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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Uang sebagai alat pembayaran sudah dikenal berabad-abad yang 

lampau. Pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Pada masa itu 

masyarakat menggunakan benda-benda produk alam sebagai uang atau disebut 

sebagai uang komoditas. Penggunaan benda sebagai uang sangat bervariasi 

dan berbeda diantara kelompok masyarakat di dunia. Penggunaan logam 

seperti emas, perak dan logam lainnya kemudian menggantikan benda-benda 

produk alam sebagai bahan membuat uang karena lebih praktis dan nilainya 

berumur lebih panjang dan lebih luas serta menjadi tempat penyimpan nilai 

yang bagus. Uang logam pada masanya sangat popular dan sampai saat ini 

masih digunakan walaupun sudah muncul uang kertas yang lebih praktis 

digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar dan e-money yang mengunakan 

kartu kredit. 
1
 

Awalnya uang sebagai alat tukar dikongkritkan dalam bentuk tertentu, 

seperti uang logam dan uang kertas. Namun seiring dengan perkembangan 

financial technology (fintech) memunculkan inovasi baru dalam 

penyelenggaraan transaksi pembayaran secara elektronik, guna 

memaksimalkan penggunaan alat pembayaran non tunai (less cash), sehingga 

nantinya tercipta less cash society. Perkembangan dan inovasi sistem 

perbankan telah mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang 

tidak berbentuk secara konkrit (intangible money). Hal ini terkait dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan 

efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang 

diperlukan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan cek. Sejak tahun 

1990-an hingga kini terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan 

“uang eloktronik” (electronic money atau e-money), seperti internet banking, 

debit cards, dan automatic teller machine (ATM) cards. Evolusi uang tidak 
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berhenti di sini. “Uang elektronis” juga muncul dalam bentuk smart cards, 

yaitu penggunaan chips pada sebuah kartu. Penggunaan smart cards sangat 

praktis, yaitu dengan “mengisi” chips dengan sejumlah uang tertentu yang 

dikehendaki, dan selanjutnya menggunakannya untuk melakukan transaksi.
2
 

Teknologi dan informasi saat ini memiliki perkembangan yang pesat 

dan mengalami peningkatan pada bidang perekonomian di Indonesia yang 

utama dalam sistem pembayaran. Semakin pesatnya yang menggunakan 

teknologi internet, akan semakin mengupayakan segala sistem dapat beroperasi 

secara efisien pada akhirnya memberikan sebuah solusi dan inovasi dalam 

bidang perangkat pembayaran yang bertujuan untuk mengubah metode 

perangkat pembayaran berbentuk uang tunai menjadi pembayaran non tunai 

atau menggunakan dan memanfaatkan kemudahan teknologi dalam sistem 

pembayaran.
3
 

Perkembangan   sistem   pembayaran   yang   berbasis   teknologi   

telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional 

yang mengandalkan  fisik  uang  sebagai  instrument  pembayaran.  Meski  

fisik  uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai 

alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem 

pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (cash) secara berangsur 

beralih menuju pembayaran non tunai (noncash).
4
 

Uang  memiliki  fungsi  yang  sangat  besar  dalam  kehidupan  sehari-

hari.  Layaknya fungsi uang sebagai  alat  pembayaran  dalam  transaksi  

ekonomi,  uang tidak terlepas  dari proses transaksi ekonomi di setiap 

negara.  Uang juga dapat dikatakan sebagai  indikator penting dalam 

perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan oleh seluruh kegiatan 

ekonomi yakni, produksi, distribusi dan konsumsi berkaitan erat dengan 

uang. Pemerintah dalam hal ini bank sentral selaku otoritas moneter, 
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seringkali menggunakan instrumen uang dalam melaksanakan kebijakannya 

dalam bidang ekonomi, khususnya bidang keuangan dan perbankan.
5
 

Setelah logam digunakan sebagai bahan uang, kemudian kertas 

menjadi bahan uang yang begitu banyak digunakan negara-negara di dunia 

dan abad ke-20 dikatakan sebagai abad uang kertas. Uang logam dan uang 

kertas juga menjadi identitas negara, karena masing-masing negara mencetak 

uangnya sendiri-sendiri. Pada abad 20 muncul alat pembayaran yang 

menggunakan kartu kredit pertama yang berfungsi sebagai uang atau e-money. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia uang diartikan sebagai “satuan uang 

