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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Uang merupakan alat transaksi pembayaran jual beli yang tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi. Stabilitas dan pertumbuhan 

ekonomi sebuah negara tergantung pada peredaran uang pada masyarakat 

dan otoritas moneter. Definisi uang dibagi dalam 2 (dua) pengertian yaitu 

menurut hukum dan menurut fungsi. 

 Yuliadi menjelaskan definisi uang menurut hukum, yaitu; “sesuatu 

yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat 

transaksi perdagangan”. Sementara itu, definisi uang menurut fungsi yaitu; 

“sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan 

serta untuk pembayaran hutang-piutang”.
1
 

 Peredaran uang palsu merupakan suatu keadaan yang sangat sulit 

di hindari, hal ini dikarenakan uang memiliki fungsi strategis terhadap 

transaksi komoditi maupun pemerintahan atau negara. Uang dikatakan 

memiliki sifat yang strategis dikarenakan dapat dijadikan sebagai transaksi 

untuk pemenuhan kebutuhan dalam budaya masyarakat yang ekonomi. 

 Kasus pada Putusan Nomor  671/Pid.Sus/2017/PN. Smg dijelaskan 

terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 atau pada suatu 

waktu dalam bulan September  2016, bertempat di Halte Bus BRT depan 

Bank BCA Jalan Pemuda Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat 

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang 
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memeriksa dan mengadili, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah 

yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Pada Putusan No 

123/Pid.B/2018/PN. Skt dijelaskan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 

2018 datang ke Toko kelontong di Jl. Jamsaren, Kel/Kec. Serengan Kota 

Surakarta maksud untuk membeli roti menggunakan uang kertas pecahan 

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) rupiah palsu. 

 Pasal 1 Ayat (13) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 

Tentang Pengelolaan Uang Rupiah menjelaskan bahwa: 

“Uang tiruan merupakan suatu benda yang bahan, ukuran, warna, 

gambar, dan desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, 

dicetak, digandakan atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat 

pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang rupiah sebagai 

simbol negara”. 

 

Pasal 1 Ayat (14) menjelaskan: 

“Uang rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, 

gambar dan desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, 

dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat 

pembayaran secara melawan hukum”. 

 

 Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan 

(conterfeiting). Tindakan meniru mata uang dengan maksud untuk 

mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut 

asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman 

pidana.
2
 

 Perbuatan dari terdakwa tersebut terdapat unsur kesengajaan 

bersifat tujuan, dalam hal ini adalah terdakwa dapat dipertanggung 

jawabkan dan mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Hal ini berarti 
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perbuatan daripada terdakwa benar-benar menghendaki mencapai suatu 

akibat.
3
   

 Tindak pidana meniru atau memalsukan mata uang dan 

mengedarkan uang untuk transaksi perdagangan diatur pada Pasal 244 

KUHP yang berbunyi;
4
 

“Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas, 

negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh 

mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah 

asli dan tidak palsu, diancam pidana penjara maksimum 15 tahun”. 

 

 Pada perspektif hukum Islam, Nabi dalam hadistnya menyatakan 

bahwa larangan melakukan jual beli dengan menipu dengan penjelasan 

sebagai berikut; “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk 

golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya 

di neraka” (HR. Ibnu Hibban). Yusuf Qorodlowi dalam Al-Halal wal 

Haram fil Islam mengatakan;
5
 

“Setiap akad jual-beli yang mana membuka ruang sengketa dengan 

sebab ketidakjelasan barang, maka masuk dalam ghoror yang 

membawa pada pertikaian antara dua pihak atau penipuan satu sama 

lain. Rasulullah SAW melarang transaksi seperti ini dengan alasan 

preventif atas hal-hal yang tidak diinginkan”. 

 

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan 

melakukan penelitian skripsi dengan judul: “Analisis Tindak Pidana 

Transaksi Jual-Beli Dengan Uang Palsu”. 

 

                                                           
3
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan  penjelasan pada latar belakang mengenai peredaran 

uang palsu, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan 

masalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengenai ketentuan uang 

palsu? 

2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap penggunaan uang palsu 

dalam transaksi jual-beli? 

3. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap penggunaan uang palsu 

dalam transaksi jual-beli berdasarkan perspektif Hukum Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif: 

a. Untuk mengetahui peraturan hukum di Indonesia mengenai 

ketentuan uang palsu. 

b. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap penggunaan uang 

palsu dalam transaksi jual-beli. 

c. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap penggunaan uang 

palsu dalam transaksi jual-beli berdasarkan perspektif Hukum 

Islam. 
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2. Tujuan Subjektif: 

a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian 

tentang kasus transaksi jual-beli dengan uang palsu yang banyak 

terjadi di lingkungan sekitar. 

b. Menambah wawasan bagi penulis untuk memahami lagi bagaimana 

kasus jual-beli dengan uang palsu yang banyak terjadi di 

lingkungan sekitar  tidak hanya teoritis melainkan dalam praktik di 

masyarakat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara praktis 

maupun teoritis, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan yang lebih terhadap tindak pidana transaksi jual-beli 

dengan uang palsu. 

b. Diharapkan hasil akhir dari penelitian ini dapat dimanfaatkan 

dalam lingkungan masyarakat sehingga dapat mengurangi adanya 

kasus tindak pidana transaksi jual-beli dengan uang palsu. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan penulis terkait dengan tindak pidana transaksi jual-beli 

dengan uang palsu. 
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b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta wawasan pada 

ilmu hukum pada kasus tindak pidana transaksi jual-beli dengan 

uang palsu. 

