
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat sekarang ini perkembangan teknologi semakin berkembang pesat

dan cepat, khususnya dibidang teknologi dan komunikasi. Dengan perkembangan

teknologi yang semakin maju, manusia dapat membuat berbagai macam peralatan

sebagai alat bantu dalam menjalankan berbagai aktifitas dan pekerjaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan waris sering kali menjadi pemicu

pertikaian yang menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Pertikaian tersebut

bisa jadi disebabkan oleh keserakahan manusia atas harta warisan yang

ditinggalkan, namun bisa karena kekurang tahuan pihak-pihak yang bertikai

tentang hukum pembagian harta warisan. Dikarenakan banyak orang Islam yang

tidak menggunakan lagi sistem pembagian waris menurut syari’at Islam. Padahal

itu sangat bertentangan sekali dengan Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam

sendiri dengan jelas diungkapkan di dalam Al-Qur’an :









Artinya : “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang ditentukan

Allah (Al-Qur’an) maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik” (QS Al-

Maaindah : 47).

Banyak sekali alasan mengapa orang Islam enggan atau malas untuk

membagikan harta warisan mereka dengan cara yang telah diatur oleh syari’at

Islam diantaranya :

1. Kebanyakan orang Islam tidak memahami bagaimana cara pembagian

harta waris menurut syari’at Islam.

2. Cara pembagian harta waris menurut syari’at Islam yang cukup rumit.

3. Jarangnya para ahli ilmu Waris (waris).



Ilmu waris (Waris) merupakan salah satu ilmu yang harus dipelajari setiap

muslim. Hal  ini merupakan kewajiban dari Allah SWT yang harus dilaksanakan

seperti halnya mengerjakan Sholat, Puasa, Zakat, dan Haji. Hal ini dikarenakan

ilmu waris sudah ada ketentuan yang telah dijabarkan dalam Al-Qur’an dan

Hadits. Pembagian harta warisan di dalam Al-Qur’an dikenal dengan istilah

hududallah yaitu ketentuan yang di tetapkan oleh Allah SWT















Artinya : “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah.

Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya

kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal

di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang

mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya,

niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya;

dan baginya siksa yang menghinakan” (QS An-Nisaa’ : 13-14).

Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang berkaitan secara langsung maupun tidak

langsung dengan hukum waris.

Harta yang bisa diwariskan terdapat dua jenis yaitu harta berbentuk dan

harta yang tidak berbentuk. Dan dalam pembagian warisan ini hanya bisa

dilakukan jika seluruh ahli waris yang akan menerima telah terkumpul dan hutang

piutang yang di tinggalkan oleh almarhum telah dilunaskan oleh pihak keluarga,

setelah itu sisa harta dari melunasi hutang tersebut baru bisa dibagikan jika masih

ada harta yang tersisa dari menutupi hutang almarhum, dan jika tidak bersisa lagi

maka tidak ada pembagian harta warisan dari almarhum kepada ahli waris yang

akan menerima. Apabila hutang tersebut belum terlunasi keseluruhan sementara



harta untuk mentupi hutang tidak mencukupi atau telah habis maka hutang

tersebut harus dilunasi oleh keluarga yang ditinggalkan, dan jika keluarga yang

ditinggalkan tidak bisa melunasi maka dana untuk menutupi hutang tersebut

diambil dari baitul maal.

Metode dalam pembagian harta warisan terdiri dari dua metode yaitu

dengan menggunakan metode Ushul Al-Masail dan metode Tashih Al-Masail,

yang mana metode ini akan menjelaskan Asnaf atau orang yang nantinya berhak

menerima harta waris dan orang yang terhalang haknya dalam menerima harta

waris. Metode Ushul Al-Masail ini akan menyelasaikan pembagian harta pusaka

dengan mencari dan menetapkan asal masalah dari faradh-faradh para ahli waris.

Metode ini adalah salah satu metode yang sering dipakai oleh para ahli Waris

dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan. Sedangkan metode

Tashih Al-Masail adalah metode mencari angka asal masalah yang terkecil agar

dapat dihasilkan bagian yang diterima ahli waris tidak berupa angka pecahan.

