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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini berisi mengenai pejelasan secara umum penjelasan mengenai 

aplikasi yang akan dibangun. Pada bagian bab ini akan dibahas mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penyelesaian 

masalah dan sistematika penulisan aplikasi.Penjelasan secara detail akan dipaparkan 

dibawah ini. 

 

1.1. Latar Belakang 

Ilmu waris merupakan salah satu ilmu yang harus dipelajari oleh setiap 

orang Islam, minimal ada seseorang yang mengetahui secara detail dan mampu 

menjelaskan atau memberikan solusi apabila terjadi permasalahan soal waris. Hal ini 

dikarenakan waris berkaitan dengan harta dan sudah menjadi sifat manusia, tamak 

terhadap harta. Bahkan karena harta, hubungan darah (persaudaraan) bisa berantakan.  

Aplikasi Pembagian Harta Waris yang dibuat dapat digunakan untuk 

melakukan perhitungan pembagian harta waris secara cepat dan tepat. Dalam praktek 

sehari-hari, persoalan waris dapat memicu pertikaian dan menimbulkan perpecahan 

dalam hubungan keluarga karena sifat ketamakan manusia, disamping karena 

terbatasnya pakar atau orang-orang yang memiliki keahlian khusus di bidang 

pembagian waris. Banyak  orang yang tidak mengetahui hukum dan cara pembagian 

waris, dalam hal ini bagi orang muslim yang menggunakan hukum Islam. Pada 

prinsipnya, hukum Islam memberikan kemudahan bagi manusia. Ilmu faraid (waris) 

memberikan penjelasan tentang cara-cara pembagian harta waris seperti siapa saja 

yang berhak mendapat harta dari semua ahli waris dan persen bagiannya. Kekurang 

pedulian umat Islam terhadap disiplin ilmu ini memang tidak kita pungkiri, bahkan 

Imam Qurthubi telah mengisyaratkan : “Betapa banyak manusia sekarang 

mengabaikan ilmu faraid”. Setiap orang yang memerlukan cara pembagian harta 

waris menurut Islam akan sangat terbantu bila terdapat aplikasi untuk mendukung 

pengambilan keputusan pembagian harta waris tersebut. 
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Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa penggunaan teknologi 

informasi berbasis komputer akan sangat membantu dalam proses pengambilan 

keputusan yang berhubungan erat dengan pemecahan masalah kehidupan sehari-hari, 

maka penulis tertarik untuk mengimplementasikan aplikasi yang berfungsi untuk 

membantu pengambilan keputusan pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam 

dengan membangun “Aplikasi Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam 

Berbasis Web”. 

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh “Irvan Wahyudi, 

mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang”, peneliti 

membuat aplikasi pembagian harta waris ini menggunakan aplikasi Netbeans 6.5 

sebagai editor dan software ini berjalan pada mobile device yang mendukung CLDC 

1.1 dan MIDP 2.0. 

Dari referensi penelitian yang sudah ada yang dilakukan oleh Irvan 

Wahyudi yang membuat sistem pakar dalam lingkup atau berbasis mobile, maka 

penulis akan mengembangkan penelitian tersebut dalam lingkup teknologi berbasis 

web yang bisa diakses menggunakan device apapun (multiplatform). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dan berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, 

maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut: 

 Menentukan ahli waris yang berhak dan tidak berhak mendapatkan harta 

waris berdasarkan hukum Islam. 

 Menghitung nilai prosentasi pembagian untuk masing-masing ahli waris 

yang berhak. 

 Memberikan informasi pembagian harta waris secara cepat dan tepat 

kepada orang yang kurang mengetahui tata cara pembagian harta waris 

berdasarkan hukum Islam. 

 Membuat aplikasi berbasis web yang bisa diakses oleh semua device 

(multiplatform). 
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1.3. Tujuan 

Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

 Membangun aplikasi webbase yang bisa diakses oleh semua device untuk 

pembagian waris berdasarkan Hukum Waris Islam (faraid). 

 Membantu memberikan kemudahan proses pembagian harta waris dengan 

cepat dan cermat berdasarkan Hukum Waris Islam (faraid). 

 

1.4. Batasan Masalah 

Ruang lingkup masalah aplikasi pendukung keputusan pembagian harta 

waris ini cukup luas, sehingga untuk menghidari penyimpangan tujuan, diperlukan 

sejumlah batasan masalah, yaitu : 

1. Sistem hanya mengolah semua input data yang berstatus sebagai ahli 

waris. 

2. Sistem memproses harta peninggalan (dikurangi biaya pemeliharaan 

mayat, biaya utang dan wasiat) dan sisanya (harta waris) dibagi menurut 

hukum Islam. 

3. Sistem dibuat berbasis web yang bisa diakses menggunakan berbagai 

device (multiplatform). 

 

1.5. Metode Penyelesaian Masalah 

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 Pengkajian kasus 

Pada tahap yang pertama ini dilakukan pengkajian kasus yang 

membahas tentang waris dan pembuatan website yang multiplatform. 

 Studi literature 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pengkajian literatur dari 

buku-buku ilmiah, jurnal, maupun referensi-referensi yang dapat 

dijadikan landasar teori. 

 Implementasi 



4 
 

Membuat aplikasi pembagian harta waris melalui pemrograman 

komputer atau coding berbasis web. 

 Pengujian dan Analisa 

Melakukan serangkaian pengujian sistem, melakukan pencarian error 

atau kekurangan pada implementasi sistem untuk selanjutnya 

dilakukan revisi dan perbaikan pada sistem. Pengujian sistem nantinya 

dapat dilihat apakah output dari aplikasi yang penulis buat sudah 

sesuai dengan kaidah atau aturan-aturan tentang pembagian harta 

waris menurut hukum Islam dan berhasil diakses oleh semua device. 

 Pembuatan laporan 

Tahapan ini merupakan akhir dari seluruh metode di atas. Pada tahap 

ini akan dibuat laporan mengenai semua yang dilakukan di dalam 

pengerjaan Tugas Akhir ini mulai dari tahap studi kasus hingga 

pengujian. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran isi laporan ini, penulis akan menguraikan 

susunan laporan secara garis besar yang terdiri dari lima bab, dimana setiap babnya 

akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Sistematika penulisan ini dibuat tersusun 

dengan tujuan agar mudah dipahami oleh semua pihak. Adapun susunannya sebagai 

berikut : 

BAB I. Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini berisi mengenai pejelasan secara 

umum latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi penyelesaian masalah dan sistematika penulisan 

aplikasi yang akan penulis buat. 

BAB II. Landasan Teori 

Bab ini berisi landasan teori yang akan menjelaskan mengenai 

faraidh, aplikasi webbase dan pembuatan aplikasi yang 

multiplatform. 
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BAB III. Analisis dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini membahas tentang perancangan umum maupun 

uraian lebih lanjut mengenai perancangan pembuatan aplikasi 

yang meliputi perancangan antar muka, input output dan proses 

eksekusi input. 

BAB IV. Implementasi dan Pengujian 

Bab ini menjelaskan tentang pengimplementasian dan pengujian 

aplikasi kemudian dianalisa kembali apakah telah sesuai dengan 

tujuan pembuatan pada BAB I. 

BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini penulis menyimpulkan mengenai pembuatan 

aplikasi serta memberikan saran yang mungkin dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan untuk mengembangkan aplikasi ini. 


