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BAB I 
PENDAHULUAN
Latar Belakang  Masalah
Teknologi komputer berkembang sangat pesat sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia untuk memecahkan berbagai permasalahan. Salah satu perkembangan ilmu komputer yang cukup pesat adalah sistem pakar. Sistem pakar dapat di definisikan sebagai suatu program komputer cerdas yang menggunakan knowledge (pengetahuan) dan prosedure inferensi untuk menyelesaikan masalah yang cukup sulit sehingga membutuhkan seorang yang ahli untuk menyelesaikanya (Feigenbaum: 1982).
Pada dekade yang lalu, sistem pakar telah mencapai kematangan dalam proyek riset, dengan memberi kontribusi yang penting dalam berbagai bidang, misalnya bidang kedokteran, institusi - istitusi keungan, psikologi, teknik dan lain – lain. Akan tetapi aplikasi kecerdasan buatan pada sistem pakar ini masih menyisakan suatu permasalahan dalam pengembangan sistemnya, salah satunya adalah metode untuk menangani ketidakpastian. Sistem pakar biasanya melibatkan jumlah rule yang besar dan digunakan pada aplikasi yang besar juga.
Bidang sistem pakar merupakan penyelesaian pendekatan yang berasal dari seorang ahli (pakar). Seorang ahli biasanya mempunyai pengetahuan dan mampu menjelasakan suatu tanggapan seputar topik permasalahan (domain). Tujuan utama dari sistem pakar adalah pengalihan keahlian dari para ahli untuk kemudian di alihkan ke oranglain yang bukan ahli.
Proses perjalanan kehidupan manusia adalah dari lahir, hidup, dan mati, semua tahap itu akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkunganya, terutama dengan orang yang dekat denganya, baik dekat dalam nasab maupun dalam arti lingkunganya. Kelahiran banyak membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan oranglain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat, dan masyarakat lingkunganya. 
  Dalam kehidupan sehari – hari banyak orang yang berselisih mengenai pembagian harta peningalan (harta waris), terutama di kalangan kaum muslimin.. Dalam syari’at islam telah di atur semuanya mengenai hukum – hukum dan tata cara pembagian harta yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal serta siapa saja yang akan menjadi ahli waris dari harta yang di tinggalkan tersebut. Dalam syari’at islam ilmu yang mempelajari tentang hukum waris di kenal dengan nama fiqh mawaris atau faraidh.
Maksud
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulisan ini dimaksudkan untuk  membuat  sistem  pakar untuk pembagian harta warisan menurut hukum islam. Sistem pakar pembagian harta warisan merupakan bagian implementasi dari ilmu agama islam, yang akan memberikan solusi tentang kepada siapa dan yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan (harta waris).
Tujuan
Bardasarkan perumusan yang telah di kemukakan, maka penulisan bertujuan untuk:
	Membuat suatu sistem pakar yang dapat menyelesaikan proses pembagian harta waris menurut hukum islam.
	Menerapkan sistem pakar dalam pengambilan suatu tindakan yang tepat untuk dapat menyelesaikan proses pembagian harta warisan. 

Batasan Masalah
Penyelesaian masalah sistem pakar di batasi sampai ahli waris tingkat tiga  yang di lihat dari keturunan langsung dari pewaris secara garis lurus.  Sistem ini  mampu memberikan jawaban tentang siapa saja yang akan menjadi ahli waris dari harta yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal dalam keluarga yang akan di aplikasikan dengan menggunakan bahasa pemograman Turbo Prolog 2.0.
Sistematika Penulisan	
Agar penulisan skripsi ini memenuhi persyaratan sebagai karya ilmiah, maka perlu diuraikan tentang sistematikan penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
	Berisikan tentang latar belakang masalah, maksud, tujuan, batasan masalah, serta sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
	Berisikan tentang pengantar sistem pakar, konsep/pengetahuan dan metode tentang sistem pakar, pengetahuan tentang ilmu faraidh, dan teori tentang bahasa pemograman Turbo Prolog 2.0.
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN
Berisikan tentang pembuatan tabel keputusan, himpunan kaidah produksi pembagian harta warisan, pohon keputusan pembagian harta warisan, sistem pendukung  untuk pembuatan sistem, serta rancangan dialog.
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
	Berisikan tentang penjelasan cara menjalankan program sistem pakar pembagian harta warisan, penjelasan tentang hasil implementasi program, serta contoh implementasi konsultasi beserta penjelasanya.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Berisikan tentang kesimpulan, kelebihan, kekurangan dari sistem yang dibuat, dan saran bila sistem dikembangkan lebih lanjut. 

                                             

