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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Riska Megawati Daeng Ratu, melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Minat Penggunaan Mata Uang Logam Terhadap Transaksi Jual Beli (studi 

pada masyarakat kota kendari). Penelitian ini bertujuan untuk melihat minat 

penggunaan uang logam terhadap transaksi jual beli. Penelitian ini 

menggunkanan metode kuantitatif deskriptif. Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini sebanyak 100 orang Masyarakat Kota Kendari dengan 

menggunakan teknik Field research. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dapat diketahui bahwa minat penggunaan uang logam berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap transaksi jual beli, Tingkat signifikan tersebut 

lebih kecil dari 0,05 atau nilai t hitung adalah sebesar 12,857. Karena nilai t 

hitung 12,857 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.987 maka dapat 

disimpulkan bahwa H1 diterima sehingga dikatakan bahwa minat penggunaan 

uang logam berpengaruh signifikan terhadap transaksi jual beli menunjukkan 

pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini 

berarti semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya uang logam dan 

adanya kecenderungan untuk memiliki maka akan memberikan dampak 

terhadap meningkatnya minat penggunaan uang logam sebagai alat transaksi 

di Kota Kendari (Riska Megawati Daeng Ratu, 2019: 4).” 

2. Hawati Aulia Hasanah, melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan 

Oleh Bank Indonesia Terhadap Penolakan Pembayaran Dengan Mata Uang 
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Rupiah Logam Rp 100,00(Seratus Rupiah) Dan/Atau Rp 200,00 (Dua Ratus 

Rupiah) di masyarakat Pada Kabupaten Sijunjung” Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa: Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di 

Kabupaten Sijunjung menolak transaksi menggunakan Rupiah adalah sebagai 

berikut : a). Faktor efisiensi b). Faktor sosial; c). Faktor peredaran; d). Faktor 

sosialisasi. Pelaksanakan pengawasan oleh Bank Indonesia dalam sistem 

pembayaran terkait adanya penolakan pembayaran dengan Rupiah logam 

adalah sebagai berikut: Bank Indonesia hanya melakukan pengawasan 

terhadap pihak-pihak yang diberikan izin oleh Bank Indonesia. Permasalahan 

penolakan pembayaran Rupiah yang terjadi pada Kabupaten Sijunjung sudah 

masuk ranah hukum pidana (Hawati Aulia Hasanah, 2017: 2). 

3. Donni Iskandar, melakukan penelitian dengan judul “Praktik Penukaran Uang 

Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Prespektif Sosiologi Hukum 

Islam” dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, bahwa penukaran uang 

koin yang ada di pasar Berigharjo dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, 

antara lain Faktor ekonomi, banyak para pedagang melakukan jual beli uang 

koin dikarenakan ingin mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya 

dengan jalan mencari keuntungan dari hasil jual beli tersebut. Kemudian 

faktor hobi, karena dipengaruhi kegemaran dan kesenangan mengoleksi uang 

para pedagang menjadikan itu sebagai ladang bisnis bagi mereka. Kemudian 

bagi pembeli selain Faktor hobi juga dikarenakan Faktor keperluan, seperti 

untuk dijadikan mahar pernikahan ataupun untuk keperluan pendidikan. Serta 
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kesadaran hukum pedagang maupun pembeli masih kurang khususnya dalam 

hukum jual beli dalam Islam (Doni Isakandar, 2015: 2). 

4. Tengku Adelia, melakukan penelitian dengan judul, “Kajian hukum terhadap 

pengembalian uang koin dalam bentuk Permen kepada pelanggan yang 

dilakukan oleh pelaku usaha Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 7 tahun 2011 

Tentang mata uang” dari Hasil penelitian ini menunjukan bahwa uang 

kembalian konsumen dalam transaksi di masyarakat tidak begitu diatur secara 

jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan tetapi yang diatur 

dalam Undang-Undang ini adalah mengenai hak konsumen dan kewajiban 

pelaku usaha. Kemudian yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan 

transaksi yaitu Undang-Undang Mata Uang yang mengatakn bahwa alat 

pembayaran yang sah adalah Rupiah. Dengan ini uang seharusnya tidak dapat 

diganti dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah berguna 

dalam transaksi di masyarakat. Sebab, masih banyak masyarakat awam yang 

tidak mengetahui akan perlindungan yang konsumen miliki untuk hak-hak 

mereka (Tengku Adelia, 2018: 4). 

5. Sindi Cahya Yuniar, melakukan penelitian dengan judul “kepuasan konsumen 

terhadap pengembalian uang koin yang diganti permen  (studi kasus 

minimarket di daerah sekitar upn “veteran” jatim) Hasil studi menunjukkan 

bahwa terkait kepuasan konsumen yang diamati dalam penelitian Sistem 

Pelayanan, perilaku belanja konsumen dan kepuasan konsumen. Ternyata 

kembalian uang koin yang diganti permen juga menjadi keresahan tersendiri 
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bagi konsumen, tetapi di sisi lainkonsumen juga hanya dapat berharap dan 

tidak dapat bertindak selain melakukan komplain ke YLKI yayasan Lembaga 

Komplain Indonesia (Sindi Cahya Yuniar, 2010: 11). 

