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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, bahwa diperbolehkan apa saja untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari dengan syarat, mekanisme untuk memenuhi

berbagai macam kebutuhan tersebut tidak menyimpang dengan syari’at yang

ada dalam Al-Qur’an dan hadist, yang  menjadi sumber hukum pokok dalam

agama di samping sumber lain yang menjadi sumber sekunder, sedangkan Al-

Qur’an merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada nabi Muhammad

SAW, karena Al-Qur’an adalah suatu mukjizat yang dapat disaksikan oleh seluruh

ummat manusia sepanjang masa, karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT

untuk keselamatan manusia kapan dan di manapun mereka berada. Allah telah

menjamin keselamatan Al-Qur’an sepanjang masa inilah yang disebut norma dan

etika bisnis dalam Islam  tatkala tidak menyimpang dengan Al-quran1. Kemudian

disini kita bisa melihat dari berbagai historis dan berbagai literatur yang ditulis

oleh semua ikhwanul intelektual muslim tentang  bagaimana prosesesi dan

metode Islam bisa berkembang dengan pesat, dengan jelas disana disebutkan

salah satu faktor penyebarannya adalah ditempuh dengan metode perdagangan

yang meliputi jalur yang sangat panjang, sehingga mampu menembus berbagai

belahan pelosok dunia, yang dilakukan dengan jujur, damai dan tidak merugikan

1 M. Quraish Shihab Al-Qur’an Sebagai Pedoman Hidup (Mardias Gufron 2009,) Internet
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komunitas lain tatkala disinggahinya, sekaligus perdagangan tersebut sebagai

media penyebaran agama Islam pada zaman dahulu kala.

Seperti berbagai macam pekerjaan yang dianjurkan oleh agama dan

pernah dilakukan oleh para Nabi diantaranya adalah sebagai penjahit, pedagang,

pandai besi, petani, peternak, pegawai pemerintahan dan lain-lain sebagainya,

yang membuat mereka mempunyai harga diri dan tidak mudah diperintah,

diperalat oleh orang lain sehingga mampu menunjukkan  bagaimana ajaran Islam

itu dalam prakteknya.

Rasullullah SAW, termasuk  seorang pedagang yang ulung dan sukses

dalam menjalankan profesinya, sehingga mampu untuk menampung kegiatan

dakwah beliau, dan barang yang yang diperdagangkan oleh beliau terdiri dari

tekstil, hewan ternak, peralatan dan perlengkapan yang dilakukan dengan jujur

dan bersahaja.

Dalam perdagangan ada satu hal yang sangat krusial sejak zaman dahulu

sampai sekarang  masih ada dan terus menerus digunakan, adapun hal tersebut

adalah uang, yang digunakan untuk mengukur nilai dari suatu barang, yang

terbuat dari berbagai macam  bahan, bisa logam, kertas, kulit, batu dan lain-

lainya. Yang penting bisa tahan lama dan tidak mudah berubah nilainya dalam

waktu yang singkat2. Uang adalah salah satu alat/barang yang sangat penting

dalam  perekonomian, entah apa jadinya proses pemenuhan kebutuhan manusia

jika barang ini tidak ada, mungkin akan memerlukan waktu yang cukup lama bagi

kita untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan, karena sebelum ada

2Ensiklopedi Nasional Indomesia, Jakarta Cipta Adi Pustaka.1990 jilid  hal 1- XVII
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uang proses transaksi dilakukan dengan sistem barter yang salah satu syaratnya

harus ada kecocokan satu pihak dengan pihak yang lain3. Dalam dunia

perekonomian, uang mempunyai fungsi yang utama yaitu sebagai alat tukar dan

standar nilai dari suatu barang4 sebagai suatu standar, maka sudah sepantasnya

bila uang itu tidak mengalami perubahan nilai dalam waktu yang cukup lama,

karena bila nilai uang berubah-berubah maka akan menguncang perekonomian

yang terjadi dalam masyarakat.

Dewasa ini uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar tetapi juga

berfungsi sebagai komuditas yang bisa diperdagangkan dan dapat menghasilkan

keuntungan, sehingga banyak orang yang ingin menjadikannya sebagai komoditas

dalam perdagangan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang berlipat

dalam setiap transaksinya.

