
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Multimedia

Multimedia berasal dari kata multi yang berarti banyak dan media

berarti bentuk atau sarana komunikasi. Dalam bidang komputer,

multimedia adalah aplikasi atau presentasi berbasis komputer yang

menggabungkan dua atau lebih media, seperti teks, suara, gambar,

video, dan animasi (Prabhat dkk, 1996).

Pengertian multimedia secara umum merupakan kombinasi tiga

elemen yaitu suara, gambar dan teks atau dalam pengertian lain

multimedia merupakan gabungan video, audio, grafik dan teks dalam

suatu produksi bertingkat berbasis komputer yang dapat dialami secara

interaktif. Multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia pendidikan dan

bisnis. Di dunia pendidikan, multimedia digunakan sebagai media

pengajaran, baik dalam kelas maupun secara sendiri-sendiri atau

otodidak. Di dunia bisnis, multimedia digunakan sebagai media profil

perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media kios informasi dan

pelatihan dalam sistem e-learning.

Penggunaan multimedia pada komputer menjadikan komputer

lebih mudah dipakai, lebih nyaman, lebih menyenangkan dan lebih

menarik bagi pengguna. Multimedia dapat memberikan lebih banyak

cara dalam menampilkan sebuah data atau informasi.

Ada empat komponen penting dari definisi diatas, yaitu (Suyanto,

2003):

1. Harus ada komputer yang mengkoordinasikan apa yang dilihat

dan di dengar yang berinteraksi dengan kita.

2. Harus ada link yang menghubungkan kita dengan informasi
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3. Harus ada alat navigasi yang memandu kita, menjelajah jaringan

informasi yang saling terhubung.

4. Multimedia menyediakan tempat kepada kita untuk

mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi

dan ide sendiri.

2.1.1 Elemen – elemen Multimedia

Gambar 2.1 Elemen – elemen Multimedia (Sumber: Ismail, 1996)

Elemen – elemen multimedia terdiri atas (Prabhat dkk, 1996):

1. Teks

Teks adalah elemen multimedia yang menitikberatkan penggunaan

mata sebagai alat untuk menangkap informasi. Teks merupakan jenis

penyampaian data yang paling umum dan paling sederhana karena

hanya membutuhkan sedikit ruang pada media penyimpanan

dibandingkan gambar dan film. Tipe data teks dapat dibua field –

field dalam sebuah database sehingga dapat diindeks, dicari dan

diurutkan.

2. Grafik

Grafik merupakan elemen multimedia yang tampil sebagai sebuah

ilustrasi yang jelas dan tegas dalam mempresentasikan informasi.

Secara umum grafik berarti still image seperti foto dan gambar.
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Gambar memiliki peranan yang sangat penting dalam multimedia

karena image mampu mewakili ribuan kata dan merupakan jembatan

keanekaragaman bahasa yang ada di dunia ini.

3. Animasi

Animasi adalah suatu perkumpulan pergerakan yang dilakukan

secra berurutan dari suatu rangkaian frame – frame. Animasi pada

multimedia biasanya terdiri dari gambar atau image. Karena foto

yang ditampilkan berurutan dengan cepat, sehingga menimbulkan

kesan bahwa gambar – gambar yang ditampilkan bergerak.

4. Audio

Elemen ini menitikberatkan penggunaan telinga sebagai alat utama

dalam menangkap informasi. Suara dapat berbentu music, suara

manusia, perintah engan suara manusia, percakapan telepon, dan

lain sebagainya. Keuntungan dari media audia aalah tidak memakai

ruang dalam tampilan monitor, berbeda dengan media visual

dimana semakin banyak informasi yang ditampilkan berarti

membutuhkan banyak ruang di dalam layar monitor, jika ruang

layar monitor sudah tidak mampu menampung lagi maka akan

banyak informasi yang tersembunyi.