Perbedaan dan persamaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang: 

1. Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu membahas tentang praktik 

penukaran, kajian hukum, kepuasan konsumen, minat penggunaan, 

pengawasan bank Indonesia terhadap uang logam. Sedangkan penelitian 

sekarang meneliti terkait perilaku masyarakat terhadap penggunaan uang 

logam dalam proses transaksi ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. 

Dan terdapat perbedaan di metode penelitian penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. 

2. persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu meneliti 

mengenai uang logam. 

2.2 Landasan Teori 

Berdasarkan hasil bacan yang ekstensif terhadap literature-literatur yang 

berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis 

mendemostrasikannya sebagai berikut 

2.3 Teori  Perilaku 

2.3.1 Pengertian Perilaku 

Dalam Kamus bahasa Indonesia, kata perilaku berarti tanggapan atau 

reaksi seseorang (individu) terhadap rangsangan atau lingkungan. Dalam 

agama perilaku yang baik adalah perilaku yang sesuai dengan tujuan 
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penciptaan manusia ke dunia, yaitu untuk menghambakan diri kepada tuhanya. 

(Suharyat Yayat, 2009: 15) 

Dari segi biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas 

organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan. Sehingga yang dimaksud 

dengan perilaku dengan perilaku manusia, pada hakikatnya adalah tindakan 

atau aktivitas dari manusia itu sendiri. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud perilaku (manusia) adalah semua kegiatan atau aktivitas 

manusia, baik yang dapat diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati 

oleh pihak luar (Latifah, 2012: 22) 

Dalam wikipedia disebutkan perilaku manusia adalah sekumpulan 

perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, 

nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan atau genetika.Perilaku seseorang 

dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku 

aneh, dan perilaku menyimpang. Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai 

sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan 

suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar. (Holis M, 2017: 199) 

Skiner seorang ahli psikologi, mengatakan bahwa perilaku merupakan 

respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus dari luar, dari segi biologis 

perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas oerganisme makhluk hidup yang 

bersangkutan, sehingga perilaku manusia adalah tindakan atau aktifitas 

manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas. Bohar 

Soeharto mengatakan perilaku adalah hasil proses belajar mengajar yang 

terjadi akibat dari interksi dirinya dengan lingkungan sekitarnya yang 
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diakibatkan oleh pengalaman-pengalaman pribadi. Benyamin Bloom seorang 

ahli psikologi pendidikan membagi perilaku manusia dalam 3 (tiga) kawasan 

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. (Suharyat Yayat, 2009: 16) 

Setiap perilaku yang ada pada diri manusia dipengaruhi oleh 

perkembangan dan pertumbuhannya. Dalam perkembangan manusia atau 

makhluk lain pada umumnya dapat dibedakan dalam 3 hal yaitu proses 

pematangan, proses belajar, dan proses pembawaan atau bakat. (Suharyat 

Yayat, 2009: 16) 

Saifudin Azwar dalam bukunya menjelaskan bahwa perilaku sebagai 

reaksi bersifat sederhana maupun kompleks dan merupakan ekspresi sikap 

seseorang. Sikap itu sudah terbentuk dalam dirinya karena sebagai tekanan atau 

hambatan dari luar maupun dalam dirinya. Artinya potensi reaksi yang sudah 

terbentuk dalam dirinya akan muncul berupa perilaku aktual sebagai cerminan 

sikapnya. Jadi jelas bahwa perilaku dipengaruhi oleh faktor dalam diri maupun 

faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Perilaku adalah semua kegiatan atau 

aktivitas manusia baik yang diamati langsung, maupun yang dapat diamati oleh 

pihak luar. (Suharyat Yayat, 2009: 16) 

Para psikolog, di antaranya Morgan dan King, Howard dan Kendler, 

Krech, Crutchfield dan Ballachey, mengatakan bahwa perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan hereditas. Faktor lingkungan yang 

mempengaruhi perilaku adalah beragam, di antaranya pendidikan, nilai dan 

budaya masyarakat, politik, dan sebagainya. Sedang faktor hereditas 

merupakan faktor bawaan seseorang yang berupa karunia pencipta alam 
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semesta yang telah ada dalam diri manusia sejak lahir, yang banyak ditentukan 

oleh faktor genetik. Kedua faktor secara bersama-sama mempengaruhi perilaku 

manusia. Perilaku merupakan cerminan kongkret yang tampak dalam sikap, 

perbuatan dan kata-kata yang muncul karena proses pembelajaran, rangsangan 

dan lingkungan. (Adliyani, 2015: 111) 

 
2.3.2 Bentu-Bentuk Perilaku 

Menurut walgito (2003), pembentukan perilaku dibagi menjadi 3 cara 

sesuai keadaan yang di harapkan, yakni: (Widjanarko M, 2018: 3) 

1. Cara pembentukkan perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan  

Salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan 

kondisioning atau kebiasaan. Denagn cara membiasakan diri untuk 

berperilaku seperti yang diharapkan, akhirnya akan terbentuklah perilaku 

tersebut. Cara ini didasarkan atas teori belajar kondisioning baik 

dikemukakan oleh Pavlov maupun oleh Thorndike dan Skinner terdapat 

pendapat yang tidak seratus persen sama, namun para ahli tersebut 

mempunyai dasar pandangan yang tidak jauh berbeda satu dengan yang 

lain. Kondisioning Pavlov dikenal dengan kondisioning klasik, 

sedangkan kondisioning Thorndike dan Skinner dikenal sebagai 

kondisioning operan. Walaupun demikian ada yang menyebut 

kondisioning Throndike sebagai kondisioning instrumental, dan 

kondisioning Skinner sebagai kondisioning sebagai kondisioning operan. 

