BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penulisan
Banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam lingkungan kehidupan kita,

satu diantaranya adalah masalah keretakan atau ketidak harmonisan keluarga yang
sebagian besar disebabkan oleh pembagian harta warisan yang tidak adil atau tidak
merata, sehingga ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang tidak puas akan
hasil dari pembagian warisan tersebut. Disamping

itu adapula ketidakpuasan

seseorang akan pembagian hak waris yang tidak adil mengkibatkan orang tersebut
terdorong untuk melakukan

berbagai cara untuk mendapatkan harta warisan,

diantaranya yang sering terjadi saat – saat ini yaitu pembunuhan Adik terhadap Kakak
kandungnya sendiri, pencurian di rumahnya sendiri, dan masih banyak tindakan –
ptindakan lainnya yang dapat merugikan anggota keluarganya sendiri bahkan saudara
kandungnya.
Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan
adil. Didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki –
laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak
pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli
warisnya dan seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki – laki dan
perempuan, besar dan kecil. Alqur’an menjelaskan dan merinci secara detail hukum
– hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan. Bagian yang harus diterima
semuanya dijelaskan sesuai nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah,
istri suami, ibu, kakek, paman, cucu, atau bahkan hanya sebagai saudara seayah atau
seibu. Dalam pembagian harta warisan tersebut diperlukan peritungan yang tepat
sehingga masing – masing pihak akan merasa puas.
Sehubungan hal tersebut diatas penulis bermaksud membuat penulisan yang
berjudul Aplikasi Perhitungan Ahli Waris Menggunakan Bahasa Gambas.
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1.2

Batasan Penulisan
Penulis membatasi masalah pada pembagian warisan menurut hukum Islam

yang berstatus monogamy, serta pada masalah suami dan istri dengan menganggap
semua ahli warisnya masih hidup dengan bahasa pemrograman yang digunakan
adalah Gambas 1.9.10.

1.3

Tujuan Penulisan
Maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk mempermudah dalam

perhitungan pembagian harta warisan.

1.4

Metode Penelitian

1.4.1 Studi Pustaka
Penulis mangambil data dengan cara membaca buku atau literature lain yang
berkaitan dengan penulisan.
1.4.2 Studi Lapangan
Penulis mangambil data langsung dilokasi penelitian atau sumber data.

1.5

Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini tugas akhir ini penulis mambagi permasalahan kedalam empat
bab, dimana masing – masing bab terdiri dari sub bab
Adapun urutannya adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN
Berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, pembatasan
masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.
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BAB II

LANDASAN TEORI
Berisikan konsep – konsep atau teori dasar yang berkenaan dengan
masalah warisan dan bahasa pemrograman Gambas 1.10.1 dan
merupakan penunjang terhadap analisa – analisa yang dilakukan.

BAB III

ANALISA DAN PEMBAHASAN MASALAH
Berisikan contoh – contoh permasalahan dan pembahasannya
berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkam, serta Algoritma dan
flowchart program.

BAB IV

KESIMPULAN
Berisikan kesimpulan serta saran – saran.