suatu Negara”. Untuk saat ini sesuai dengan fungsinya uang dapat diartikan 

sebagai “suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat 

digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan”. Uang Rupiah 

menurut Undang - Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang selanjutnya 

disebut dengan UU Mata Uang yaitu mata uang adalah uang yang dikeluarkan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Dan 

dari pengertian tersebut uang itu lah yang dikatakan sebagai alat pembayaran 

yang sah. 
6
 

Di Indonesia sistem pembayaran secara umum masih menggunakan 

uang tunai sebagai alat pembayaran, padahal dengan banyaknya uang yang 

beredar di masyarakat  dapat  memicu  meningkatnya  inflasi.  Inilah  yang  

membuat beberapa  negara  lain  seperti  Jepang,  Singapura, Inggris  dan  

Amerika  Serikat sudah  lebih  dahulu  menerapkan  sistem  pembayaran 

dengan uang  elektronik karena menawarkan banyak kemudahan dan 

kecepatan dalam bertransaksi. 

Melihat budaya yang sudah bergeser menuju ke era yang baru, orang 

orang tidak lagi menggunakan uang konvensional dalam melakukan transaksi 

tetapi mulai beralih dengan cara yang lebih mudah yaitu menggunakan mata 

uang digital atau yang lebih terkenalnya pada saat ini adalah Bitcoin. Bitcoin 
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sendiri adalah suatu jenis protocol komunikasi online yang memfasilitasi 

penggunaan mata uang digital yang didirikan oleh Nakamoto pada tahun 2008 

dan telah melayani hingga sekitar 62,5 juta dari sekitar 109 juta akun yang 

ada. Bitcoin menarik para pelaku ekonomi dikarenakan Bitcoin sendiri 

berpotensi untuk merusak sistem pembayaran yang sudah ada 

sebelumnya,bahkan bisa menyebabkan moneter apabila berinteraksi dengan 

sistem ekonomi riil pada suatu negara,harga Bitcoin sendiri relative turun naik 

dan tidak bisa di tebak pergerakannya.
7
 

Bitcoin dalam perkembangannya mengalami polemic sendiri, bagi para 

penggemar Bitcoin menganggap Bitcoin sebagai mata uang masa depan dan di 

lain pihak yang menentang menganggap Bitcoin sebagai mata uang yang tidak 

memenuhi kriteria mata uang yang semestinya yang sesuai dengan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, jika dilihat dari sisi lain 

selain hukum di Indonesia jika kita kaji dari segi hukum islam pun menjadi 

perdebatan di antara para ulama untuk memutuskan apakah semua transaksi 

jual beli menggunakan Bitcoin adalah halal atau haram. Ulama yang sepakat 

kalua Bitcoin itu halal beranggapan bahwa Bitcoin telah memenuhi 

karakteristik mata uang yang bisa di terima oleh masyarakat umum dan 

Bitcoin sebagai suatu asset. Dan dilain sisi ulama yang tidak sepakat 

menganggap bahwa suatu mata uang harus bisa diterima oleh masyarakat luas 

dan bukan sebagian saja,lalu ada potensi gahar atau penipuan dalam proses 

bertransaksi menggunakan Bitcoin itu sendiri,lalu adanya spekulasi (untung-

untungan) karena Bitcoin sendiri nilainya naik turun setiap saat.
8
 

E-money (uang elektronik) atau Digital Money (uang digital) 

merupakan uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara 

elektronik. Biasanya, transaksi  ini  melibatkan  penggunaan  jaringan  

                                                           
7
 Böhme, Rainer, dkk.2015. “Bitcoin: Economics, Technology,and Governance‟‟. Jurnal Ekonomi 

Volume 29,Nomor 2 tahun 2015.32,hlm.32 
8

 Roisah ,Binti.2018.‟‟Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital 

Bitcoin‟‟.Jurnal Ekonomi,tahun 2018,hlm.32-38 



5 
 

 

komputer  (seperti  internet  dan sistem penyimpanan harga digital). 