Seperti telah dipaparkan di depan atas dasar pandangan ini untuk 
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pembentukan perilaku didasarkan dengan kondisi kondisioning atau 

kebiasaan. 

2. Pembentukan perilaku dengan pengertian (insight) 

Disamping pembentukan perilaku denagn kondisioning atau kebiasaan, 

pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan pengertian atau 

insight.Cara ini berdasarkan atas teori belajar kognitif, yaitu belajar 

dengan disertai dengan adanya pengertian.Bila dalam eksperimen 

Throndike dalam belajar yang dipentingkan adalah soal latihan, maka 

dalam eksperimen Kohler dalam belajar yang penting adalah pengertian 

atau insight. Kohler adalah seorang toko dalam pisikologi Gestalt dan 

termasuk dalam aliran kognitif. 

3. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model  

Disamping cara-cara pembentukan perilaku seperti tersebut diatas, 

pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan menggunakan 

model atau contoh. Pemimpin dijadikan atas teori belajar social (social 

learning theory) atau observantional learning theory yang dikemukakan 

oleh (Bandura: 1977). Bagaimana pendapat Bandura mengenai perilaku 

telah di paparkan dibagian depan. 

2.3.3 Jenis-Jenis Perilaku 

Menurut Skinner sebagaimana dikutip oleh (Soekidjo Notoatmojo, 

2010: 21) perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap 

rangsangan dari luar (stimulus). Perilaku dapat dikelompokkan menjadi dua:  

(Siti Halimah, 2018: 12) 
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a. Perilaku tertutup (covert behaviour), perilaku tertutup terjadi bila respons 

terhadap stimulus tersebut masih belum bisa diamati orang lain (dari 

luar) secara jelas. Respon seseorang masih terbatas dalam bentuk 

perhatian, perasaan, persepsi, dan sikap terhadap stimulus yang 

bersangkutan. Bentuk “unobservabel behavior´atau “covert behavior” 

apabila respons tersebut terjadi dalam diri sendiri, dan sulit diamati dari 

luar (orang lain) yang disebut dengan pengetahuan (knowledge) dan sikap 

(attitude).  

b. Perilaku Terbuka (Overt behaviour), apabila respons tersebut dalam 

bentuk tindakan yang dapat diamati dari luar (orang lain) yang disebut 

praktek (practice) yang diamati orang lain dati luar atau “observabel 

behavior”. (Siti Halimah, 2018: 13) 

2.3.4 Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan 

adanya suatu proses pembelian, pada saat itu konsumen melakukan aktivitas 

seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa 

(product and services). Perilaku konsumen merupakan sesuatu yang mendasari 

konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian. Perilaku konsumen 

adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu 

barang atau jasa. Mungkin sedikit bingung, perilaku seperti apa yang dimaksud 

atau dikategorikan kedalam perilaku konsumen. Pada dasarnya perilaku 

konsumen ini sangat luas, mungkin anda telah melakukan perilaku konsumen, 
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namun tidak menyadarinya. Hal-hal seperti itu sering sekali terjadi ketika 

melakukan proses pembelian. (Firmansyah M. A, 2019: 2) 

2.3.5 Pengertian Perilaku Pedagang  

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral 

yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku 

individu, termasuk perilaku ekonomi , harus merujuk kepada norma-norma 

moral yang terdapat pada masyarakat. 

Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem 

nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang 

dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan pikiran 

dan kepercayaannya. Perilaku ekonomi yang bersifat subyektif tidak hanya 

dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama 

halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata 

dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh 

sistem nilai yang diyakini. Wirausaha juga mendasari perilaku ekonominya 

dengan seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi 

wirausaha tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak 

benar menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi 

juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika. (Kusnia S. 

M, 2015: 23) 
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2.4 Teori Uang 

2.4.1 Pengertian Uang 

Uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum, suatu yang 

tersedia dan secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, 

dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa dan pada waktu 

yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan (Sahrul Gunawan, 

2019: 57). 

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat 

tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda 

apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses 

pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan 

sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat 

pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan 

berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga 

menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran (Sahrul Gunawan, 

2019: 63). 

Dari sudut pandang ekonomi, uang merupakan aset yang dapat 

digunakan untuk transaksi. Menurut Samuelson, uang adalah segala sesuatu 

yang bersifat sebagai media pertukaran atau alat pembayaran yang diterima 

secara umum. Definisi uang dapat dinyatakn sebagai berikut: 

Uang adalah segala sesuatu  yang dapat diterima masyarakat secara 
umum, dan dipercaya sebagai alat pembayaran yang sah untuk keperluan 
transaksi, sebagai satuan hitung, dan sebagai alat penyimpan nilai (Asfia 
Murni, 2016: 123).  
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Kasmir menyatakan bahwa:   

Uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum 
sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat 
pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan 
jasa (Kasmir, 2002: 13). 

 
Pengertian mata uang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang  Nomor 7 

Tahun 2011 tentang mata uang yang menyatakan bahwa:  “Mata uang adalah 

uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut 

sebagai Rupiah.”  