5. Video

Video merupakan gabungan dari media gambar dan suara. Media

ini diambil dengan menggunakan alat perekam video seperti

handycam. Video merupakan media terlengkap dari elemen media

lainnya tetapi membutuhkan ruang yang sangat besar untuk

menyimpannya. Video digunakan untuk memberikan demonstrasi

mengenai suatau hal tertentu, misalnya video mengenai kehidupan

binatang. Format video yang sering dipakai adalah Mpeg, AVI, dan

Quick Time.
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2.1.2 Penyajian Multimedia

Pada teknik penyajiaanya, aplikasi multimedia dapat dilakukan

dengan dua cara yang dirancang dengan sistem informasi multimedia,

yaitu sistem looping dan sistem interaktif. Kedua teknik penyajian ini

mempunyai kelebihan masing – masing dimana untuk penyajian secara

looping sangat membantu dalam penyajian yang informatid karena

penyimpanan sistem informasi dilakukan dengan metode satu arah dan

penyampaiannya secara terus – menerus atau berulang – ulang. Sedangkan

untuk penayangan sistem multimedia menggunakan tekni sistem interaktif

sangat membantu pengguna dalam mendapatkan informasi sesuai dengan

kebutuhannya, karena sistem interaktif dapat berkomunikasi langsung

dengan pengguna melalui pendekatan – pendekatan atau user friendly,

pengguna dapat langsung memilih dari berbagai pilihan informasi yang

disajikan karena aplikasi dirancang menggunakan sistem pilihan menu.

Adapun tempat penyajian aplikasi multimedia dengan sistem interaktif

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tempat penayangan: pada penyajian informasi dapat dilakukan pada

suatu acara pembelajaran dikelas atau dirumah dengan presentasi

2. Tempat atau media penyimpanan: aplikasi multimedia bisa disimpan

pada hardisk dan media penyimpanan lainnya seperti CD.

3. Sarana penayangan: dalam penyajian aplikasi multimedia dapat

digunakan media player seperti komputer multimedia atau dapat juga

memanfaatkan sarana televise sebagai media penayangannya.

2.1.3 Multimedia Interaktif

Multimedia interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media

(audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video) yang oleh penggunanya

dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari

suatu presentasi (Media presentasi pada umumnya tidak dilengkapu dengan

alat pengontrol yang dilakukan oleh pengguna. Presentasi berjalan sekuensial

sebagai gari lurus sehingga disebut multimedia linier. Contohnya yaitu
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program TV dan film. Tetapi jika menggunakan satu komputer untuk satu

orang, maka diperlukan control keyboard, mose atau alat input lainnya. Halui

ini disebut dengan multimedia interakti (Sutopo, 2003).

Interaktif adalah adanya hubungan timbal balik antara dua belah pihak,

jika salah satu pihak memberi suatu aksi, maka pihak lain akan memberikan

reaksi, sehingg terjadi suatu komunikasi dua arah. Hubungan interaktif yang

terjadi antara pengguna dengan komputer yaitu seperti pengguna dapat

berinteraksi dan melakukan kontrol pada komputer dengan memilih apa yang

dibutuhkan oleh penggunaan selanjutnya (Sutopo, 2003). Spesifikasi dari

multimedia interaktif antara lain yaitu (Sutopo, 2003):

1. Interaktif rooling, yaitu presentasi akan berjalan dari awal sampai

akhir dengan durasi prescreen ditentukan sebelumnya. Jika akan

membaca data dalam satu screen dengan detil dan seksama, maka

tampilan yang semula rolling dapat diatur agar berhenti sejenak

sesuai dengan kebutuhan.

2. Interaktif statis. Dengan tampilan statis ini, makan screen tidak akan

berganti screen berikutnya jika tidak di klik tombol navigatornya.

3. Secara umum, navigator yang ada pada presentasi multimedia

interaktif adalah menu utama, sub menu, back, next dan exit atau

bisa diatur dan ditambah sesuai dengan kebutuhan.

2.1.4 Metode Pengembangan

Metode yang digunakan dalam Pengembangan Perangkat Lunak

(Software Engineering), menggunakan metode pengembangan multimedia

dari Sutopo (2003), yang memodifikasi metode Luther. Dalam hal ini

metode Pengembangan Perangkat Lunak multimedia terdiri dari 6 tahapan,

yaitu concept, design, material collecting, assembly, testing dan distribution
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Gambar 2.2 Tahap Pengembangan Multimedia

(Sumber: Sutopo, 2003)

2.1.4.1 Concept (Konsep)

Tahap concept merupakan tahap peentuan tujuan, termasuk

identifikasi, audiens, macam aplikasi (presentasi, interaktif dan lain –

lain), tujuan aplikasi (informasi, hiburan, pelatihan dan lain – lain) dan

spesifikasi umum. Dasar aturan untuk perancangan juga ditentukan

pada tahap ini, seperti ukuran aplikasi, target dan lain – lain. Ada

beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahp ini, yaitu:

1. Menentukan tujuan. Pada tahap ini ditentukan tujuan dari aplikasi

berbasis multimedia serta audiens yang menggunakannya. Tujuan

dan audiens berpengaruh pada nuansa multimedia.