 

E. Kerangka Pikiran 

Gambar 1.1 

Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

 Adanya uang palsu sudah tentu ada yang membuatnya, yaitu 

orang-orang yang mempunyai keahlian khusus terutama di bidang 

percetakan, jadi tidak cukup hanya orang yang membuatnya saja, tapi 

Uang Palsu 
Pasal 1 Ayat (13) & (14) 

Peraturan BI No 

14/7/PBI/2012 

Penyelesaian 

Hukum 

Pidana Perdata 

Pasal 26 Ayat (1) UU No. 7 

Tahun 2011 tentang mata; 

penjara paling lama 10 tahun  

Pasal 26 Ayat (1) UU No.7 

Tahun 2011 tentang mata; 

Denda paling banyak sepuluh 

miliar rupiah 

Pasal 245 KUHP; pidana 

penjara maksimum 15 

tahun. 
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tentunya ada juga yang mengedarkan uang palsu tersebut sampai di 

tengah-tengah masyarakat selayaknya uang yang asli yang diedarkan oleh 

pemerintah. 

 Pasal 1 Ayat (13) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 

Tentang Pengelolaan Uang Rupiah menjelaskan bahwa: 

“Uang tiruan merupakan suatu benda yang bahan, ukuran, warna, 

gambar, dan desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, 

dicetak, digandakan atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat 

pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang rupiah sebagai 

simbol negara”. 

 

Pasal 1 Ayat (14) menjelaskan: 

“Uang rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, 

gambar dan desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, 

dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat 

pembayaran secara melawan hukum”. 

 

 Tindak pidana mengedarkan mata uang atau uang kertas negara 

atau uang kertas bank di sini adalah sesuai dengan yang di atur di dalam 

pasal 245 KUHP yang berbunyi : 

‘‘Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang 

kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau 

uang kertas yang tulen dan tidak di palsu padahal ditiru atau di palsu 

olehnya sendiri,atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen 

atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memalsukan ke 

Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud 

untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai tulen dan tidak 

dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

 Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau 

langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Suatu 



8 

 

penelitian ilmiah dapat dipercayai kebenarannya apabila disusun dengan 

menggunakan metode yang tepat. Metode penelitian adalah cara sistematis 

untuk menyusun ilmu pengetahuan. 

 Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis 

yang dibuat.
6
 Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan 

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yaitu berupa 

Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan uang rupiah untuk menilai 

tindak pidana transaksi jual-beli dengan uang palsu. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta yang tampak. Dengan demikian tujuannya agar 

dapat memberikan data yang teliti secara sistematis dan menyeluruh 

tentang gambaran tindak pidana transaksi jual-beli dengan uang palsu. 

 

 

 
                                                           
6
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3. Jenis Data 

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian, Data sekunder 

yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, antara lain data, 

bahan-bahan pustaka antara lain dokumen resmi, literatur dan 

sebagainya yang berkaitan dengan tindak pidana transaksi jual-beli 

dengan uang palsu.
7
 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pegumpulan data akan dilakukan dengan teknik Studi Kepustakaan. 

Studi pustaka ditunjukkan terhadap literatur dan ketentuan perundang-

undangan, serta peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya 

dengan objek penelitian yang dikaji oleh penulis, mengenai tindak 

pidana transaksi jual-beli dengan uang palsu. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu 

mendeskripsikan berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dari 

penelitian data sekunder. Data tersebut dianalisis dengan metode 

berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal 

yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus. 
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G. Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Pada Bab I penulis  menjelaskan tentang latar belakang masalah 

yang terkait dengan Tindak Pidana Transaksi Jual-Beli Dengan Uang 

Palsu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada Bab II penulis menjelaskan tentang hukum pidana, tindak 

pidana, pidana, pengertian tentang uang, pengertian tentang uang palsu, 

dan penyelesaian hukum terhadap peredaran uang palsu. 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN 

  Pada Bab III penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan tentang peraturan hukum di Indonesia mengenai ketentuan 

uang palsu dan Bagaimana penyelesaian hukum terhadap penggunaan 

uang palsu dalam transaksi jual-beli. 

BAB IV: PENUTUP 

 Pada Bab IV ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan terhadap 

Tindak Pidana Transaksi Jual-Beli Dengan Uang Palsu dan memberikan 

saran kepada pihak terkait dengan Tindak Pidana Transaksi Jual-Beli 

Dengan Uang Palsu. 


