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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
			Darah merupakan alat transportasi dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh seluruh organ tubuh manusia (fungsi plasma darah), kecuali rambut dan kuku. Selain itu juga berperan melawan kuman penyakit yang ada dalam tubuh (fungsi sel darah putih), membantu proses pembekuan jika terjadi pendarahan (fungsi keping darah) dan untuk mengikat oksigen (fungsi sel darah merah). Jika darah dalam tubuh mengalami kerusakan akibat terserang virus atau mengalami kelainan, maka dapat dipastikan tubuh tersebut tidak akan sehat bahkan akibat fatalnya mengalami kematian. Kelainan atau virus tidak hanya menyerang sel darah merah tetapi juga menyerang sel darah putih atau keping-keping darah dan plasma darah. 
			Untuk itu perlu adanya diagnosa–diagnosa awal agar sesegera mungkin penyakit darah dapat diketahui sehingga dapat mempermudah proses penyembuhannya. Diagnosa penyakit darah biasanya diketahui berdasarkan gejala-gejala yang terjadi melalui pemeriksaan fisik atau dapat diteruskan dengan pemeriksaan darah di laboratorium untuk memperkuat keyakinan seseorang menderita suatu penyakit darah.
		Di sini akan dibuat suatu sistem yang dapat mewakili seorang pakar penyakit darah yang akan mendiagnosa gejala-gejala yang dialami serta memberikan keterangan tentang penyebab atau cara pengobatannya. Salah satu metode dalam sistem pakar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah metode Certainty Factor untuk membantu mengetahui besarnya keyakinan penderita menderita satu jenis penyakit.

Rumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem pakar untuk mendiagnosa jenis penyakit darah yang diderita seseorang sesuai dengan gejala-gejala yang dirasakan atau gejala-gejala yang tampak pada tubuh penderita. Sehingga dapat memberikan solusi bagi dokter atau orang awam untuk mempermudah menentukan penyebab-penyebab penyakit darah serta memberikan pengobatan terhadap penderita.

1.3	Maksud
	Maksud penelitian dan pembuatan aplikasi sistem pakar ini adalah untuk membuat sistem perangkat lunak yang mampu membantu dokter atau orang awam untuk megimplementasikan suatu sistem pakar untuk membantu mendiagnosa jenis penyakit yang diderita oleh pasien sehingga dapat segera ditangani.



1.4	Tujuan
	Tujuan dari pembuatan sistem pakar ini diantaranya adalah:
	Menyimpan jenis peyakit darah ke dalam sistem pakar sehingga dapat membantu pekerjaan dokter atau orang awam untuk mendiagnosa sesuai dengan keluhan dan gejala yang diderita.
	Menerapkan sistem pakar untuk meyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan secara tepat dan akurat.
	Memberikan solusi tentang bagaimana cara penangan atau pegobatan terhadap penderita penyakit darah.


1.5	Lingkup Masalah
		Agar pembahasan ini dapat dilakukan secara terarah, sesuai dengan maksud dan tujuan dalam penyusunan sistem perangkat lunak ini, maka batasan masalahnya adalah:
	Sistem pakar ini mendiagnosa 28 jenis penyakit darah sehingga diketahui penyebab, pengobatan dan besarnya keyakinan pasien menderita suatu jenis penyakit darah.
	Diagnosa hanya berdasarkan gejala-gejala yang dirasakan penderita atau gejala yang tampak pada tubuh penderita.
	Metode sistem pakar yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah metode Certainty Factor (CF) / faktor kepastian.
	Pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Borland C++ Builder 6 dan data dikelola dalam Database Desktop.
	Pengguna sistem aplikasi ini adalah dokter umum dan orang awam.