Electronic Funds Transfer (EFT) adalah sebuah contoh uang elektronik.
9
 

E-money memiliki nilai tersimpan (stored-value) atau prabayar 

(prepaid) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik 

yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam E-money akan berkurang pada saat 

konsumen menggunakannya untuk pembayaran. E-money dapat digunakan 

untuk berbagai macam jenis pembayaran (multi purpose) dan berbeda dengan 

instrumen single purpose seperti kartu telepon. Mata uang adalah alat 

pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negara. Di Indonesia 

pasal – pasal yang mengatur penjelasan Mata Uang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2011 Mengenai Mata Uang pada Pasal 1 ayat (1) 

“Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.
10

 

Dampak negatif penggunaan transaksi non tunai di antaranya berbagai 

pekerjaan akan menghilang. Dengan adanya transaksi non-tunai tersebut akan 

merugikan beberapa pihak, seperti banyak tenaga kerja yang kehilangan 

lapangan pekerjaan. Contohnya dalam pembayaran tol, sekarang para pekerja 

yang bekerja petugas di pintu tol kehilangan pekerjaannya. 

Penggunaan terhadap gawai akan lebih serius. Jika pembayaran uang 

tunai dimusnahkan atau dihilangkan atau diganti dengan pembayaran non-

tunai maka masyarakat yang tidak paham teknologi akan kesulitan dalam 

transaksi. Apalagi peningkatan penggunaan gawai akan melunjak lebih tinggi 

dari biasanya. jika seseorang ketinggalan gawai maka dia baik ketinggalan 

dompetnya daripada gawai, Karena semua file, dan semua kebutuhan manusia 

tergantung pada gawai. 

Jaringan menjadi tolak ukur kadar kekacauan. Karena semua transaksi 

dilakukan dengan internet maka saat jaringan tidak ada atau down maka 
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jangan salah jika saat itu orang orang akan banyak mengalami stres,apalagi 

saat transaksi gagal maka akan lebih parah lagi. 

Transaksi non tunai juga memiliki dampak positif di antaranya 

mengurangi resiko kehilangan uang. Ketika menggunakan jasa pembayaran 

non tunai kita tidak perlu repot membawa uang ke mana-mana yang beresiko 

hilangnya lebih besar. Selain itu, menyimpan uang tidak perlu dompet.Hanya 

dengan membawa kartu atau menggunakan gawai kita sudah bisa bertransaksi. 

Dengan menggunakan Transaksi Non Tunai kita bisa melihat dan mengira 

rincian berapa dan apa saja pengeluaran kita. Berbeda dengan uang tunai yang 

masih harus repot menghitung sendiri pengeluaran sambil mengingat-

ingat.Tentunya Transaksi Non Tunai sangat efektif bisa dilakukan kapan dan 

dimana saja. Sangat mudah dilakukan, pasti aman, dan terjamin tentunya. 

Misal, kita bisa memesan atau membeli apapun dimanapun meski barang 

tersebut berada di luar pulau bahkan luar negri. Begitu mudahnya melakukan 

hal apapun di era globalisasi saat ini, Transaksi Non Tunai merupakan salah 

satu bukti kecanggihan dunia elektronik di era revolusi 4.0 

Gerbang tol di Indonesia secara bertahap sudah menerapkan 

pembayaran nontunai. Mulai 31 Oktober 2017, membayar jalan tol di gardu 

tol mana pun seluruh Indonesia harus menggunakan alat pembayaran non-

tunai. Mulai tanggal 31 Oktober 2017 seluruh Gerbang Tol hanya melayani 

non-tunai. Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol bekerja sama dengan 

perbankan dan Bank Indonesia sejak Mei 2017 telah menggencarkan 

persiapan dan sosialisasi penerapan 100 persen elektronifikasi pembayaran 

jalan tol (e-toll). Kebijakan ini adalah bagian dari upaya meningkatkan 

Gerakan Nasional Non-Tunai yang pada 2019 ditargetkan mencapai 75 

persen.
11

 

Bahwa Transaksi Tol Non tunai adalah kegiatan atau pembayaran tarif 

tol menggunakan alat pembayaran selain uang tunai, dan setelah 

Penyelengaraan Transaksi Tol Non tunai di terapkan pada tanggal 31 Oktober 
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2017 maka seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai yang 

berlawanan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2010 

Tetang Mata Uang : 

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang 

penyerahaannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk 

menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah 

dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas 

keaslian Rupiah.”
12

 

