar tersebut maupun oleh pengguna lainnya.
Apikasi dalam bidang kesehatan seperti yang direncanakan dan dibuat dalam tugas akhir ini didasarkan dari diagnosa penyakit anak dan membantu membuat keputusan dokter  atau petugas kesehatan maupun pengguna lainnya untuk mendiagnosa penyakit pada anak sehingga bisa mendapatkan kemungkinan penyakit apa yang menyerang anak serta pengetahuan seputar gejala, penyebab, penanganan, dan pencegahannya.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat disimpulkan ada beberapa permasalahan yang ada pada penelitian Tugas Akhir ini, secara garis besar yaitu :
	Bagaimana mendesain suatu sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit anak yang disebabkan oleh alergi

Bagaimana aplikasi tersebut dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan penyakit Alergi yang diderita oleh anak sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
	Mengidentifikasi 10 penyakit Alergi pada anak yakni meliputi penyakit Dermatitis Atopik, Asma, Rinitas Alergika, Urtikaria, Demartitis Alergi, Alergi makanan, Alergi gastrointestinal, Diare pada bayi dan anak, Demartitis Popok, dan Demartitis Kontak.
	Memiliki 39 gejala dari penyakit alergi pada anak.
	Memiliki fasilitas pengolahan pengetahuan.
	Memiliki faktor ketidakpastian dengan menggunakan Certainty factor (CF).


Tujuan
Adapun tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah :
	Membangun sistem pakar yang bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mengidentifikasi gejala – gejala penyakit alergi pada anak ataupun membuktikan dugaan terhadap suatu penyakit.
	Membantu petugas kesehatan maupun masyarakat awan akan kemungkinan penyakit alergi yang menyerang pada anak.
	Memberikan informasi mengenai penyakit – penyakit  alergi yang menyerang pada anak.