2. Memahami karakteristik pengguna. Tingkat kemampuan audiens

sangat mempengaruhi pembuatan design aplikasi multimedia.

Dengan demikian multimedia dapat dikatakan komunikatif.



II-7

2.1.4.2 Design (Perancangan)

Tahap perancangan adalah membuat spesifikasi secara rinci

mengenai arsitektur proyek, gaya dan kebutuhan material untuk

proyek. Spesifikasi dibuat cukup rinci sehingga pada tahap

berikutnya, yaitu material collecting dan assembly tidak diperlukan

lagi keputusan baru, tetapi menggunakan apa yang sudah ditentukan

pada tahap perencanaan.

Authoring sistem bermanfaat pada saat perancangan dan dengan

mudah menempatkan parameter kedalam sistem seperti yang telah

ditentukan. Bentuk authoring yang sering digunakan dalam

pengembangan multimedia adalah outlining, storyboarding,

flowcharting, modelling dan scripting. Perancangan multimedia

dapat dibagai menjadi 3 bagian (Sutopo, 2003):

1. Design berbasis multimedia

Metode design ini dikembangkan dari metode perancangan

pembuatan film dengan menggunakan storyboard. Dalam

perkembangannya multimedia memerlukan aspek interaktif,

sehingga dilengkapi dengan flowchart view (Luther, 1994

dikutip dari Ariesto Hadi Sutopo, 2003)

a. Storyboard

Storyboard merupakan visual test yang pertama – tama

dari gagasan dimana secara keseluruhan dapat dilihat

apa yang akan disajikan. Bagi perancang multimedia,

Storyboard merupakan pedoman dari aliran pekerjaan

yang harus dilakukan. Storyboard merupakan deskripsi

tiap scene, dengan mencantumkan semua objek

multimedia dan link ke scene yang lain (Luther, 1994

dikutip dari Ariesto Hadi Sutopo, 2003)
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b. Flowchart View

Flowchart View disebut juga diagram tampilan adalah

diagram yang memberikan gambar alir dari suatu scene

(tampilan) ke scene lainnya. (Luther, 1994 dikutip dari

Ariesto Hadi Sutopo, 2003)

2. Design struktur navigasi

Metode ini memberikan gambaran link dari halaman satu

ke halaman yang lainnya. Struktur navigasi digunakan pada

multimedia non-linier dan diadaptasi dari design web. Terdapat

beberapa struktur navigasi dasar, seperti Linier Navigation

Model, Struktur Navigasi Hierarchical Model, Spoke And Hub

Model dan Full Web Model. Desainer harus mengenal dengan

baik karena setiap model memberikan solusi untuk kebutuhan

yang berbeda (Lowery, 2001). Pada tugas akhir ini hanya

menggunakan struktur navigasi Full Web Model.

Struktur Navigasi Full Web Model memberikan

kemampuan hyperlink yang banyak. Full Web Model banyak

digunakan untuk menyediakan user supaya dapat mengakses

semua topic dengan sub topik dengan cepat. Untuk

menggambarkan model tersebut, dapat digunakan ilustrasi seperti

pada gambar dibawah ini (Sutopo, 2003).

Gambar 2.3 Struktur Navigasi Full Web Model

HALAMAN
UTAMA

TOPIK A

TOPIK C

TOPIK B

TOPIK D TOPIK E

TOPIK FTOPIK G

SUBTOPIK G.1
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Perancangan dapat menggunakan gabungan dari metode

tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan gambaran

struktur sistem secara keseluruhan (Sutopo, 2003).

2.1.4.3 Material Collecting (Pengumpulan bahan)

Material Collecting atau pengumpulan bahan dapat dikerjakan

parallel dengan tahap assembly, pada tahap ini dilakukan

pengumpulan bahasn seperti clipart, image, animasi, audio dan lain –

lain yang diperlukan untuk tahap selanjutnya. Bahan yang diperlukan

dalam multimedia dapat diperoleh dari sumber – sumber seperti

library, bahan yang sudah ada pada pihak lain atau pembuatan khusus

yang dilakukan oleh pihak lain.