Kehadiran alat-alat pembayaran non tunai semata-mata tidak hanya 

disebabkan oleh motivasi sector perbankan namun juga didorong oleh 

kebutuhan masyarakat akan adanya alat pembayaran yang praktis yang dapat 

memberikan kemudahan mendorong penurunan biaya transaksi atau pada 

gilirannya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi. Namun disamping 

memberikan berbagai kemudahan diatas. Perkembangan penggunaan alat 

pembayaran non tunai secara luas telah menimbulkan kontroversi mengenai 

kemungkinan implikasinya terhadap pelaksanaan kebijakan moneter 

khususnya dalam pengendalian besaran moneter.
13

 

Pada tanggal 14 Agustus 2014 Bank Indonesia telah mengumumkan 

Gerakan Nasional Non Tunai atau biasa yang disebut dengan GNNT, kegiatan 

tersebut memiliki tujuan untuk menguatkan pemahaman masyarakat 

pentingnya menggunakan transaksi non tunai, maka sedikit demi sedikit 

mulailah terbentuknya suatu organisasi atau komunitas yang menggunakan 

transaksi non tunai. Bank indonesia saat ini telah mengagendakan akan 

meningkatkan kualitas elektronik sebagai alat transaksi pembayaran non tunai 

dan meningkatkan kualitas prasarana dalam melakukan kegiatan ekonomi 

dalam bertransaksi, dalam peran serta ini memiliki tujuan menganjurkan 

mengganti tradisi membayar menggunakan tunai beralih menggunakan 

pembayaran non tunai. Diawali membiasakan menggunakan internet banking, 

ATM, kartu kredit atau debit maupung uang elektronik lainnya  
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Kemunculan pembayaran non tunai merupakan komponen dari 

peraturan yang baru oleh Bank Indonesia diharapakan dapat bisa 

memaksimalkan dan meningkatkan daya beli masyarakat yang nantinya akan 

berakibat pada peningkatan perekonomian di Indonesia. Karena transaksi non 

tunai bertujuan memberikan fasilitas dan keselamatan yang diberikan salah 

satunya ialah masyarakat tidak lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang 

besar untuk bertransksi dan hanya membawa kartu sebagai ganti uang tunai, 

kondisi tersebut merupakan kelebihan dari bertransaksi non tunai 

dibandingkan dengan alat pembayaran tunai. 

Prespektif islam tentang penggunan transaksi non tunai sampai dengan 

saat ini belum adanya fatwa terkait Unik yang dikeluarkan oleh Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), dan mengingat 

kegiatan ini sudah semakin berkembang serta melibatkan kebijakan 

pemerintah dan masyarakat luas, maka adanya fatwa dari DSN MUI 

merupakan suatu kebutuhan untuk menghindari adanya pertentangan ataupun 

permasalahan dikalangan masyarakat pengguna Uang Elektronik.
14

 

Mata uang elektronik adalah mata uang di dunia digital. Mata uang 

ini meskipun bentuknya tidak sama dengan mata uang lainnya, namun dilihat 

dari sisi nilai yang dipertanggungkan statusnya sama. Sehingga uang 

elektronik ini dihukumi sebagai „umlah (mata  uang) yang bisa disimpan. 

(Fatawa Islam, no. 219328) 

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Costa dan Grauwe 

“penggunaan alat pembayaran non tunai secara luas memiliki implikasi pada 

berkurangnya permintaan uang terhadap uang yang diterbitkan oleh bank 

sentral, base money, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pelaksanaan 

tugas bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter, khususnya 

pengendalian besaran moneter”. Hal yang sama juga dikemukakan oleh 

Freidman “perkembangan  teknologi  informasi  akan  memberikan  implikasi  

terhadap berkurangnya peran base money dalam transaksi pembayaran”. 
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Studi lain yang dilakukan oleh Woodford “memiliki sudut pandang 

berbeda terhadap implikasi perkembangan alat pembayaran non tunai pada 

kebijakan moneter. Hasil studinya menunjukkan bahwa sekalipun uang kartal 

tersubstitusi oleh alat pembayaran non tunai kebijakan moneter tetap akan 

efektif. Bank sentral dalam hal ini tetap dapat mengontrol kebijakannya 

melalui tingkat suku bunga jangka pendek”.
15

 

Kasus yang belum lama terjadi ini ialah Pemadaman Listrik yang 

terjadi didaerah Jabodetabek pada tanggal 4-5 Agustus 2019. Menurut 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) 

Bhima Yudhistira, Indonesia masih belum bisa sepenuhnya cashless apabila 

infrastruktur listrik dan internet masih belum stabil. Listrik merupakan 

infrastruktur yang sangat krusial dalam mewujudkan masyarakat nontunai. 