Dalam ekonomi modern sekarang ada dua jenis uang, yaitu uang kartal

dan  uang giral yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi oleh

para pedagang baik pedagang besar, menengah maupun kecil dalam dunia

perdagangan5. Dalam realitas yang ada, memang tidak ada masalah bila

menggunakan uang kartal, tetapi kalau menggunakan uang giral maka sering

timbul permasalahan, baik pada saat transaksi atau setelah transaksi berlangsung,

seperti adanya unsure gharar/penipuan, kecurangan, sehingga merugikan salah

satu pihak.

3 Hylmun Izhar, Uang Dalam Ekonomi Islam, Kajian Ekonomi Islam, FSI-SM, FEUI, 22
januari, hlm 2

4 Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam, Jakarta, Selemba Empat,
2002 hlm 9

5 Ensiklopedi Nasional Indonesia, op.cit hal 1-2
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Dalam sistem ekonomi Islam banyak orang tidak mengetahui bahwa

sesungguhnya perdagangan uang itu dilarang, atau tidak ada, karena bila

dilakukan akan menghilangkan fungsi uang itu sendiri,6 sehingga membuat

munculannya para pedagang-pedagang uang yang dapat menguncang

perekonomian baik dalam lingkup besar menengah ataupun kecil, hal ini terbukti

dengan terjadinya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 dimana

perekonomian menjadi tidak stabil karena salah satu penyebabnya adalah ulah

para spekulan yang mempermainkan uang dengan memborong dollar dan

melepas rupiah yang mereka miliki tanpa mempedulikan konsekuensi yang akan

terjadi. Bahkan perdagangan itu akan sirna akibat pemberlakuan hak-hak

istemewa, seperti pengelembungan harga yang tidak adil, juga pembatas-

pembatasan dan pengendalian. Diujung abad 20 ini, kerusakan perdagangan di

dukung dan diterima secara terbuka dengan penuh semangat oleh semua

kelompok politik. Undang undang membatasi perdagangan setiap hari. Simbol

pembatasan tersebut adalah supermarket yang didirikan disetiap polosok dunia

yang segera diikuti dengan tersapunya para pengusaha kecil.

Sesungguhnya, yang harus diperhatikan didalam perdagangan adalah

ketika terjadi pemaksaan terhadap alat tukar. Ketika masyarakat bebas memilih

alat tukarnya, mereka memilih emas atau perak, kini kita diwajibkan untuk

memakai selembar kertas, yang berbeda di setiap negeri, yang dikendalikan oleh

sebuah oligarki keuangan. Saking bernafsunya mereka mengendalikan alat tukar,

sehingga mereka merasa uang kertas pun masih terlalu bebas, walhasil

6 Hylmun Izhar, Op. Cit, hlm 3.
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pemerintah bekerja sama dengan bank-bank bergegas untuk memaksakan

penggunaan uang yang dikendalikan  secara velectronik.

Pasar klewer adalah salah satu pasar perdagangan texstil yang terbesar di

Jawa Tengah. hampir semua jenis texstil diperdagangkan di sini mulai dari harga

murah sampai dengan harga mahal yang berasal dari berbagai daerah. yang

menggunakan dua jenis uang di atas dalam proses transaksi perdagangannya.

Selain memperdagangkan textile, emas, makanan, dan sedikit cindera mata, di

klewer ada juga yang memperdagangkan uang giral (giro, cek, wesel, bilyet,

taligrafer dan lain-lainnya) yang omsetnya bisa mencapai milyaran rupiah yang

dilakukan oleh beberapa kalangan pedagang disana.

Perdagangan uang tersebut, selain tidak memerlukan banyak tempat,

keuntungan yang dihasilkan juga lebih banyak dibandingkan dari pada

ditabungkan di bank yang bunganya lebih kecil dari pada bila di investasikan untuk

perdagangan seperti diatas, hal itulah yang membuat banyak pedagang mencoba

untuk melakukanya, tetapi banyak pula yang jatuh usahannya karena melakukan

hal tersebut.

Mayoritas kelompok pedagang di pasar ini banyak diantara mereka yang

berasal dari kalangan Islam yang taat, yang kebingungan dalam melihat dasar

hukumnya, ada yang menghalalkan bahkan ada juga yang mengharamkannya,

padahal kalau dilihat dari segi obyek daganganya uang bukan termasuk barang

yang diharamkan dalam alquran.

Tidak bisa dipungkiri, ada beberapa kasus dalam perdagangan di atas

sering terjadi penipuan antara pihak satu dengan pihak yang lain, yang sering juga
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sampai di kantor penegak hukum untuk mendapatkan kepastian hukum dengan

meminta para penegak hukum untuk memproses sesuai dengan hukum yang

berlaku.