Sedangkan uang dalam Islam berasal dari bahasa Arab disebut 

“Ma’al”, sedangkan asal katanya berarti condong, yang berarti 

menyondongkan mereka ke arah yang menarik, dimana uang sendiri 

mempunyai daya penarik, yang terbuat dari logam misalnya tembaga, emas dan 

perak. Menurut fiqih ekonomi Umar RA, diriwayatkan bahwa uang adalah 

segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dalam 

muammalah manusia. 

Menurut Al Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai 

warna, tetapi dapat merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah klasik 

dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunakan langsung (direct utility 

function).Hanya bila uang itu digunakan untuk membeli barang–barang yang 

memberi kegunaan. (Akhmad Mujahidin, 2013: 59) 

Uang mempunyai satu tujuan fundamental dalam sistem ekonomi yaitu 

memudahkan pertukaran barang dan jasa mempersingkat waktu dan usaha 

yang diperlukan untuk melakukan perdagangan. (Stephen M. Goldfeld, 1996: 

5) 
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Secara umum uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan 

pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. 

Uang bukan merupakan komoditi. Oleh karena itu, motif memegang uang 

dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, dan bukan untuk 

spekulasi. (Ascarya, 2015: 23) 

 Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan 

pengertian mata uang merupakan uang yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

berwenang yaitu Bank Indonesia berdasarkan Pasal 11 sampai Pasal 20 

Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang.    

Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara 

umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan 

pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan 

bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. 

 
2.4.2 Uang Logam 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 

Tentang Mata Uang. Uang logam adalah bahan baku yang digunakan untuk 

membuat rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan tahan lama. 

Uang yang beredar di Indonesia ada dua macam, yaitu uang kertas dan 

uang logam yang dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik 

Indonesia (Perum PERURI) sejak tahun 1971 (Sahrul Gunawan, 2019: 65). 

Berbagai jenis logam yang digunakan sebagai uang terdiri dari emas, perak 

ataupun perunggu. Dalam hal ini ada kesatuan hitung yang dipergunakan 
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sebagai standar dimana ada standar baku emas, baku perak dan standar kembar 

(Muchdarsyah Sinungan, 1995: 11). 

a. Standar emas 

Standar emas mempunyai beberapa bentuk yaitu: 

1. Baku uang emas. 

2. Baku inti emas 

3. Baku wesel emas 

4. Baku cadangan emas. 

1) Untuk Baku Uang Emas, ada beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria 

yang perlu kita ketahui yaitu: 

a) Sejumlah emas dari kadar yang tertentu dijadikan sebagai kesatuan 

baku. 

b) Mata uang emas dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah. 

c) Semua uang kertas bank yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank 

sentral dan semua alat pembayaran yang sah selain daripada emas 

dapat ditukarkan leluasa dengan emas. 

d) Emas dapat ditempa tidak terbatas untuk menjadi mata uang dengan 

tidak ada keuntungan yang luar biasa 

e) Ekspor dan impor emas dengan bentuk apapun juga tidak dibatasi 

standar baku emas ini dinamakan Gold Coin Standart (Sepri Wulan 

Sari, 2016: 40). 

2) Baku Inti Emas Harus Memenuhi Juga beberapa syarat sebagai beriku: 

(Muchdarsyah Sinungan, 1995: 12) 
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a) Jumlah emas yang tertentu dari kadar yang tertentu dijadikan sebagai 

kesatuan baku. 

b) Mata uang emas tidak tidak beredar yang menjadikan alat pembayaran 

yang sah adalah uang yang lain daripada emas akan tetapi pembayaran 

luar negeri dipergunkan emas dalam batangan. 

c) Status dari semua uang yang beredar dapat ditukarkan dengan emas 

secara leluasa. 

d) Untuk memperoleh emas orang harus berhubungan dengan perintah 

atau bank sentral yang menyatakan harga tetap dan dapat diperoleh 

secara tidak terbatas. 

e) Bahwa impor dan ekspor dapat dilakukan dengan leluasa. Standar 

baku inti emas ini dinamakan Gold Bullion Standart. 

3) Untuk baku wesel emas (Gold Exchange Standart) diperlukan beberapa 

persyaratan yang harus diperhatikan yaitu: 

a) Sejumlah emas tertentu dengan kadar yang diketahui dijadikan 

kesatuan baku. 

b) Pemerintah atau bank sentral mempunyai hubungan kredit dengan 

bank-bank luar negeri yang peredarannya masih berdasarkan emas. 

c) Semua uang yang beredar selain emas dapat ditukar dengan wesel 

dengan luas yang telah ditetapkan. 

d) Pemerintah dan bank sentral dapat melakukan peraturan dengan 

leluasa. Keuntungan dari Gold Exchange Standart yaitu: 

a. Adanya penghematan terhadap cadangan emas; 
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b. Pemerintah dapat mengawasi peredaran emas; 

4) Mengenai baku cadangan emas (Gold Reserve Standart) ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan yaitu bank tidak memberikan hak penukaran 

pada pemilik uang yang beredar akan tetapi bank sentral masih tetap 

mempunyai cadangan emas untuk pembayaran internasional. 

Sesungguhnya dalam hal ini sudah tidak ada lagi standar emas seperti 

yang diuraikan diatas akan tetapi lebih condong pada cadangan emas 

untuk digunakan sebagai penyangga bagi pembayaran internasional. 