Cashless butuh infrastruktur listrik dan internet yang stabil. Terutama warung- 

warung kecil, kalau mati listrik tidak bisa bayar pakai uang elektronik. 

Gangguan listrik yang berimbas ke jaringan telepon dan internet juga 

mempengaruhi jual beli secara online. Pesanan jadi terlambat, dan konsumen 

mengeluh. kerugian ekonomi secara total ditaksir bisa menembus triliunan jika 

kondisi pemadaman terus berlanjut selama 2-3 hari. Apalagi lebih dari 70 

persen uang beredar di Indonesia terpusat di DKI Jakarta
16

. Dari uraian 

tersebut diatas, penyusun berminat untuk menulis sebuah karya ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI 

CASHLESS (PEMBAYARAN NON TUNAI) TERHADAP 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG -UNDANG NOMOR 7 

TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Sistem Cashless (pembayaran non tunai) ditinjau dari Hukum 

Islam dan UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ? 
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2. Apa Akibat Penggunaan Sistem Cashless terhadap Perekonomian 

Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Sistem Cashless (pembayaran non tunai) ditinjau dari 

perspektif Hukum Islam dan UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 

2. Untuk mengetahui Akibat Penggunaan Sistem Cashless terhadap 

Perekonomian Indonesia 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat secara 

teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 

bagi dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

1) Melatih berfikir kritis dalam memecahkan masalah yang terkait 

dengan bidang ilmunya. 

2) Membuka wawasan konkrit tentang situasi dan kondisi lapangan 

yang berkaitan dengan keahlian akademik atau bidang ilmunya. 

3) Melatih mahasiswa untuk mengaplikasikan pemahaman dan 

kompetensinya dalam melakukan usaha keilmuwan melalui 

kegiatan penelitian lapangan (field research). 

4) Membuka wawasan mahasiswa dalam memahami dan 

menyelesaikan permaslaahan-permasalahan nyata di masyarakat 

yang berakitan dengan bidang keahliannya. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan 

1) Memperoleh kontribusi pemikiran baru yang dapat digunakan 

dalam pengembangan kelembagaan 

2) Memperoleh sumbangan nyata dalam bentuk partisipatif aktif 

dalam upaya meningkatkan kualitas kelembagaan. 
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3) Membantu upaya pengembangan sumber daya manusia 

Indonesia yang berkualitas. 

4) Sebagai masukan yang membangun gua meningkatkan kualitas 

lembaga pendidikan yang ada didalamnya, dan penentu 

kebijakan dalam lembaga pendidikan, serta pemerintah secara 

umum. 

c. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga 

dapat memperkaya dan menambah wawasan. 

d. Bagi Peneliti Berikutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau 

dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang 

sejenis. 

 

E. Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam kehidupan sehari-hari, uang memiliki pengertian yang 

bermacam- macam. Secara sederhana uang diartikan sebagai alat pertukaran 

CASHLESS 

(PEMBAYARAN NON 

TUNAI) 

CASHLESS  

PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM 

CASHLESS  

PERSPEKTIF UU 

NO 7 TAHUN 2011 

 

FATWA DSN-MUI 

TENTANG 

CASHLESS 
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barang dan jasa. Menurut Mandala uang merupakan asset yang paling likuid 

di antara seluruh asset yang ada dalam  pereknomian. Suatu asset di katakana 

likuid bila sangat mudah ditukarkan dengan barang dan jasa lain, biaya 

transaksinya sangat kecil dan nilai nominalnya relative stabil.
17

  

Jenis-jenis uang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang ada 

ditangan masyarakat. Uang tunai ini di sebut dengan   uang kartal atau 

dalam Bahasa inggris disebut currency
18

. Menurut Mankiw
19

 uang adalah 

persediaan asset yang dapat dengan segera di gunakan untuk melakukan 

transaksi. Semakin banyak seseorang memiliki uang, maka akan dianggap 

semakin kaya, bagi ekonom, uang tidak mengacu pada seluruh kekayaan 

tetapi hanya salah satu jenis dari kekayaan. Uang yang ada di tatanan 

masyarakat akan membentuk persediaan uang nasional.  

