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ABSTRAK 

Penyakit kulit merupakan penyakit yang sering dianggap remeh karena 

sifatnya yang cenderung tidak berbahaya atau tidak menyebabkan  kematian. Hal 

itu sangat keliru mengingat ruang lingkup penyakit kulit yang luas,  sehingga 

apabila seseorang mengidap penyakit kulit belum tentu dia mengalami penyakit 

kulit biasa karena bisa jadi orang tersebut mengidap penyakit kusta. 

Peranan Komputer sangat diperlukan untuk menyediakan informasi 

dengan cepat, tepat, dan akurat. Salah satunya adalah dengan perkembangan 

sistem pakar (Expert System) yang merupakan terobosan baru dalam dunia 

komputer. 

Sistem Pakar adalah aplikasi komputer yang menyediakan layanan untuk 

melakukan konsultasi dan memperoleh solusi terhadap suatu masalah, sistem 

pakar bekerja menyerupai seorang pakar. 

Dari penjelasan tersebut maka dirancanglah “SISTEM PAKAR DIAGNOS 

PENYAKIT KULIT MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING”. 
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