(Sodiq, 2016: 377) 

b. Standar Perak 

Dalam standar perak berarti mata uang peraklah yang paling 

diutamakan sebagai alat penukaran. Tetapi Negara yang menggunakan 

mengalami berbagai kesulitan oleh karena sulitnya diterima secara umum 

oleh sector lain, tidak seperti hanya pada standar emas, karena semua 24ector-

negara lain bisa menerima secara penuh. Oleh karena itu standar emas tentu 

lebih menguntungkan daripada standar perak. (Gatot Supramono, 2014: 17) 

Keuntungan-keuntungan dari standar emas dibandingkan perak ialah: 

a) Emas lebih bernilai dalam jumlah yang kecil daripada perak sehingga 

tidak membutuhkan ongkos pengangkutan yang tinggi. 

b) Emas nilainya lebih stabil. 

c) Akibatnya kurs wesel akan menjadi stabil menggunkan standar emas. 

d) Perkreditan akan menjadi lebih sehat karena berdasarkan nilai intrinsic 

daripada emas. 
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c. Standar Kembar 

Negara yang menggunakan standar kembar berarti emas dan perak dua-

duanya beredar dalam standar moneter negaratersebut, di mana semua yang 

beredar baik emas maupun perak dapat ditukarkan dengan secara bebas dan 

kedua-duanya merupakan alat pembayaran yang sah sampai jumlah yang 

tidak terbatas. Demikian juga tidak ada pembatasan mengenai impor dan 

ekspor dan apabila baku parallel akan ditempa yaitu emas dan perak maka 

tidak ada batas mengenai penyimpanan dari kedua logam tersebut. Selain dari 

standar emas, perak dan kembar, ada lagi standar lain yang perlu kita pelajari 

yaitu yang disebut dengan flat standar yaitu standar yang berdasarkan 

ketentuan bahwa uang yang beredar nilainya lebih jelas tinggi daipada nilai 

intrinsiknya di mana syarat dari fiat standar adalah harus diterima sebagai 

satuan nilai, harus diterima sebagai alat pembayaran yang sah dan semua 

uang yang beredar dapat ditukar denagn uang ini. Falt money ialah bila nilai 

nominalnya lebih besar dari niali intrinsiknya.(Muchdarsyah Sinungan, 1995: 

13) 

d. Full Bodied dan Token Money 

Yang kita bicarakan di atas bila kita perhatikan berdasarkan nilainya 

yaitu antara nilai nominal dan nilai intrinsic terbagi dua yaitu uang yang 

bernilai penuh (full bodied money) dan uang yang tidak bernilai penuh atau 

uang yang bertanda (token money). 

Yang di maksud dengan full bodied money adalah uang yang nilai 

intrinsiknya sama dengan nominalnya. Atau yang nilainya sebagai suatu 



26 

 

barang untuk tujuan yang bersifat moneter, sama besarnya dengan nilai 

sebagai barang biasa atau non-moneter. Uang seperti ini timbul pada 

pembuatan yang bahanya dari logam yang sedang kita bicarakan yang terdiri 

dari emas dan perak di mana persyaratan harus bisa di penuhi yaitu pertama, 

uang yang dapat di geser dari pemakaian moneter kepada pemakaian  non-

moneter. Kedua, adanya kebebasan masing-masing individu untuk melebur 

atau menempa logam menjadi uang atau sebaliknya tanpa ongkos yang 

berarti. Uang yang tidak bernilai penuh atau biasanya disebut dengan token 

money atau uang yang bertanda artinya  uang yang nilai intrinsiknya lebih 

kecil daripada nominalnya. Uang itu sendiri mempunyai nilai sebagai suatu 

barang (perhitungan non-moneter) tetapi uang ini dala peredarannya bisa 

mewakili sejumlah logam tertentu dengan nilai barangnya sama dengan  nilai 

nominal uangnya. (Muchdarsyah Sinungan, 1995: 14) 

2.4.3 Fungsi Uang 

a. Fungsi Uang Menurut Ahli Ekonomi 

Sebagian besar ahli ekonomi mengatakan bahwa peran dan fungsi uang 

adalah sebagai berikut: (Endriani, 2015: 72) 

1. Uang sebagai perantara tukar menukar 

Dengan adanya uang telah memungkinkan untuk memperoleh barang yang 

diinginkan hanya dengan cara menemukan yang memiliki barang dan 

kemudian memperoleh barang tersebut. Penjual barang tersebut selanjutnya 

dapat menggunakan uang yang diperolehnya untuk membeli barang yang 
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diinginkan dari orang lain. Artinya tidak perlu bersusah payah mencari 

orang yang memiliki barang dan juga mengingini barang yang dimilikinya. 

2. Uang sebagai satuan nilai 

Satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari 

berbagai jenis barang.Dengan adanya uang, nilai suatu barang dapat dengan 

mudah dinyatakan yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan 

untuk memperoleh barang tersebut.(Anggarini, 2016: 162) 

3. Uang sebagai alat bayaran tertunda 

Satu syarat penting agar fungsi uang yang ketiga ini dapat dijalankan 

dengan baik adalah bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. 