Dalam praktik, berbagai negara menggunakan uang beredar dengan 

jenis yang beragam. Jenis-jenis uang beredar tersebut secara resmi 

didefinisikan ber- dasarkan komponen yang tercakup di dalamnya. Komponen 

tersebut pada umumnya adalah ketiga jenis uang yang telah dikenal pada 

bagian sebelumnya, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Dengan 

demikian, sesuai dengan cakupan uang beredar yang beragam, jenis uang 

beredar pun beragam, mulai dari pengertian atau definisi yang paling sempit 

sampai yang paling luas. Uang kartal atau uang tunai seperti yang telah 

diuraikan di atas sebenarnya merupakan jenis uang beredar dalam 

pengertian  yang paling sempit. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 

uang beredar didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor 

swasta domestik. Di Indonesia saat ini kita hanya mengenal dua macam uang 

beredar saja
20

. 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan 

instrumen pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. 

Kemajuan teknologi dalam instrumen pembayaran menggeser peranan uang 

                                                           
17

 Mandala Manurung dkk. 2004. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter : Kajian 

Konstekstual Indonesia. Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 
18

 Boediono. 1985. Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE: Yogyakarta. Hlm 2 
19

 Mankiw, N. Gregory, 2007. Makroekonomi. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga. Hlm 54 
20

 Bank Indonesia. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia 
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tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang 

lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai   umumnya dilakukan 

dengan cara mentransfer antar bank maupun transfer intra bank melalui 

jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai dilakukan 

dengan kartu sebagai alat pembayaran seperti kartu ATM, kartu debit dan 

kartu kredit. 

Dalam penggunaan sistem elektronik ada dua hal mendasar yang perlu 

di perhatikan, pertama teknologi merupakan hasil temuan manusia yang 

tentunya akan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sistem teknisnya, 

kedua teknologi selain memiliki kelemahan dalam sistem teknisnya, juga 

mempunyai ketidak pastian dalam segi jaminan kepastian hukum.
21

 

Alat   pembayaran   non   tunai   ini   khususnya   jenis-jenis   

pembayaran menggunakan kartu atau alat pembayarn elektronik pada awalnya 

di kenal dalam bentuk kartu kredit (credict card) yang kemudian dari kartu 

kredit, berkembang pula alat-alat pembayaran menggunakan kartu lainnya 

yaitu kartu Debet (Debet card)   dan   kartu   penyimpanan   dana   (stored   

value   card).   Kehadiran   dan kemunculan kartu-kartu ini telah memberikan 

pilihan bagi para pengguna untuk memilih cara pembayaran sesuai dengan 

keperluan masing-masing. 

 

F. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier. Bahan - bahan hukum tersebut disusun secara 

sistematis , dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya 

dengan masalah yang diteliti.
22

  

a. Bahan-bahan hukum primer: 

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh 

pemerintah yang bersifat mengikat. Bahan Hukum Primer adalah bahan 

                                                           
21

 Editorial jurnal hukum bisnis. E-commerce Meningkatkan efisiensi. Vol 01 Oktober 2019. Hal 4 
22

 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 52 
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yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum. Bahan Hukum 

Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum tersebut 

terdiri atas : 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi 

Elektronik. 

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang 

Elektronik 

b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer adalah 
23

. Bahan hokum sekunder yaitu bahan hokum 

yang memperoleh data dari Informasi yang sudah tertulis dalam bentuk 

dokumen. Bahan hokum sekunder adalah data bersifat pendukung dalam 

penelitian, seperti : 

1. Buku-buku  ilmiah  yang  relevan  dengan  penelitian  yang  akan 

dikaji, 

2. Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki 

relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama 

yang berhubungan dengan Dampak pemberlakuan Cashless terhadap 

eksistensi mata uang rupiah, 

3. Al-Quran 

c. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  contohnya 

adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.
24 

 

G. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian difokuskan untuk 

                                                           
23

 Soerjono  Soekanto&Sri Mamudji,  Penelitian Hukum Normatif Suatu  Tinjauan Singkat, 

