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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Setiap lembaga baik Pemerintah maupun Swasta harus meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan Kecerdasan Buatan dan Sistem Pakar. Salah satu perkembangan Kecerdasan Buatan dan Sistem Pakar adalah Diagnosa Jenis Penyakit pada Itik. 
Kesehatan merupakan hal yang penting bagi makhluk hidup termasuk Itik, maka diperlukan Informasi yang jelas tentang suatu penyakit yang dapat membuat Itik sampai mengalami kematian. Berapa faktor yang menyebabkan kematian Itik diantaranya serangan bakteri, lingkungan yang kurang bersih, air minum yang tercemar serta makanan yang tercemar, peralatan kandang yang tercemar dan masih banyak lagi faktor penyebab Itik terjangkit penyakit.
Dengan menggunakan metode Sistem Pakar, diharapkan kemampuan seorang pakar yang ahli dalam masalah kesehatan, khususnya mengenai penyakit pada itik (dalam hal ini adalah seorang dokter hewan) bisa disubtitusikan ke komputer dalam bentuk program sehingga dapat digunakan oleh banyak orang termasuk para Peternak Itik untuk menyelesaikan masalah yang dialami secara mandiri tanpa kehadiran seorang pakar secara langsung sehingga dapat disimpulkan diagnosanya. 
Rumusan Masalah
Dalam membantu memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah penyakit yang dapat menyerang pada Itik, maka akan dibuat aplikasi Sistem Pakar untuk mendiagnosa jenis-jenis penyakit pada Itik dengan cara meneliti dari gejala-gejala yang ada. 

Ruang lingkup
Dengan adanya rumusan pemecahan permasalahan yang ada pada Sistem Pakar ini, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah sebagai berikut :
1.	Data konsultasi yang tersedia sebatas data mengenai gejala-gejala dan jenis dari penyakit yang dapat menyerang itik manila (enthog/menthok) diantaranya serangan dari virus, bakteri, kuman, keracunan, atau kekurangan gizi.
2.  Aplikasi ini hanya dapat mendeteksi dan memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan penyakit yang dapat menyerang itik berdasarkan basis pengetahuan yang dimiliki.
Demikianlah beberapa batasan masalah dari penelitian skripsi ini, diharapkan batasan tersebut dapat diatasi dengan mengembangkannya lebih lanjut.




Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini sebagai berikut.
	Membuat suatu aplikasi untuk merekam keahlian seorang Pakar mengenai jenis-jenis penyakit yang dapat menyerang Itik beserta solusinya.
	Mempermudah dalam mengetahui gejala-gejala atau jenis penyakit pada Itik bagi user maupun pakar.


