Nilai uang dikatakan stabil apabila sejumlah uang yang dibelanjakan akan 

tetap memperoleh barang-barang yang sama banyak dan sama mutunya dari 

waktu ke waktu. Ada kemungkinan orang lebih suka menerima pembayaran 

yang tertunda dalam bentuk barang atau menghindari tukar menukar dengan 

pembayaran yang ditunda.Keadaan seperti ini selalu terjadi pada waktu 

harga-harga barang mengalami kenaikan yang cepat dari waktu ke waktu. 

4. Uang digunakan sebagai alat penyimpan nilai 

Jenis uang yang terutama adalah uang bank atau uang giral.Jenis uang ini 

tidak memerlukan biaya untuk menyimpannya dan mudah 

mengurusnya.Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (valuta) karena 

dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa 

mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang 

sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat 
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menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada 

masa mendatang. (Anggarini, 2016: 162) 

Dalam Islam, tidak ada masalah dengan peran dan fungsi uang seperti 

yang tersebut di atas, selama uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas 

yang bisa diperjual belikan layaknya barang dan jasa. Peranan uang yang 

sedemikian itu bisa diterima secara meluas dengan maksud untuk 

menggantikan peran sektor perekonomian barter, di mana dengan adanya uang, 

orang tidak perlu mencari pembeli yang kebetulan mau menukarkan barangnya 

dengan barang lain yang kebetulan dibutuhkan oleh penjual. Inilah yang 

dinamakan dua kebetulan atau a double coincidence of wants yang tidak perlu 

terjadi bila suatu perekonomian menggunakan uang sebagai media pertukaran 

dan berperan sebagaimana mestinya uang harus berperan dan berfungsi. 

(Mansur, 2009: 161) 

 
b. Fungsi Uang Menurut Islam 

Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar 

(medium of exchange) dan kesatuan hitung (unit of account). Uang itu sendiri 

tidak memberikan kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang 

memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang 

nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa 

menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan. Senada dengan pendapat 

sebelumnya, Mahbubi Ali menyatakan bahwa dalam Islam uang hanya 

berfungsi sebagai alat tukar.Jadi uang adalah sesuatu yang terus mengalir 

dalam perekonomian, atau lebih dikenal sebagai flow concept. Konsep ini 
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berbeda dengan sektor perekonomian kapitalis, di mana uang dipandang tidak 

saja sebagai alat tukar yang sah (legal tender) melainkan juga dipandang 

sebagai komoditas.  

Menurut al-Ghazali dalam Gamal, uang diibaratkan cermin yang tidak 

mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna, yang maksudnya 

adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, 

atau dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan 

kegunaan langsung (direct utility function), yang artinya adalah jika uang 

digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan 

kegunaan. (Takidin T, 2014: 209) 

Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (money is 

public goods). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak 

produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan 

tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak 

dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual 

beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di 

samping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung 

pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak 

dan sadaqah).Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik 

terhadap kelangsungan perekonomian.Oleh karenanya Islam melarang 

penumpukan / penimbunan harta, memonopoli kekayaan. 

Merujuk kepada Al-Quran, al-Ghazali dalam Gamal berpendapat bahwa 

orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang 
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berarti menarik uang sementara dari peredaransebagaiamana telah dijelaskana 

dalam QS at-Taubah (9) ayat 34: (Takidin T, 2014: 209) 

 ِ @Zِ هللاَّ ِ [ ]َ ^ِ_ ` َaَ bcُ e ِf ْhُ i jَ lَ َو َّmِf ْCا ھَ nَ َو َّpCوَن ا rُِh sْ َ i Eَi pِ َّ Cا َو

 ٍ?@ِ C َ ابٍ أ pَ wَ ِ I ?ُْھ Bْ ِّyَ[ َ_ 

 

Terjemahan: 

...Dan orang-oraeng yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada 

mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”. (Q.s. al-Taubah 
9: 34). 

Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat 

perputaran uang.Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga 

perekonomian menjadi lesu. Selain itu, al-Ghazali juga menyatakan bahwa 

mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri 

seribu dirham, karena mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan 

mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali 

uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya 

dalam jangka waktu yang lebih panjang. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat 

dinyatakan bahwa dalam perspektif Islam fungsi uang hanya terbatas pada 

uang sebagai alat tukar barang dan jasa. Islam melarang penumpukan uang dan 

menjadikan uang sebagai sebuah komuditas. Dalam teori moneter modern, 

penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti 

memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. 

(Takidin T, 2014: 209) 
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2.4.4 Kelebihan Uang Logam  

Uang logam dari uangkapan Ja’far al-Dimasyqi dan al-Dahlawi,  dan 

dari keterangan para ahli ekonomi sebagai berikut:  

a. Uang logam bersifat bisa dileburkan  

b. Bisa diberi ukiran, yaitu apa yang disebut dengan sakkah (cetak).  

c. Tidak mudah rusak, karena itu lebih tepat dari jenis lain untuk difungsikan 

sebagai uang.  

d. Mudah dibawa dibandingkan uang komoditas  

e. Enak dilihat  

f. Bisa dilebur ulang setelah dicetak  

g. Emas adalah logam yang jarang dan ini mendorong peningkatan kekuatan 

nilai tukarnya karena sepotong kecil emas bisa ditukar dengan komoditi 

dalam jumlah besar.  

h. Emas bersifat tetap pada kekuatan nilai tukar, karena sedikitnya produksi 

sekarang terhadap logam ini jumlah yang sudah tersedia dari setiap masa.  