Cetakan ke-14, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.62. 
24

 ibid 
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mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum 

positif,  sebagai  konsekuensi  pemilihan  topik  permasalahan  hukum. 25 

Metode  pendekatan  merupakan  prosedur  penelitian  logika  keilmuan 

hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data 

yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian 

disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan
26

, yang 

isinya penilitian tentang dampak pemberlakuan cashless terhadap eksistensi 

mata uang di kaitkan dengan Undang-Undang 

 

H. Metode Pengumpulan Data 

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan 

data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, 

karena amsing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang 

berbeda. Metode pengumpulan bahan hokum primer dalam penelitian 

normative antara lain dengan melakukan penentuan bahan hokum, 

inventarisasi bahan hokum yang relevan, dan pengkajian bahan hokum.. 

1. Studi Kepustakaan 

a. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan 

dampak pemberlakuan Cashless terhadap eksistensi mata uang rupiah 

b. Klasifikasi,   yaitu   dengan   mengolah   dan   memilih   data   yang 

dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

c. Sistematis, yaitu menyusun data-data diperoleh dan telah diklasifikasi 

menjadi uraian yang teratur dan sistematis. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara merupakan suatu 

proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh 

beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. 

                                                           
25 Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyu Media, Malang, 

2006, hlm. 295 
26

 Ibid, hal 57 
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Faktor-faktor itu ialah pewawancara, narasumber, topic penelitian yang 

tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. 

3. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, 

yakni peneliti mencari pemahaman atau pengertian tentang suatu 

fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung 

dan/atau tidak langsung yang diteliti, konstektual, dan mneyuluruh. 

Penelitian ini mengumpulkan data secara bertahap dan makna disimpulkan 

selama proses berlangsung dari awal hingga akhir penelitian bersifat 

naratif.
27

 

 

I. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan ini sangat penting karena dapat memberikan 

gambaran jelas mengenai langkah – langkah penelitian dan permasalahan yang 

akan dipecahkan dan diteliti dalam penelitian ini. Sistematika dalam penelitian 

ini terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang   

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Penelitian  

E. Kerangka Pikiran  

F. Jenis Penelitian   

G. Metode Pendekatan    

H. Metode Pengumpulan Data   

I. Sistematika Penelitian   

BAB II TINJAUAN PUSTAKA   

A. Sejarah Mata Uang di Indonesia   

1. Sejarah Mata Uang Indonesia Pasca Penjajahan    

2. Sejarah Mata Uang Indonesia Orde Baru   

                                                           
27

 A Muri Yusuf. 2017. Metode Penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta 

Kencana. Hal 328 
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3. Tahun 1993 Mengeluarkan Pecahan 50.000 Rupiah Bergambar 

Presiden Suharto  

4. Sejarah Mata Uang Indonesia   

B. Pengertian dan Kegunaan Mata Uang   

C. Pengertian Uang   

D. Sistem Pembayaran   

1. Pengertian Sistem   

2. Pengertian Pembayaran   

3. Pengertian Sistem pembayaran  

E. Alat Pembayaran   

1. Alat Pembayaran Tunai   

2. Alat Pembayaran Nontunai   

F. Konsep Uang   

1. Pengertian Uang  

2. Fungsi Uang   

3. Jenis – Jenis Uang  

4. Uang Elektronik  

G. Kelebihan dan Kekurangan E-Money  

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN   

A. Sistem Cashless (Pembayaran Non Tunai) Ditinjau Dari 

Perspektif Undang - Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata 

Uang  

B. Sistem Cashless (Pembayaran Non Tunai) Ditinjau Dari 

Perspektif Hukum Islam   

C. Akibat Penggunaan Sistem Cashless terhadap Perekonomian 

Indonesia   

D. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kartu E-Money Jika Terjadi 

Kehilangan atau Kerusakan KARTU dilihat dari Perspektif 

Hukum Positif   

E. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kartu E-Money Jika Terjadi 

Kehilangan Atau Kerusakan Kartu Dilihat Dari Perspektif 

Hukum Islam   
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F. Teori Perlindungan Hukum sebagai Konsumen pengguna E-

Money di Indonesia  

G. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-money di Indonesia  

BAB IV PENUTUP  

A. Kesimpulan  

B. Saran   

DAFTAR PUSTAKA 