2.1.4.4 Assembly (Pembuatan)

Tahap assembly atau tahap pembuatan merupakan tahap dimana

seluruh objek multimedia dibuat. Pembuatan aplikasi berdasarkan

storyboard, flowchart view, struktur navigasi atau diagram objek yang

berasal dari tahap design.

Bila paket authoring mempunyai fitur pembuatan flowchart yang

digunakan untuk perancangan stage, maka authoring software akan

membentuk struktur program dari flowchart. Pekerjaan tersebut

dilakukan dengan cara memasukkan semua bahan material kedalam

screen seperti apa yang terdapat pada flowchart. Namun, bila

aplikasinya banyak mempunyai interaktif, kompleks dan screen yang

dinamis, banyak authoring tool tidak dapat digunakan untuk

menaganinya. Cara mengatasinya adalah dengan pemrograman, baik

pemrograman yang terdapat pada authoring tool, maupun

pengembangan menggunakan multimedia menggunakan bahasa

pemrograman sepenuhnya.
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2.1.4.5 Testing (Pengujian)

Tahap testing dilakukan setelah selesai tahap pembuatan dan

sluruh data telah dimasukkan. Suatu hal yang tidak kalah penting

yaitu aplikasi harus dapat berjalan dengan baik dilingkungan

pengguna. Pengguna merasakan manfaat serta kemudahan dari

aplikasi tersebut dan dapat menggunakannya sendiri terutama

untuk aplikasi interaktif.

2.1.4.6 Distribution (Distribusi)

Bila aplikasi multimedia akan digunakan dengan mesin yang

berbeda, pengadaan dengan menggunakan floopy disk, CD_ROM,

tape atau didistribusi dengan jaringan sangat dibutuhkan. Suatu

aplikasi biasanya memerlukan banyak file yang berbeda dan

kadang – kadang mempunyai ukuran yang sangat besar. File akan

lebih baik bila ditempatkan dalam media penyimpanan yang

memadai.

Tahap distribusi merupakan tahap dimana dilakukan evaluasi

terhadap suatu produk multimedia. Dengan dilakukannya evaluasi,

akan dapat dikembangkan sistem yang lebih baik dikemudian hari.

2.2 Penggunaan Multimedia

Multimedia dapat digunakan untuk bermacam-macam bidang

pekerjaan, tergantung dari kreativitas untuk menggembangkannya.

Aplikai multimedia dapat dibagi menjadi beberapa kategori,

diantaranya yaitu:

1. Presentasi bisnis

2. Aplikasi pelatihan dan pendidikan

3. Informasi delivery

4. Promosi dan penjualan

5. Productivity

6. Teleconferencing
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7. Film

8. Virtual reality

9. Aplikasi web

10. Game

Dalam bidang aplikasi web, komputer multimedia mulai

mendapat perhatian pada saat digunakan untuk memenuhi kebutuhan

komunikasi. Presentasi multimedia dapat menggunakan beberapa

teks, video, audio, animasi dan simulasi. Bila bermacam – macam

komponen tersebut digabungkan secara interaktif akan menghasilkan

suatu simulasi yang efektif. Dengan itu, seseorang yang ingin

melakukan pembagian harta warisan dengan cara Islam dapat

dilakukan sesuai keinginan pengguna.

2.3 Teori Warna

Warna merupakan pertimbangan emosional, karena variasi

warna dapat menyebabkan emosi yang berbeda tiap orang.

Perkembangan teknologi memperbolehkan kita membuat jutaan

kombinasi warna. Semua warna yang sesuai dimasukkan kedalam tiga

kategori, yaitu warna sejuk, hangat dan netral. Sedangkan kita bisa

memilih semua warna yang kita suka dari kategori yang sama, hal

tersebut sangat memungkinkan pencapaian efektivitas yang sangat

kuat. Adapun ketiga kategori warna tersebut antara lain adalah

(Menurut Delfi Afriani dalam pernyataan Supono tahun 2006):

1. Warna sejuk terdiri atas warna biru, hijau, ungu, pirus dan perak.

Warna-warna cenderung berpengaruh memberikan perasaan

tenang bagi yang melihatnya. Meskipun digunakan sendiri,

warna-warna ini bisa mempunyai rasa dingin atau impersonal,

oleh sebab itu memilih warna – warna sejuk,mungkin bijaksana

untuk menambahkan warna dari kelompok lain untuk

menghindari ini.
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2. Warna hangat terdiri atas warna merah, merah muda, kuning,

oranye dan warna ungu. Warna hangat cenderung mempunyai

suatu efek kegairahan bagi yang melihatnya. Bagaimanapun

ketika warna ini digunakan sendiri dapat menstimulasi,

membangkitkan emosi kekerasan atau kehebatan dan

kemarahan. Ketika memilih warna hangat, menambahkan warna

dari kelompok lain akan membantu kea rah penyeimbangan

warna.