i. Kesempatan total dalam unit-unit uang, yaitu dari standar ukuran logam 

dan timbangannya. Dari sana dicetak uang-uang dalam satu jenis yang 

sama ukuran dan timbangan. Ini lebih mendekati keadilan dari pada uang-

uang komoditas, yang tidak semuanya sejenis seperti yang sudah kita 

bahas.  

j. Harga-harga penukaran asing yang stabil. Jika negara menerapkan emas 

(gold standar), kekuatan nilai tukar mata uangnya akan terukur atas dasar 

timbangan emas dan ukurannya. (Ahmad Hasani, 2005: 71) 
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2.5 Teori Transaksi 

2.5.1 Pengertian Transaksi  

Dalam perekonomian terdapat dua jenis transaksi yaitu transaksi tunai 

dan non tunai.Perbedaan dari dua jenis transaksi tersebut terletak pada alat atau 

instrument yang digunakan.Uang logam merupakan alat atau instrument yang 

digunakan sebagai alat transaksi tunai. (Nugraha, 2017: 8) 

 
2.5.2 Pengertian Transaksi Tunai 

Transaksi tunai merupakan transaksi yang menggunakan alat transaksi 

berupa uang kartal (uang kertas dan logam). Bank Indonesia sebagai bank 

sentral mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal yang 

memfasilitasi transaksi tunai masyarakat. (Nugraha, 2017: 8) 

Dalam melaksanakan kewenangan tunggalnya di bidang transaksi tunai, 

Bank Indonesia telah menetapkan misi yang menjadi arah dari setiap kebijakan 

pengedaran uang. Rumusan misi dimaksud adalah memenuhi kebutuhan uang 

rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang 

sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar. Rumusan misi ini 

dijabarkan dalam aktivitas dengan dukungan sarana maupun prasarana yang 

diperlukan. 
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Selanjutnya, misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Setiap uang yang dicetak diharapkan dapat mempermudah kelancaran 

transaksi pembayaran tunai, dapat dan dipercaya oleh masyarakat. 

Untuk memenuhi hal tersebut maka uang perlu memiliki beberapa 

karakteristik, yaitu mudah digunakan dan nyaman (user friendly) 

tahan lama (durable), mudah dikenali (easily recognized) dan sulit 

dipalsukan (secure against counterfeiting) (Darmawan Agy, 2018: 48) 

2. Bank Indonesia mengupayakan terjadinya jumlah uang tunai 

masyarakat secara cukup dengan memperhatikan kesesuaian jenis 

pecahannya. (Darmawan Agy, 2018: 48) 

3. Perlu diupayakan tersedianya kelembagaan pendukung untuk 

mewujudkan terciptanya kelancaran arus uang tunai yang layak edar, 

baik secara regional maupun nasional 

2.5.3 Alat Transaksi Tunai 

Alat transaksi tunai berupa uang berbentuk kertas dan logam (uang 

kartal). Hingga saat ini uang kartal paling sering digunakan khususnya untuk 

transaksi berniali kecil. Dengan berkembangnya perekonomian, untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam transaksi tunai, penyediaan uang 

kartal cenderung semakin meningkat, hal ini tercermin dari adanya peningkatan 

jumlah uang kartal yang diedarkan (UYD), jumlah aliran uang yang masuk 

(inflow) dan jumlah aliran uang keluar (outflow) ke/dari BI. (Nugraha, 2015: 8) 
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2.6 Dasar Hukum Penggunaan Uang dalam Perspektif Islam 

Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan di Surah al-Kahfi ayat 19 Allah berfirman:  

 ` َh ْ{ ِ [ َ C اcُ C` َ| ۖ ?ُْ ~ ْ{ ِ [ َ C ?ْ �َ ?ُْa ْh �ِ Zٌ ِ �` `َل |َ َ| ۚ ?ْ ُaَ h ْ@ َ I اcُ C `َء Hَ َ~ َ @ ِ C ?ُْھ` َh ْ{ wَ َ I �َ ِ C ٰpَ �َ َو

 ?ْ ُ� �َ Aََ cُا أ { wَ ْI` َ_ ?ْ ُ ~ ْ{ ِ [ َ C ` Fَ ِ I ?ُ َ � �ْ َ ْ? أ ُs ُّI cُا َر C` َ ٍم ۚ | cْ َ i �َ wَْI َْو ` أ �ً cْ َ i

قٍ  ْز ِBِI ?ْ ُs ِ� ْ � َ @ ْ� َ _ ` �ً` wَ ٰ� طَ �َ ْز َ ` أ َa ُّiَ Bْ أ ُ� ْh َ @ ْ� َ _ ِl َ hi �ِ Fَ ْCا �َC ِ هِ إ pِ ْ? ھَٰ ُsِ | رِ cَِ I

ا ً� Aََ ْ? أ ُsِ I َّن Bَ wِ yُْ i jَ �َ�َّْ� َو َ ~ َ @ ْC �ُ َو ْh �ِ 

Terjemahnya:  

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di 

antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah 

berapa laakah kamu berada (di sini?). Mereka menjawab: “Kita berada (di 

sini) sehari atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih 

mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah 

seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu 

ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka 

hendahklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku 

lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada 

seorangpun”. 

