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 Kedua Orang Tuaku, beliau Yang begitu sabar menuntun mendidikku dari kecil
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MOTTO

Hidup adalah pilihan

Dimana ada keinginan pasti ada jalan, jadi jangan takut mencoba
sesuatu yang baru dalam hidupmu, karena..

Kita tidak akan mengetahui hasilnya sebelum kita mencoba

If we can't fly then run, if we can't run then walk, if we can't
walk then crawl but whatever we do, we have to moving

forward…

Ketika hidup memberi kata TIDAK atas apa yg kita inginkan,
percayalah, Allah selalu memberi kata YA atas apa yg kita

butuhkan.

Siapapun yang merindukan sukses, maka harus bertanya pada

dirinya seberapa jauh dan sungguh-sungguh untuk berjuang,

karena tiada kesuksesan tanpa perjuangan.
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SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT MATA DENGAN
METODE FORWARD CHAINING

Muhammad Hendri Eka Wardana
Jurusan Teknik Informatika

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dalam perkembangan teknologi saat ini, setiap bidang pekerjaan membutuhkan
sebuah sistem teknologi yang memberikan kepada pengguna, terutama dokter.
Teknologi ini dapat disebut sebagai sistem pakar. Sistem pakar merupakan suatu
sistem yang berasal dari pengetahuan ke komputer.  Sistem ini ditentukan dengan
menggunakan mesin inferensi baik menggunakan Forward Chaining maupun
Backward Chaining. Dengan menggunakan sistem ini dapat membantu dokter dan ahli
untuk mendiagnosa beberapa penyakit seperti jantung, kanker, kulit dan terutama
penyakit mata.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara merancang
system pakar mata dengan menggunakan bahasa pemrograma PHP dan MySQL dengan
menggunakan metode Forward Chaining. Tujuan perancangan ini untuk merancang
sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit mata dengan menggunakan metode
Forward Chaining untuk memfasilitasi pengguna dalam mendiagnosa penyakitnya tanpa
bertemu langsug dengan dokter. Perancangan ini didukung oleh dr. Gogot Suprapto, Sp.
M  sebagai seorang spesialis dokter mata di Ponorogo.

Dalam skripsi ini perancang menggunakan metode Forward Chaining dan
sistem produksi (IF-THEN) dengan tabel penentuan dari data pendukung yang diambil
dari buku ihtisar penyakit mata dan wawancar langsung dengan dokter specialis mata.
Sistem ini dapat menentukan beberapa jenis penyakit mata bedasarkan beberapa
pertanyaan tentang gejala-gejala yang diderita pasien dan cara untuk menyembukan
penyakit tersebut., pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dimasukkan dalam sistem
pakar ini sehingga para pasien tidak harus bertemu dokter untuk berkonsultasi.

Akhirnya, perancang menyarankan kepada dokter spesialis untuk
menggunakan sistem pakar ini sebagai metode alternatif dalam membantu pasien.
Untuk perancang selanjutnya dapat mengembangkan sistem pakar ini dengan lebih
baik dalam bidang yang berbeda

Kata Kunci : Sistem Pakar, Penyakit, Mata, Forward Chainning.
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