Kembali kepada perkataan Umar bin Khatab dia mengatakan pada saat

mengunjugi pasar, bahwa mengetahui fiqih (hukum) perdagangan bagi kalangan

komunitas pedagang Islam merupakan kewajiban bagi pedagang, agar

perdagangan tersebut mendapat berkah, rahmat dan karunia dari Allah SWT.

B. Penegasan Istilah

Dari rumusan judul.“ Perdagangan Uang Giral Perspektif Hukum Islam,

Studi Kasus Pasar Klewer” maka penulis ingin menjelaskan beberapa kata-kata

istilah yang merupakan kata kunci pokok dalam skripsi ini supaya bisa dengan

mudah untuk memahaminya.

Ada beberapa kata kunci pokok dibawah ini:

1. Perdagangan : Perdagangan merupakan sebuah aktifitas memperjual

belikan suatu barang7 yang dalam bahasa arab di sebut

البیع (jual) dan الشار (beli) digunakan dalam pengertian

yang sama8 Selanjutnya dijelaskan bahwa, secara

syari’at perdagangan adalah suatu proses pertukaran

7 .Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, 1990, hlm 180

8 Sayid Sabiq, fiqih Sunnah Jilid 1, Terjemah Kamaluddin A,Marrzuki, Bandung, Al-
Ma’arif,1996, hlm 47.
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harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik

dengan ganti yang dapat dibenarkan syari’at.9

2. Uang Giral : Menurut UU No. 7 tentang Perbankan tahun 1992,

adalah uang tagihan yang ada di bank umum, yang

dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat

pembayaran, Bentuknya berupa cek, giro, atau telegrafic

transfer10.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka pokok permasalahan yang

diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh perdagangan uang giral tersebut terhadap komunitas

pedagang di pasar Klewer?.

2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap perdagangan uang giral

tersebut?.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perdagangan uang giral terhadap

perekonomian di Pasar klewer tersebut.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap perdagangan Uang Giral.

9 Ibid hlm 47.
10 Undang –undang Perbankan Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank
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E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nanti, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai

berikut:

1. Sebagai penambah khasanah/ilmu pengetahuan khususnya buat peneliti

sendiri yang masih banyak kekurangan dalam memahami perdagangan.

2. Supaya dapat memberi pemahaman untuk semua kalangan Islam yang turut

bermain dalam hal perdagangan Uang Giral tersebut khususnya dipasar

Klewer.

F. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka

yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan pokok

permasalahan, sekaligus memastikan apakah penelitian ini sudah pernah

dilakukan orang lain atau belum serta untuk mengetahui dimanakah posisi dari

penelitian ini nanti.

Dalam langkah ini ditemukan beberapa pustaka sebagai berikut:

1. Syafi’i Antonio dalam buku bank syari’ah dari teori ke praktek yang

menerangkan tentang pasar uang yang berbasis syari’ah dimana dia

menerangkan bagaimana perbedaan antara pasar uang konvensional dengan

pasar uang berbasis syari’ah.

2. Perdagangan valuta asing oleh saudara Supomo mahasiswa STAIN Surakarta

jurusan syari’ah, yang meneliti dan membahas tentang perdagangan valuta
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asing/mata uang asing antar Negara di pandang dari perspektif hukum Islam

yang isinya meneliti tentang telaah hukum Islam terhadap perdagangan

tersebut.

3. Penggunaan nota Bond di kalangan komunitas pedagang klewer ditinjau dari

perspektif hukum Islam yang dilakukan oleh saudari Nurjanah, yang

menjelaskan bahwa nota bond merupakan salah satu nama dari uang giral,

yang biasa diperjual belikan di mana harga uang/ nota tersebut tergantung

dari kredibilitas/tingkat kepercayaan pembeli/komunitas terhadap pedagang

yang mengeluarkan nota tersebut, didalam skripsi tersebut disinggung bahwa

perdagangan nota bond ini termasuk dalam jual beli Muthtar, tetapi tidak

dijelaskan lebih jauh kenapa jual beli itu disebut jual beli Muthtar tanpa

menyebut kriteria dan syarat-syarat perdagangan tersebut.

4. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Halwati yang meneliti tentang transaksi

perdagangan di pasar modal Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi Islam

dimana dia meneliti tentang transaksi yang ada di pasar skunder dan pasar

primer yang ada di pasar saham yang ada di Indonesia. Dalam perekonomian

modern kita mengenal bahwa saham merupakan suatu benda yang

mempresentasikan sejumlah nilai uang tertentu yang bisa di perdagangkan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh bapak Ir.Dwi Condro Dosen STAIN Surakarta

dalam tesisnya yang berjudul konsep pertumbuhan dan pemerataan dalam

sistem ekonomi Islam, Taqiyyudin an-nabani (dengan perbandingan sistem

ekonomi kapitalisme) yang salah satu pembahasannya, membahas tentang

tidak bolehnya dilakukan perdagangan uang di pasar skunder suatu pasar
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modal karena mengandung unsur yang mengarah kepada riba fadhl yang di

larang oleh syari’at.

G. Kerangka Teoritik

a. Pengertian Perdagangan.

Perdagangan merupakan sebuah aktifitas memperjual belikan suatu

barang11 yang dalam bahasa arab di sebut البیع ( jual) dan الشار (beli) digunakan

dalam pengertian yang sama12 Selanjutnya dijelaskan bahwa, secara syari’at

perdagangan adalah suatu proses pertukaran harta atas dasar saling rela atau

memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan syari’at.13

Berdasarkan pengertian di atas jual beli adalah proses pemindahan

kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan dari satu pihak yang memiliki

barang yang akan diganti dengan barang yang dapat dibenarkan.

Adapun landasan hukum perdagangan adalah :

            

Artinya : Dan allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
( QS.2 ayat 275)14

11 .Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, 1990, hlm 180

12 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 1, Terjemah Kamaluddin A,Marrzuki, Bandung, Al-
Ma’arif,1996, hlm 47.

13 Ibid hlm 47.
14 Al-Quran dan Terjemahan, Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Quran, Depag, 1989 hlm

47
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Sedangkan hikmah perdagangan adalah sebagai sarana untuk memenuhi

kebutuhan manusia, tertentu setelah terjadi akad dan memenuhi segala syarat

dan rukun perdagangan dan barang yang menjadi objek perdagangan bukan

barang dilarang syari’at dan ada manfaatnya bagi yang membeli15

Dan untuk barang yang di akadkan syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Dapat dimanfaatkan

b. Milik orang yang melakukan akad

c. Mampu menyerahkan

d. Mengetahui (barang tersebut dapat dirasakan panca indra)

e. Barang yang di akadkan ada di tangan

Sedangkan rukun perdagangan adalah adanya Ijab dan Qabul. Ijab adalah

ungkapan yang keluar lebih dahulu dari pihak pertama kepada pihak kedua.

Sedangkan qabul adalah penerimaan pihak kedua bahwa dia telah menerima

perkataan (ijab) dari pihak yang pertama.16

Yang perlu diperhatikan disini adalah kesesuaian antara akad yang

disepakati dengan jenis transaksi yang telah dibenarkan oleh syari’at yang

mengaturnya, karena bila tidak sesuai maka bisa dikategorisasikan bahwa

transaksi atau muamalah tersebut batal dan tidak sesuai dengan aturan yang

berlaku.

b. Pengertian Uang.

15 Sayyid Sabiq, Op.Cit,hlm 48-49
16 Sayyid Sabiq, Op.Cit, hlm 48-49
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Uang adalah alat pembayaran yang sah yang terbuat dari emas, perak,

kertas dan lain sebagainya yang dipakai sebagai ukuran nilai. Dahulu kala sebelum

ada uang orang menggunakan sistem barter dalam memenuhi kebutuhan, karena

kurang praktis maka orang berinisiatif untuk menciptakan suatu alat untuk

mempermudah proses pertukaran tersebut, maka muncullah uang sebagai alat

untuk menukarkan barang, dari semula yang berupa uang barang sampai dengan

uang yang berwujud seperti yang sekarang ini.

Uang dalam perekonomian bisa dibedakan atas beberapa dasar yang

dibeda-bedakan, seperti misalnya:

a. Dari sifat dan bahan yang dipakai untuk membuat uang.

b. Dari pihak yang mengeluarkan/mengedarkan uang, yaitu pemerintah,

bank sentral, atau bank konvensional.

c. Dari hubungan antara nilai uang sebagai uang dengan nilai uang

sebagai barang17

Uang juga dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Full Bodied Money.

Adalah uang dimana nilainya sebagai barang sama dengan  nilanya

sebagai uang. Dalam dunia modern. Jenis uang ini berupa emas dan

perak  (keduanya dalam standar keuangan dinamakan standar logam)

yang biasanya di keluarkan oleh pemerintah. 18

b. Representative full bodied money.