3. Warna netral terdiri atas warna coklat, gading, kelabu, putih dan

hitam. Warna netral adalah suatu pemilihan agung untuk

bergaul dengan suatu palet (lukis) hangat atau dingin. Warna –

warna ini sangat baik untuk menjadi latar belakang atau

background dalam suatu desain. Penggunaan warna hitam dapat

menciptakan keteduhan dan penggunaan warna putih untuk

menciptakan penetralan warna.

2.4 Pengertian Simulasi

Menurut Khosnevis (1994) Simulasi merupakan proses aplikasi

membangun model dari sistem nyata atau usulan sistem, melakukan

experiment dengan model tersebut untuk menjelaskan perilaku sistem,

mempelajari kinerja sistem atau untuk membangun sistem baru sesuai

dengan kinerja yang diinginkan.

2.5 Rule Based

Menurut Naser dan Zaiter (2008) Rule Based atau penalaran

berbasis aturan yaitu cara untuk menyimpan dan memanipulasi

pengetahuan untuk menginterpretasikan informasi dalam cara yang

bermanfaat.Di dalam Rule Based, tedapat rule yang terdiri dari 2

bagian, yaitu:
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1. Antacedent, yaitu bagian yang mengekspresikan situasi atau

premis (Pernyataan berawalan IF)

2. Konsekuen, yaitu bagian yang menyatakan suatu tindakan

tertentu atau konklusi yang diterapkan jika situasi atau premis

bernilai benar (Pernyataan berawalan THEN).

Misalnya:

IF lalu lintas jalan pagi ini macet,

THEN saya naik sepeda motor saja.

Manfaat rule based:

1. Meningkatkan output dan produktivitas

2. Meningkatkan kualitas, dengan member nasehat yang

konsisten dan mengurangi kesalahan.

3. Memudahkan akses ke pengetahuan.

4. Handal.

5. Mampu bekerja dengan informasi yang sedikit atau tidak

pasti.

6. Fleksibel.

7. Meningkatkan kemampuan problem solving.

2.5.1 Pengertian Forward Chaining

Forward chaining merupakan suatu metode atau cara

pelacakan runut depan yang diawali dengan fakta yang ada dan

dihasilkan dugaan (hipotesis) bertujuan memberikan kesimpulan

(Russel P, 2003). Metode Inferensi runut depan sangat cocok

digunakan untuk memberikan pemecahan masalah terkait

pengendalian, permalan (Rilley dan Giarattano, 1994). Forward

chaining diawali dari kanan, atau bergerak dari IF terlebih dahulu

menuju THEN.
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2.5.2 Pelacakan Kedepan (Forward Chaining)

Dalam pendekatan ini data dimulai dari informasi

masukan, dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan.

Pelacakan dari depan, mencari fakta yang sesuai dengan

bagian,IF, dari aturan IF-THEN. Dalam kasusu pembagian

warisan maka akan dimulai dari ahli waris, kemudain proporsi

masing – masing harta untuk ahli waris. Gambar berikut

menunjukan proses forward chaining.

Observasi A                  aturan R1 Fakta C Kesimpulan 1

Aturan R3

Observasi B aturan R2 Fakta D Kesimpulan 2

Aturan R2

Fakta E

Gambar 2.4 Foward Chaining

2.5.3 Langkah Forward Chaining

Langkah – langkah dalam membuat system Forward chaining

berbasis aturan, yaitu:

a. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah meliputi pemilihan focus masalah, dan

pengetahuan.

b. Pendefinisian Data Input

Sistem Forward Chaining diperlukan data awal untuk memulai

inferensi

c. Pendefinisian Struktur Pengendalian Data
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Diperlukan premis tambahan untuk membantu mengendalikan

suatu aturan.

d. Penulisan Kode

Berguna untuk menentukan system apakah telah menangkap

focus pengetahuan secara efektif dalam skema aturan yang baik.

e. Pengujian Sistem

Uji system dengan beberapa aturan untuk melihat sejauh mana

system berjalan dengan baik dan benar.

f. Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka (User Interfcae) adalah bagian

terpenting dari suatu system. UI dibuat sama – sama dengan

pembuatan basis pengetahuan.

g. Pengembangan Sistem

Bila Perlu penambahan anatarmuka dan pengetahuan sesuai

dengan prototype system

h. Evaluasi

Pengujianj system dengan masalah yang sebenarnya. Jika

system belum baik maka akan dilakukan pengembangan

kembali.