 
Ayat itu menceritakan kisah tujuh pemuda yang bersembunyi di 

sebuah gua (Asb-habul-Kahf) untuk menghindari penguasa yang 

lalim.Mereka lalu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Kerika mereka 

terbangun dari tidur panjang itu, salah seorang dari mereka diminta oleh 

pihak yang lain untuk mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan dari 

para pemuda itu membelanjakan uang peraknya (wariq) untuk membeli 

makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun.Al-Qur’an menggunakan 

kata wariq yang artinya adalah uang logam dari perak atau dirham. (Saidy, 

2018: 35) 
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Selain ayat di atas, al-Qur’an juga meceritakan kisah Nabi Yusuf yang 

dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya.Yusuf kecil lalu ditemukan 

oleh para musafir yang menimba air sumur tersebut, lalu mereka menjual 

Yusuf sebagai budak dengan harga murah yaitu beberapa dirham saja. 

Dengan jelas ayat ini menggunakan kata-kata dirham yang berarti mata uang 

logam dari perak. Dari cerita yang diungkapkan al-Qur’an ini jelaslah bahwa 

penggunaan dua logam mulia (bimetalisme) sebagai mata uang yang telah 

dilakukan oleh manusia sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Nami 

Muhammad Saw. Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk 

melakukan pertukaran dengan mempergunakan barang apa saja yang dia 

sukai. Hanya saja, pertukaran barang dengan satuan tertentu itu telah 

ditunjukkan oleh Islam, dimana Islam telah menunjukkan satuan uang 

tersebut.Bahkan, Islam telah menentukan satuan tersebut untuk kaum 

Muslimin dalam bentuk uang khas, yaitu emas dan perak. (Ahmad Hasani, 

2005: 71) 

Dalam sejarah kegiatan ekonomi, pentingnya keberadaan uang 

ditegaskan oleh pendapat Rasulullah Saw. Yang menganjurkan dan 

menyebutkan bahwa perdagangan yang lebih baik (Adil) adalah perdagangan 

yang menggunakan media uang (dinar atau dirham), bukan pertukaran barang 

(barter) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis 

yang berbeda mutu. (Ascarya, 2008: 27) Konsep uang dalam Islam tidak 

mengenai istilah untuk spekulasi. Islam juga melarang penimbunan yang 

tidak diproduktifkan, karena hal ini akan mengurangi peredaran uang pada 
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masyarakat. Oleh sebab itu, Islam menjelaskan uang mesti diedarkan, 

sehinggga ia dapat mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, uang sebaiknya 

digunakan untuk diinvestasikan pada sektor riil. (Hulwati, 2006: 58). 

Sebagaimana dijelaskan dalam QS at-Taubah (9) ayat 34: 

 ِ @Zِ هللاَّ ِ [ ]َ ^ِ_ ` َaَ bcُ e ِf ْhُ i jَ lَ َو َّmِf ْCا ھnََ َو َّpCوَن ا rُِh sْ َ i Eَi pِ َّ Cا َو

 ٍ?@ِ C َ ابٍ أ pَ wَ ِ I ?ُْھ Bْ ِّyَ[ َ_ 

Terjemahan: 

...Dan orang-oraeng yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada 

mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”. (Q.s. al-
Taubah 9: 34). 
 

Larangan pada ayat ini ditujukan pada tindakan menimbun emas dan 

perak sebagai mata uang dan alat tukar. Menurut alNabhânî, walaupun harta 

mencakup semua barang yang bisa dijadikan kekayaan namun larangan yang 

ditujukan dalam ayat ini mencakup kepada alat tukar (medium of exchange) 

berupa uang, meski redaksinya emas dan perak. Oleh karena itu, menimbun 

emas dan perak hukumnya haram baik yang sudah dicetak maupun yang 

belum dicetak (Ummi Kalsum, 2014: 430) 

Di sisi lain, dalam perekonomia Islam, uang dipandang sebagai flow. 

Dimana uang akan menemukan maknanya jika masuk ke dalam aliran 

perekonomian melalui fungsinya sebagai alat tukar. Semakin cepat uang 

berputar akan semakin banyak transaksi yang terjadi yang pada gilirannya 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Flow concept dalam Islam brkaitan 

dengan fungsi waktu. (Masyhuri, 2005: 116) 
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2.7 Kerangka Pikir 

Bank Indonesia mengeluarkan alat pembayaran sebagai alat untuk 

bertransaksi dalam bentuk Tunai dan Non Tunai, alat pembayaran Tunai yang 

di keluarkan Bank Indonesia yaitu Uang Kartal (Kertas dan Logam) 

sedangkan alat pembayaran Non Tunai yaitu Uang Giral (Cek, Bilyet, Giro, 

Qris). Penelitian ini diawali dengan pengidentifikasian masalah tentang 

perilaku masyarakat terhadap uang logam dengan nilai 100 dan 200 rupiah 

dalam proses transaksi. Dari masalah yang ada dihubungkan dengan metode 

penelitian deskriptif kualitatif dengan teori deduktif dengan jenis 

penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research) yang di lakukan di 

Kelurahan Baruga dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan studi 

kasus (Case Study). Kemudian dianalisis dengan unit analisisnya 

menggunakan cara interview (wawancara), Observasi dan dokumentasi 

kegiatan. Dari data yang ditemukan akan menghasilkan temuan kemudian 

disimpulkan 
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Kerangka Pikir 
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