17 Nopirin, Ekonomi Moneter 1, Yogyakarta , 2002 hlm 5-6.
18 Ismail Yusanto. Dinar Emas Solusi Krisis Moneter, Uang jenis ini pernah di pakai pada awal

sampai dengan kekhalifahan Islam berkuasa dan bertahan selama lebih dari 7 abad dan tidak pernah
terjadi gejolak keuangan yang berarti, Jakarta, Pirac-Sem Institute-infid, 2001 hlm 30
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Biasanya jenis ini terbuat dari kertas, dengan demikian nilainya sebagai

barang adalah tidak ada (nol). Sesungguhnya uang jenis ini hanyalah

perwakilan (reperesent) dari sejumlah barang/logam, dimana nilai

logam sebagai barang sama dengan nilainya sebagai uang, seperti

pemberlakuan sertifikasi emas (gold certificate) yang merupakan

perwakilan nilai nominal tertentu atas sejumlah emas yang dipegang

oleh kantor bendahara Negara sebagai jaminan sertifikat tersebut.

Keuntungan dari sertifikat emas ini adalah sangat praktis untuk

melakukan transaksi besar-besaran, sebab kalau transaksinya besar,

pembayaran dengan emas akan mengundang resiko dalam

pemindahan fisik barang (emas/perak) yang cukup besar.

c. Credit money (uang kredit)

Adalah jenis uang yang nilainya sebagai uang lebih besar dari pada

nilainya sebagai barang. Bahkan dalam keadaan tertentu nilai sebagai

barang tidak penting, seperti uang kertas yang kita lihat sehari-hari.

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana memelihara nilai sebagai

barang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya (tenaga/daya beli) yaitu

dengan cara membatasi pembentukan/pencetakan uang.

Pada umumnya penguasa menentukan sejumlah tertentu uang yang akan

di buat, kemudian penguasa hanya membeli bahan (barang yang dipergunakan

uang tersebut) itu sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk membuat uang

tersebut. Jumlah bahan yang tersisa dapat digunakan untuk tujuan lain, dengan

demikian harga sebagai bahan lebih rendah dari pada nilainya sebagai uang.
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Dalam kehidupan ekonomi sekarang Credit money tersebut bisa berbentuk

sebagai berikut:

 Demand Deposit (Uang giral)

Uang Giral Menurut UU No. 7 tentang Perbankan tahun 1992, adalah

uang tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-

waktu sebagai alat pembayaran. Bentuknya  berupa cek, giro, atau

telegrafic transfer.

Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat

akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia,

bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain bank

Indonesia dan Uang giral hanya sah secara ekonomi tetapi tidak secara hukum,

sehingga masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral karena beredarnya

uang giral hanya dikalangan tertentu.

Bagian terbesar dari jumlah uang yang beredar merupakan uang giral

makin maju suatu perekonomian biasanya proporsi uang giral makin besar. Uang

giral ini merupakan simpanan di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat

dipindah tangankan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran, uang ini

lebih praktis sebagai alat pembayaran karena:

a. Dapat dilacak kembali bila hilang sehingga orang yang menemukan

tidak dapat menggunakanya.

b. Dapat dipindah tangankan tanpa ongkos/biaya yang tinggi dan dapat

dilakukan dengan cepat.

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia
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c. Tidak diperlukan adanya uang kembali sebab uang ini bisa ditulis sesuai

dengan besarnya nilai transaksi19

Kemudian Salah satu jenis standar keuangan (moneter) adalah standar

uang giral (demand Deposit) dimana jumlah uang yang beredar sebagian besar

merupakan uang giral yang tersimpan diberbagai bank yang berwujud deposito

yang setiap saat dapat ditarik (dengan cek) yang dapat dikategorikan sebagai

uang. Cara pembayarannya adalah dengan cara menuliskan sejumlah nilai

tertentu di atas cek atau giro atau wesel. Deposito ini dapat juga berfungsi sebagai

alat penumpuk kekayaan yang diwujudkan dalam bentuk deposito. Dibeberapa

Negara uang giral meliputi 75% dari jumlah uang yang beredar, sisanya 25%

merupakan uang kartal (uang kertas dan logam).20

Uang giral ini sebenarnya bukanlah uang yang bisa dikatakan sebagai alat

tukar yang mutlak, tetapi bisa digunakan sebagai alat tukar yang mutlak/penuh,

karena tidak semua orang mau untuk menerimanya, hanya orang-orang tertentu

saja yang mau menggunakanya sebaga transaksi, dan juga pada hakekatnya uang

giral ini adalah suatu surat pernyataan atau perjanjian akan membayar sejumlah

uang tertentu diwaktu yang akan datang, atau merupakan suatu surat perintah

tertulis yang ditanda tangani oleh pemiliknya, individu maupun sebuah

perusahaan, kepada banknya dan meminta kepada bank tersebut untuk

19 Ibid hlm 8.
20 Internet. Peredaran Uang di  Negara Maju.
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membayar sejumlah uang kepada pihak ketiga maupun untuk kepentingan pribadi