2.6 Pengertian Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari sesorang

yang telah meninggal kepada yang masih hidup, aturan tentang

peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama (Prof. Dr. Amir

Syarifuddin, 1990). Dalam literature hukum Islam ditemui beberapa

istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti Faraid,

Fikih Mawaris, dan Hukum al-Waris. Perbedaan dalam penamaan ini

terjadi, karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam

pembahasan. Kata yang lazim di pakai adalah faraid. Kata ini

digunakan oleh an – Nawawi dalam kitab fikih Minhaj al-Thalibin.

Oleh al-Mahally dalam komentarnya atas matan Minhaj disebutkan
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alasan penggunaan kata faraid yaitu Lafaz faraid merupakan jama’

(bentuk plural) dari lafaz faridhah yang mengandung arti mafrudhah,

yang sama artinya dengan muqaddarah, yaitu suatu yang ditetapkan

bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang

terdapat dalam Al-Qur’an, lebih banyak terdapat bagian yang

ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena

itu, hukum ini dinamai dengan faraid. (Mahalliy III, hlm. 134 – 135).

Dengan demikian penyebutan faraid didasarkan pada bagian yang

diterima oleh ahli waris.

Adapun penggunaan kata mawarits lebih melihat kepada yang

menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli

waris yang masih hidup. Sebab kata mawarits merupakan bentuk

plural dari kata miwrats yang berarti mauruts, harta yang diwarisi.

Dengan demikian, maka arti kata warits yang digunakan dalam

beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan

itu, karena kata warits artinya yang menerima warisan.

Penggunaan kata hukum diawalnya mengandung arti seperangkat

aturan yang mengikat, dan pengunaan kata Islam dibelakang

mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Dengan demikian,

dengan segala titik lemahnya, hukum kewarisan Islam itu dapat

diartikan dengan: “Seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu

Allah dan Sunah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud

harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan

diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam”

(Amir, 1990)

2.6.1 Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari Hukum Islam, sebagai hukum

agama Islam adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-qur’an

dan Sunnah Nabi. Ayat – ayat Al-Qur’an dan Sunnah Nabi secara

langsung mengatur kewarisan dapat dilihat pada Lampiran A
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2.6.2 Ilmu Fara’id (Pembagian Warisan)

Ilmu Fara’id adalah ilmu yang membahas tentang pembagian

dan cara – cara dalam membagi harta warisan untuk setiap ahli

waris berdasarkan hukum Islam (Baharun, 2007). Ilmu fara’id

merupakan disiplin ilmu didalam Islam yang wajib dipelajari,

karena ilmu fara’id adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari

umat, seperti dalam hadits Rasulullah S.A.W yang artinya:

“Pelajarilah fara’id dan ajarkan dia karena ia seperdua ilmu dan

ia akan dilupakan dan dialah yang pertama akan dicabut dari

umatku”. (H.R Ibnu Majah No.2710). Rukun-rukun waris ada 3

(Syuja‘, 2001), yang mana jika salah satu dari rukun waris ini tidak

ada maka tidak akan terjadi pembagian warisan. Diantaranya

adalah:

1. Adanya pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang

meninggalkan sejumlah harta dan peninggalan lainnya yang

dapat diwariskan.

2. Adanya ahli waris, yaitu seseorang atau sekelompok orang

yang berhak untuk menguasai atau menerima harta

peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan

(nasab) atau ikatan pernikahan.

3. Adanya harta warisan, yaitu harta peninggalan milik pewaris

yang ditinggalkan ketika seseorang tersebut wafat. Harta

warisan ini dapat berbagai macam bentuk dan jenisnya, seperti

uang, emas, perak, kendaraan bermotor, asuransi, komputer,

peralatan elektronik, binatang ternak (seperti ayam, kambing,

domba, sapi, kerbau, dan lain-lain), rumah, tanah, sawah,

kebun, toko, perusahaan, dan segala sesuatu yang merupakan

milik pewaris yang di dalamnya ada nilai materinya. Ada 3

sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris,

diantaranya adalah:
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1. Memiliki ikatan kekerabatan secara hakiki (yang ada ikatan

nasab murni atau ikatan darah), seperti kedua orang tua, anak,

saudara, paman, dan seterusnya.

