
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan multimedia pada komputer menjadikan komputer lebih

mudah dipakai, lebih nyaman, lebih menyenangkan dan lebih memberikan

daya tarik bagi pengguna (user). Multimedia sebagai penggunaan beberapa

media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi

dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi. Oleh karena itu, teknologi

multimedia banyak diterapkan pada aspek kehidupan masyarakat, antara lain

aspek bisnis, entertainment, games dan pada aspek pendidikan (Sutopo,

2003).

Dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan warisan menjadi salah satu

persoalan yang senisitif sehingga memicu pertikaian dan menimbulkan

keretakan hubungan keluarga (Syariffudin, 2004). Hal ini disebabkan karena

penentuan ahli waris dan perhitungan jumlah warisan yang diterima oleh

masing-masing ahli waris tidak terasa adil.

lmu mawaris dikenal juga dengan sebutan faraidh yang berarti

kententuan (QS. Al-Baqarah: 237). Menurut Ade (2008) bahwa faraidh

adalah ketentuan – ketentuan tentang siapa – siapa yang termasuk ahli waris

yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang berhak mendapatkannya

dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka. Faraidh juga

didefinisikan sebagai bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris (Kamil:

2008).

Menjadi kewajiban tersendiri bagi ahli waris selain mengurus,

memandikan, mengkafani, menshalatkan serta menguburkan jenazah

pewaris, juga harus bertanggung jawab dalam pembagian harta warisan.

Kewajiban pembagian warisan telah diungkapkan dalam Q.S An-Nisa’:14

yang artinya “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan
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melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke

dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang

menghinakan.

Namun, dalam prakteknya yang telah ditegaskan oleh Bapak Ade Fariz

Fahrullah selaku narasumber yang ahli pada bidang fara’id, dalam

pembagian warisan sering kali menjadi persoalan yang memicu pertikaian,

perbedaan pendapat juga sering kali menjadi masalah dalam pembagian

warisan, sehingga menimbulkan penganiayaan dalam keluarga. Dikutip dari

Tribunnews.com, Blitar terjadi penganiayaan terhadap saudara kandung dari

pewaris yang dilakukan oleh istri dan kedua anaknya, terjadi pada tahun 2014.

Ketidakpahaman dalam menentukan siapa yang berhak menerima harta

warisan, dan menentukan proporsi masing – masing ahli waris merupakan

masalah yang terjadi dalam ilmu waris Islam, meskipun banyak orang yang

mempelajari ilmu waris Islam (fara’id), bahkan sekalipun kadar ahli waris

telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, belumlah tentu bisa melakukan

perhitungan karena ada kondisi – kondisi tertentu seseorang ahli waris

berkurang bagiannya atau bahkan tidak mendapatkan haknya sebagai ahli

waris. Perhitungan manual yang dilakukan dapat menghabiskan banyak

waktu, dan juga terjadinya kesalahan dalam perhitungan merupakan masalah

dalam pembagian warisan (R.G, dkk: 2014).

Adapun penelitian terkait yang dilakukan oleh Setiawan, Dini Destiani,

Cepy Slamet tahun 2012 dengan judul “Sistem Pakar untuk Pembagian Waris

Menurut Hukum Islam” disini mereka melakukan penelitian perancangan

sistem pakar untuk pembagian waris menurut hukum Islam berbasis web

mengggunakan metodologi Rational Unified Proccess dengan UML sebagai

tool dalam perancangan sistem.

Selanjutnya (Roji,dkk: 2013) melakukan penelitian dengan judul

“Pengembangan Aplikasi Waris Islam berbasis Android” dalam penelitian ini

menggunakan metode pengembangan sistem multimedia, hasil dari penelitian

ini masih berupa rancangan pembagian waris islam, sehingga belum dapat

terlihat hasil proporsi(bagian) dari ahli waris yang ditinggalkan pewaris.
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Kemudian penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Mulyani: 2015) mereka

melakukan penelitian perancangan aplikasi system pakar pembagian harta

warisan menurut Islam menggunakan metode backward chaining.

Berdasarkan pemaparan penelitian yang pernah dilakukan, penulis akan

menggunakan penalaran berbasis aturan (rule based). Pada penalaran

berbasis aturan pengetahuan yang didapat dari narasumber yang faham ilmu

fara’id akan direpresentasikan dengan aturan berbentuk IF – THEN, dan

menggunakan flowchart untuk menjelaskan aliran dari simulasi ini. Simulasi

hitungan warisan akan dibuat dengan tampilan yang bersifat multimedia

interaktif, yaitu dengan tampilan (interface) yang menarik, sehingga

pengguna yang akan melakukan pembagian warisan dipermudah dalam

menyelesaikan permasalahan pembagian warisan dan menghemat waktu.

Maka, untuk penulisan laporan ini penulis memberi judul “Simulasi Hitung

Warisan Berbasis Multimedia Berdasrkan Hukum Islam (fara’id)

Menggunakan Aturan (rule based)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil suatu rumusan

masalah yang akan dibahas yaitu Bagaimana membuat simulasi hitung

waris yang interaktif pada pembagian warisan menurut hukum Islam

(fara’id) sehingga berguna dalam membagi harta warisan dengan adil dan

sesuai dengan Al-Qur’an, Al –Hadits dan Ijma’ (pendapat para ulama dan

sahabat).

1.3 Batasan Masalah

Untuk menyelesaikan permasalahan diatas, akan diberi beberapa

batasan masalah, yaitu:

1. Pengetahuan yang didapat dari narasumber Ilmu fara’id berupa ahli

waris yang ada di Al-qur’an.
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2. Simulasi hanya akan mengolah harta waris yang sudah dinominalkan

dengan mata uang rupiah.

3. Simulasi akan menampilkan bagian harta yang didapatkan oleh ahli

waris yang berhak.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah: Membangun

sebuah simulasi hitung warisan berbasis multimedia interaktif yang

digunakan untuk mempermudah dalam pembagian harta warisan

menurut kaidah ilmu fara’id dan sesuai Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma’

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari 6 bab, dengan sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir ini, yang meliputi: latar

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan

sistematika penulisan yang akan dibuat dalam tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan tentang teori – teori umum yang berhubungan dengan

multimedia dan elemen – elemenya, multimedia interaktif dan teori

tentang fara’id yang didapat dari jurnal dan buku.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab ini akan dibahas metodologi atau urutan, tata cara dan langkah-

langkah penelitian dari tahap persiapan hingga pengimplementasian

system. Penelitian yang diangkat dengan menggunakan aturan (rule

based), aturan ini merupakan aturan runut maju (forward chaining).

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Berisikan tentang analisis perancangan system dengan tabel keputusan,

pohon keputusan beserta contoh kasus perhitungan manual pembagian

harta warisan, sehingga didapat aturan (rule)
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BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi dari simulasi hitung

warisan berbasis multimedia berdasarkan hukukm Islam (fara’id),

menggunakan aturan (rule based), batasan sistem dan batasan sistem dan

pengujian sistem untuk melihat output dari sistem.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa kesimpulan yang

didapatkan dari pembahasan tentang penggunaan sistem, disertai saran

sebagai hasil akhir dari penilitian yang telah dilakukan