Metode Tashih Al-Masail ini hanya digunakan apabila bagian yang diterima ahli

waris berupa angka pecahan. Oleh karena itu, langkah ini hanya semata-mata

untuk memudahkan perhitungan dalam pembagian warisan.

Oleh karena itu muncul pemikiran untuk mempermudah orang dalam

menggunakan atau menerapkan kaidah ilmu waris ini dalam sebuah bentuk

pemograman. Dengan harapan permasalahan yang muncul karena ketidaktahuan

atau ketidakbisaan dalam mempelajari ilmu waris (Waris) ini dapat diselesaikan.

Seiring dengan tingkat mobilitas yang tinggi, beberapa tahun terakhir telah

marak perangkat bergerak atau mobile device. Salah satu perangkat mobile yang

paling pesat adalah Hand phone yang awalnya sebagai alat komunikasi, saat ini

telah lebih dari fungsi dasarnya. Berbagai macam fitur telah ditanamkan, seperti

pengolahan dokumen, pengolahan gambar dan video. Hal ini tidak lepas dari

pengguna sistem operasi pada Hand phone. Layaknya pada komputer, Hand

phone pun dapat diinstal berbagai macam aplikasi yang diinginkan.

Salah satu Sistem Operasi berbasis linux terbaru saat ini adalah Android

yang dapat digunakan di berbagai perangkat mobile. Android memiliki tujuan

utama untuk memajukan inovasi piranti telfon bergerak agar pengguna pengguna



mampu mengeksplorasi kemampuan dan menambah pengalaman lebih

dibandingkan dengan platform mobile lainnya.

Oleh karena pentingnya pembagian waris ini menurut ketentuan Islam

maka perlu diangkat judul “Aplikasi Pembagian Harta Waris Berbasis Android”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka didapatkan rumusan

masalah. Bagaimana membangun dan menggunakan suatu aplikasi pada platform

Android yang mana nantinya bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan

pembagian warisan dengan jelas, cepat, dan tepat.

1.3. Batasan Masalah

Pembahasan penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan

sebagai berikut :

1. Aplikasi pembagian warisan (Waris) hanya bisa berjalan pada Sistem

Operasi Android 2.3 (Gingerbread).

2. Hanya bisa menghitung harta yang telah dikonveriskan ke mata uang

rupiah.

3. Aplikasi tidak menangani masalah-masalah khusus seperti bagian

banci, orang hilang, dan kasus khusus lainnya.

4. Aplikasi tidak terfokus atau menganut mazhab atau pendapat-pendapat

dari ulama faroi’d melainkan berdasarkan aturan-aturan ilmu faroi’d

yang sesuai dengan hukum Islam.

5. Bersifat Lineset atau langsung diinstalkan pada platform android dan

menjalankanya tanpa harus terhubung dengan jaringan intrnet.

6. Menggunakan database SQLite.

7. IDE Eclipse Emulator sebagai alat bantu pembuatan program, yang

nantinya akan dibuat menjadi extensi Apk.

1.4. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penulisan Laporan ini adalah sebagai berikut :



1. Untuk membangun aplikasi perhitungan harta warisan dengan

perhitungan dan hasil yang telah ditetapkan.

2. Untuk mempercepat proses perhitungan warisan yang akan dibagikan

kepada ahli waris.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari Enam Bab, dengan sistematika

penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir yang meliputi

Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat, serta

Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI.

Membahas teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan Tugas Akhir

ini. Teori yang diangkat mengenai teori-teori tentang Waris dan Sistem

Android.

BAB III METODOLIGI.

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan dalam

penyusunan Tugas Akhir yang dibuat.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN.

Berisikan tentang analisis dan perancangan system yang akan

dikembangkan. Sistem Aplikasi Pembagian Harta Waris berbasis Android

ini akan diberi nama Waris Mobile, sehingga selanjutnya Sistem Aplikasi

Pembagian Harta Waris ini disebut Waris Mobile.

BAB V IMPLEMENTASI

Berisikan tentang implementasi dan pengujian Sistem Aplikasi Pembagian

Harta Waris Berbasis Android.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini berisikan  kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan

menjelaskan saran-saran penulisan kepada pembaca, pustakawan, maupun

untuk penulis.