2. Adanya ikatan pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah legal

yang telah disahkan secara syar'i antara seorang laki-laki dan

perempuan. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak

bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

Bagaimana bisa ada hak waris, sedangkan pernikahannya itu

sendiri adalah tidak sah.

3. Al-Wala (Ali, 1995), yaitu terjadinya hubungan kekerabatan

karena membebaskan budak. Orang yang membebaskan

budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri

seseorang sebagai manusia yang merdeka. Karena itu Allah

SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap

budak yang dibebaskan, dengan syarat budak itu sudah tidak

memiliki satupun ahli waris, baik ahli waris berdasarkan

ikatan kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali

pernikahan. Terdapat 15 ahli waris laki-laki (Arsyad, 1979),

yaitu:

1. Anak laki-laki.

2. Cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki.

3. Ayah.

4. Kakek (bapak dari ayah) dan laki-laki generasi di

atasnya

5. Saudara laki-laki sekandung.

6. Saudara laki-laki seayah.

7. Saudara laki-laki seibu.

8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.

9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.

10. Paman sekandung (saudara laki-laki sekandung ayah).

11. Paman seayah (saudara laki-laki seayah ayah).
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12. Anak laki-laki dari paman sekandung.

13. Anak laki-laki dari paman seayah.

14. Suami.

Terdapat 10 ahli waris perempuan (Arsyad, 1979), yaitu:

1. Anak perempuan.

2. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Mencakup pula

cicit perempuan dari keturunan cucu laki-laki, dimana cucu laki-laki

tersebut berasal dari keturunan anak laki-laki. Begitu pula

keturunan perempuan yang seterusnya kebawah, yang penting

mereka berasal dari pokok yang laki-laki yang tidak tercampuri

unsur wanita.

3. Ibu.

4. Nenek (ibu dari ayah).

5. Nenek (ibu dari ibu).

6. Saudara perempuan sekandung.

7. Saudara perempuan seayah.

8. Saudara perempuan seibu.

9. Istri.

10. Perempuan yang memerdekakan budak, baik budak laki-laki

maupun budak perempuan.

Pengelompokan ahli waris dapat dilihat pada Lampiran B

2.7 Penelitian Sebelumnya

Melakukakn kegiatan studi literature, yaitu dengan cara

mengumpulkan, membaca, serta mempelajari secara mendalam data-

data, fakta-fakta, serta informasi yang didapatkan melalui buku-buku,

jurnal, serta litertur laiinya yang terkait dengan penelitian. Metode ini

penulis gunakan sebagai referensi dan acuan pendukung dalam

membangun system pakar ini. Dalam kegiatan studi literature ini, penulis
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juge mencari literatur sejenis sebagai bahan perbandingan untuk aplikasi

system yang akan dibuat. Berikut adalah hasilnya:

No Penulis Tahun Judul Metode Hasil

1 Chebet, dkk 2014 A

Knowledgebase

Model for

Islamic

Inheritance

Neural

Network

Kecerdasan

buatan cocok

untuk

diterapkan pada

kasus ini.

Pembagian

warisan di

pengadilan

terlihat adanya

ketidakadilan.

2 Kuwait 2011 Al Usouly: An

Expert System

in the origins of

Islamic

jurisprudence

domain

Forward

and

backward

chaining

System 96 %

kebenaran dan

merupakan hasil

yang

menjajikan.

Hanya saja

kedepannya

perlu ada

tambahan untuk

mengatasi

kendala yang

ada pada system

4 Setiawan, dkk 2012 Perancangan

Sistem Pakar

Pembagian

Waris Menurut

Hukum Islam

Metodologi

RUP

Menghasilkan

proporsi tiap

ahli waris saj
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5 R.,G dkk 2014 Design of an

Expert System

to calculate

inheritance

shares based on

Islamic law

Rule Based Mampu

menghasilkan

berbagai aturan

yang digunakan

dalam

pembagian

warisan

Penelitian

selanjutnya

membandingkan

hukum waris

Islam dengan

hukum Yahudi,

mana yang lebih

baik

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya


