
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Maslah

Harta  merupakan  masalah  penting  dalam kehidupan  masyarakat,  baik 

untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun membantu orang lain. Dalam Islam 

harta  memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai zakat bagi orang 

yang memiliki kelebihan dan sebagai harta warisan ketika pemiliknya meninggal 

dunia.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan bagi 

orang yang memiliki kelebihan harta. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang 

diwajibkan  Allah  menyerahkannya  kepada  orang-orang  yang  berhak 

menerimanya  dengan  persyaratan  tertentu  pula.  Orang-orang  yang  berhak 

menerima  zakat  adalah  orang-orang  fakir,  orang-orang  miskin,  pengurus-

pengurus zakat,  para  mu'allaf (orang yang baru masuk Islam),  hamba (orang 

yang  hendak  memerdekakan  dirinya)  atau  untuk  memerdekakan  budak,  al-

Gharimin  (orang-orang yang berhutang),  fisabilillah (untuk jalan Allah) dan  ibnu 

sabil (untuk mereka yang sedang dalam perjalanan,  sebagai  suatu ketetapan 

yang  diwajibkan  Allah)  seperti  yang  disebutkan  didalam  Al-Qur’an  surah  At-

Taubah ayat 60. 

Zakat memiliki berbagai sumber dan bentuk sesuai dengan jenis usaha 

seseorang. Karena pada hakekatnya zakat adalah mengeluarkan sebagian harta 

dari  hasil  usaha  seseorang  yang  halal.  Diantara  sumber  zakat  itu  adalah  : 

profesi, perusahaan, hewan ternak, emas dan perak, hasil pertanian, surat-surat 

berharga dan lain-lain yang memiliki cara penyelesaian yang berbeda-beda.
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Sedangan waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang 

meninggal kepada ahli warisnya (laki-laki atau perempuan) yang masih hidup, 

baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa 

hak milik legal secara syar'i. 

Hukum waris memiliki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Hal 

ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya  ayat-ayat  Al-Qur’an  yang  merincinya  secara 

detail  melebihi  hukum-hukum  yang  lain  dan  sabda  Rasulullah  Saw.,  tentang 

perintah mempelajari ilmu faraidh (ilmu tentang pembagian harta warisan),

“ Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang banyak karena faraidh adalah 
separuh ilmu dan  mudah dilupakan  serta  merupakan ilmu  yang pertama kali 
hilang dari umatku.” (HR Ibnu Majah).

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang banyak, pelajari pula faraidh 
dan ajarkanlah kepada orang banyak karena aku adalah manusia yang pada 
suatu  ketika  mati  dan  ilmu  pun  akan  hilang,  hampir-hampir  dua  orang 
bersengketa dalam faraidh dan masalahnya, dan mereka tidak menjumpai orang 
yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya.” (HR. Ahmad).

Secara  keseluruhan,  ahli  waris  berjumlah  25  orang  berdasarkan  garis 

keturunan.  Masing-masing  memiliki  bagian-bagian  tertentu.  Pembagian  harta 

warisan  kepada  seluruh  ahli  waris  akan  melihat  dan  menelusuri,  siapakah 

diantara semuanya yang berhak atas harta warisan menurut hukum dan siapa 

yang tidak berhak. Juga akan melihat dan menelusuri, apakah masing-masing 

ahli  waris hanya satu orang saja atau lebih, kemudian dibagikan menurut hak 

masing-masing  sesuai  dengan  hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  Al-Qur’an, 

seperti yang terdapat dalam surah An-Nisaa ayat 11.

Dengan melihat  permasalahan diatas, dipandang perlu untuk membuat 

sebuah  program  aplikasi  yang  dapat  membantu  mengurangi  kesulitan  dalam 

penyelesaian penghitungan zakat maupun pembagian harta waris tersebut.
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1.2 Maksud

Program  penghitungan  zakat  dan  harta  waris  Islam  berbasis  internet 

adalah suatu program aplikasi  yang berfungsi  untuk  membantu  penghitungan 

zakat dan harta waris dalam Islam.

1.3 Tujuan

Tujuan  pembuatan  program  aplikasi  ini  adalah  untuk  membantu 

masyarakat menghitung sendiri  zakat yang harus dikeluarkan serta membantu 

penyelesaian penghitungan harta waris yang dibagikan dengan cepat dan akurat.

1.4 Pokok Masalah

Pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas  pada  penghitungan  zakat 

adalah menghitung jumlah harta, menentukan kadar nishab dan membandingkan 

jumlah harta dengan  nishab untuk mengetahui apakah harta sudah mencapai 

nishab atau belum. Apabila harta sudah mencapai  nishab maka harta terkena 

zakat sebesar 2,5%, 5% atau 10% sesuai dengan bentuk zakat masing-masing 

dan belum wajib zakat apabila belum mencapai nishab.

Sedangkan pokok permasalahan yang dibahas pada penghitungan waris 

adalah  menelusuri  semua  ahli  waris,  menentukan  ahli  waris  yang  berhak 

menerima harta waris dan yang tidak berhak menerima harta waris. Karena tidak 

semua  ahli  waris  mendapatkan  harta  warisan.  Kemudian  memberikan 

memberikan bagian kepada masing-masing ahli waris sesuai hukum syar’iat.
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1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar, maka penulis membatasi masalah yang 

sedang dibahas kedalam beberapa hal :

1. Zakat, meliputi :

a. Zakat dihitung dalam satuan rupiah kecuali zakat ternak. 

b. Zakat Profesi, yaitu zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki 

profesi atau keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek dan pegawai yang 

mendapatkan penghasilan relatif tetap, seperti sebulan sekali.

c. Zakat Pertanian, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian

d. Zakat Emas dan Perak, yaitu zakat simpanan emas dan perak

e. Zakat Ternak, yang dibahas dalam zakat ternak adalah zakat unta, sapi 

(termasuk  kerbau dan kuda) serta kambing atau domba

f. Zakat Tabungan, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil tabungan

2. Harta Waris

a. Harta waris yang dihitung hanya berupa harta (uang)

b. Harta waris  dibagi  berdasarkan bagian masing-masing ahli  waris  yang 

telah ditentukan dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

c. Pembagian harta waris tidak termasuk dalam pengembalian sisa harta, 

yaitu apabila terdapat sisa harta warisan setelah dibagi kepada masing-

masing ahli waris.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika  yang digunakan  dalam penyusunan  laporan karya tulis  ini 

adalah sebagai berikut:
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BAB I PENDAHULUAN           

Dalam bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, maksud, 

tujuan, pokok masalah, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dijelaskan teori tentang zakat dan waris. Zakat, berisi 

penjelasan dan dasar hukum zakat, orang yang berhak menerima zakat, 

sumber zakat, dasar hukum serta syarat-syaratnya.

Waris,  berisi  tentang penjelasan dan dasar hukum waris,  sebab-sebab 

kewarisan dan penghalang kewarisan, ahli waris dan bagian-bagiannya, 

bagian  ashabah,  hajib dan  mahjub,  serta  teori  tentang  bahasa 

pemrograman atau tool yang digunakan.

BAB III PERANCANGAN PENYELESAIAN   

Dalam bab ini berisi penjelasan tentang proses penghitungan zakat dan 

harta waris Islam, penjelasan algoritma flow chart  penghitungan serta 

rancangan masukan dan keluaran program.

BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM

Dalam  bab  ini  berisi  penjelasan  tentang  cuplikan  prosedur  pokok 

program  (baik  input  maupun  outputnya),  uji  coba  program  serta 

pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Dalam  bab  ini  berisi  penjelasan  tentang  kesimpulan  mengenai  hasil 

penelitian, keunggulan maupun kelemahan system serta saran-saran.

5


	BAB I
	PENDAHULUAN

