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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejarah uang di Indonesia sudah dimulai sejak masa kerajaan-kerajaan 

Nusantara. Setiap kerajaan memiliki mata uang tersendiri dan akan berbeda 

dengan mata uang dari kerajaan lain. Pada masa itu, uang terbuat menggunakan 

emas dan perak, dan nilainya ditentukan oleh beratnya. Memasuki masa 

penjajahan Belanda, uang diterbitkan oleh VOC berbentuk koin dan kertas. Mata 

uang kertas dibuat dengan menggunakan jaminan perak seratus persen. Begitu 

pula pada masa penjajahan Jepang yang menerbitkan jenis uang koin dan kertas 

versi pemerintahan Jepang di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, 

pemerintah Indonesia membuat uang sendiri yang disebut sebagai uang ORI. 

Sejak saat itu, desain uang di Indonesia terus mengalami pergantian desain dan 

nilai sesuai dengan masa kepemimpinan pemerintahan (Banindro, B. S., 2017: 39) 

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968, kegiatan 

pencetakan uang dilakukan oleh pemerintah. Namun setelah terbitnya undang-

undang tersebut, hak pemerintah dalam pencetakan uang dicabut (pasal 26 ayat 1). 

Maka dibentuklah bank sentral sebagai satu-satunya lembaga yang berhak 

mencetak dan menerbitkan serta mengedarkan uang (hak oktroi) di Indonesia 

yaitu Bank Indonesia (Ery Setiawan, 2004: ). Menurut undang-udang Bank 

Sentral No. 13 Tahun 1986 Pasal 26 ayat 1, Bank Indonesia mencetak dan 

mengeluarkan uang kartal yakni uang kertas dan uang logam. Menurut R. S. 

Sayers dalam bukunya Modern Banking, menyatakan bahwa uang adalah segala 
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sesuatu yang umum diterima sebagai alat pembayaran utang (Ismail Zulfadhli, 

2019: 37-44). 

Masyarakat ekonomi modern sekarang ini uang merupakan bagian 

intergral dari kehidupan dan darah perekonomian. Dimana lalu lintas barang dan 

jasa serta semua kegiatan ekonomi menggunakan uang sebagai alatnya, tidak ada 

satupun peradaban di dunia ini yang tidak mengenal dan menggunakan uang. 

Kalaupun ada maka perekonomian pada peradaban tersebut akan stagnan dan 

tidak berkembang. Uang adalah persediaan aset yang dapat dengan segera 

digunakan untuk melakukan transaksi. Semakin banyak seseorang memiliki uang 

maka dianggap semakin kaya (Hermanu Joebagio, 2017: 148-158). Peran uang 

dalam perkonomian dapat diibaratkan darah yang mengalir dalam tubuh manusia. 

Ketika manusia kekeurangan uang, bagaikan manusia yang kekurangan darah 

sehingga mengakibatkan gairah hidup manusia menurun dan melemah. 

Uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk 

melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang. Dalam sejarah uang, 

beberapa jenis barang telah pernah dipakai sebagai uang misalnya kerang, emas, 

kulit bintang, perak dan sebagainya (Nopirin, 1992: 2). Uang yang dikenal saat ini 

telah mengalami proses perkembangan yang panjang, keberadaan uang 

menyediakan alternatif yang lebih mudah serta lebih efisien dalam sebuah 

transaksi dari pada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok 

digunakan dalam sistem ekonomi modern karena dalam transaksinya 

membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan 

pertukaran dan akan kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan 
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dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan. 

“Menurut Tamrin dan Tantri, Uang yang selalu kita gunakan dalam kehidupan 

sehari-hari adalah sesuatu barang yang bisa diterima oleh umum sebagai alat 

pembayaran dan sebagai alat tukar-menukar” (Francis Tantri, 2012: 44). Uang 

memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu: sebagai media pertukaran (medium of exchange). 

Sebagai penyimpan nilai (store of value), sebagai satuan hitung (unif of account). 

Sementara uang sebagai penyimpan nilai merupakan alat yang dapat digunakan 

masyarakat untuk mentransfer daya beli dari masa sekarang ke masa depan. 

Ketika penjual roti menerima uang saat ini sebagai pengganti atas barang dan jasa, 

penjual tersebut selanjutnya dapat menyimpan uang tersebut dan menjadi pembeli 

barang dan jasa yang lainnya pada waktu yang lain (Oktaviani, 2014: 23-24). 

Mencapai dan memelihara nilai rupiah, Bank Indonesia sebagai bank 

sentral memiliki tugas untuk dapat mencapai dan memelihara nilai rupiah yang 

mana tugas tersebut ialah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran (Nopirin, 1992: 37). Bank 

Indonesia memiliki tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

baik tunai maupun non tunai. Sistem pembayaran tunai, bank Indonesia memiliki 

wewenang penuh untuk mengeluarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan 

memusnahkan uang peredaran. Sistem pembayaran tunai memiliki dua bentuk 

yaitu karta dan giral. Sistem pembayaran uang kartal ialah kertas dan logam. 

Meskipun di Indonesia sudah diatur secara rinci mengenai sistem 

pembayaran, namun dalam perkembangannya ada beberapa masyarakat konsumen 

beranggapan bahwa uang logam dengan nilai 100 dan 200 rupiah sudah tidak 
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berlaku lagi pedagang warung kelontong. Fenomena yang terjadi di masyarakat 

dewasa ini dapat ditemukan di beberapa wilayah Indonesia seperti di Kelurahan 

Baruga Kota Kendari yang mana masih ada masyarakat konsumen yang  

beranggapan warung kelontong tidak menerima pembayaran pembelian suatu 

barang dengan menggunakan uang logam dengan nilai 100 dan 200 rupiah 

meskipun uang logam tersebut masih berlaku dan sah. Sementara itu Bank 

Indonesia menyatakan bahwa masyarakat yang menolak menggunakan uang 

logam sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli dikenakan sanksi sesuai 

dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, telah 

mengatur jelas bahwa siapapun yang bertransaksi keuangan di Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib menggunakan rupiah. Baik dalam 

bentuk pecahan uang kertas maupun uang logam. Kantor Perwakilan (KPw) Bank 

Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong masyarakat untuk tetap 

menggunakan uang logam sebagai alat transaksi. Berikut ini merupakan 

perkembangan jumlah uang beredar dalam 1 tahun (2019): 
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Tabel 1.1 Jumlah uang beredar di Sulawesi tenggara tahun 2019 

TAHUN Uang Kertas Uang Logam 

2019 

Jan 28.139 130 

Feb 153.744 168 

Mar 237.671 107 

Apr 811.863 160 

Mei 1.149.197 413 

Jun 20.123 35 

Jul 607.584 154 

Ags 340.411 178 

Sep 328.614 162 

Okt 503.643 145 

Nov 619.000 88 

Des 1.012.438 139 

Sumber/source: Kantor Perwakilan Bank Indonesi Sulawesi Tenggara 

Humas KPw Bank Indonesai Provinsi Sulawesi Tenggara Dedy Prasetyo 

menjelaskan penggunaan uang logam di masyarakat mulai berkurang. Hal ini 

disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan uang logam 

maka dari itu KPw Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara telah bekerja 

sama dengan toko, mini market, apotik dan beberapa pusat perbelanjaan yang 

termasuk dalam program peduli uang koin untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat terkait penggunaan uang logam  

Berdasarkan uraian diatas inilah yang mendorong sekaligus melatar 

belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Perilaku 

Masyarakat Terhadap Uang Logam Dalam Proses Transaksi di Tinjau dari 
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Perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada masyarakat Kel. Baruga Kota 

Kendari)” 

 

 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pada masalah 

perilaku masyarakat (pedagang dan konsumen) terhadap uang logam dengan 

nominal Rp. 100 dan Rp. 200 dalam proses transaksi. 

 
1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka perumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku masyarakat kel. Baruga terhadap penggunaan uang logam 

dengan nilai Rp 100 dan Rp 200? 

2. Bagaimana perilaku masyarakat kel. Baruga terhadap penggunaan uang logam 

dengan nilai Rp 100 dan Rp 200 ditinjau dari perspektif ekonomi syariah? 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui perilaku masyarakat kel. Baruga terhadap penggunaan 

uang logam dengan nilai Rp 100 dan Rp 200. 
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2. Untuk mengetahui Perilaku Masyarakat Kelurahan Baruga Terhadap 

Penggunaan Uang Logam dengan Nilai Rp. 100 dan Rp 200 ditinjau dari 

Perspektif Ekonomi Syariah. 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

2. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan 

keilmuan dibidang kebanksentralan khususnya yang berkaitan dengan 

penggunaan uang logam sebagai alat transaksi. 

3. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai 

masukan agar lebih meningkatkan minat masyarakat terhadap penggunaan 

uang logam sebagai alat transaksi. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan penapsiran dalam penelitian ini, maka yang 

menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut: 

1. Perilakuadalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang dapat 

diamatai langsung maupun tidak langsung disebut dengan perilaku. 

2. Perilaku pedagang adalah tanggapan atau reaksi pedagang terhadap 

rangsangan atau lingkungan sekitar. 

3. Perilaku kosumen adalah proses yang berkaitan dengan adanya suatu proses 

pembelian. 
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4. Uang adalah alat transaksi yang digunakan masyrakat sebagai alat 

pembayaran yang sah atas barang dan jasa. 

5. Uang logam mata uang yang terbuat dari bahan logam yang diterbitkan oleh 

Bank Indonesia yang diberlakukan sebagai alat pembayaran yang sah, seperti 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni uang logam 100 dan 200 

rupiah. 

6. Transaksi adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang yang dapat 

menimbulkan perubahan terhadap posisi harta yang dimiliki baik itu 

bertambah ataupun berkurang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