atau kepada orang yang diberinya kuasa atau kepada pembawa uang tersebut21

Dalam ilmu ekonomi ada 2 jenis uang yaitu: uang kartal dan uang giral

yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Unit of account (satuan pengukur nilai)

2. Medium of exchange (alat tukar)

3. Store of volue (penimbun kekayaan)22

Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam hanya mengenal 2 fungsi uang

yaitu:

1. Sebagai Unit of account (satuan pengukur nilai)

2. Sebagai Medium of exchange (alat tukar)

Perbedaan pandangan di atas di sebabkan karena adanya perbedaan

pandangan terhadap uang, ekonomi konvensional (kapitalis) mengakui prinsip

time volue of money (adanya penghargaan terhadap perubahan waktu) terhadap

uang, yaitu uang dipandang sebagai sel yang bisa berkembang dengan sendirinya,

sehingga akan menjadi lebih banyak, sedangkan menurut Islam, uang tidak akan

berkembang bila tidak digunakan untuk melakukan hal-hal yang bersifat produktif

dan nyata bukan yang bersifat ilusi.

Fungsi uang sebagai store of volue (penimbun kekayaan), dalam Islam tidak

diakui dan tidak diperbolehkan karena bila store of volue diperbolehkan untuk

21 Muhammad Maslehudin, Sistim Perbankan Dalam Islam, Terjm Aswin Simamori, Jakarta,
Rineka Cipta, 1995,hlm 30-35.

22 Hylmun Izhar, Hlm 30-35
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dipergunakan maka akan muncul perdagangan-perdagangan uang yang akan

dapat merusak perekonomian23

Mengenai perdagangan uang, Imam Ghazali mengatakan bahwa adanya

perdagangan uang dilarang karena akan dapat menghapus fungsi uang itu sendiri.

Tokoh pemikir muslim lainnya yaitu Ibnu Taymiah mengatakan bahwa

perdagangan uang berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya.

Selanjutnya dia menegaskan bahwa jika pertukaran uang dengan uang harus

dilakukan maka pertukaran tersebut harus simultan (selaras/sebanding) nilainya

dan tidak ada penundaan sehingga orang akan mampu memenuhi

kebutuhannya24

Berdasarkan konsep Ibnu Taymiah tersebut maka perdagangan uang tidak

boleh dan bila harus dilakukan maka harus simultan dengan catatan tidak boleh

ada penundaan. Sehingga fungsi uang sebagai alat tukar, dan standar of account

dapat diterapkan.

Tentang perdagangan uang, dalam ekonomi yang berlaku sekarang,

perdagangan tersebut sering terjadi terutama di pasar-pasar saham dan pasar

uang25. Sehingga membuat tidak seimbangnya antara pertumbuhan ekonomi

ditingkat riil dengan yang tidak riil, dan cendrung membuat nilai uang semakin

tidak menentu (fluktuatif), bila tidak ada pengendalian secara seksama. Sehingga

bagi kalangan insan yang bergerak di sector riil kebingungan untuk mengambil

23 Ibid, hlm .
24 A.A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiah, Terjm.H.Anshori, Bina Ilmu, 1996
hlm 175.
25 Muhammad Op.Cit, 37
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sikap terhadap perusahaannya Karena harga barang tidak stabil dan mudah

berubah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dengan

metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan

pendekatan sosiologis dan alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah

informasi berupa pertanyaan yang bersifat semi terbuka.

2. Tempat penelitian

Penelitian ini bertempat di Pasar Klewer Solo, dipilihnya tempat ini

dikarenakan:

a. Merupakan pusat perdagangan tekstil terbesar di Jawa Tengah yang banyak

menggunakan uang giral dalam setiap transaksinya, dan tempat ini pula sering

terjadi kasus perdagangan uang giral tersebut.

b. Pasar klewer juga merupakan tempat yang terdekat dengan tempat tinggal,

sehingga dari biaya juga bisa diminimalisasirkan, dan juga kedekatan secara

personal yang sudah terlebih dahulu terjalin sebelum penelitian ini sehingga

proses penggalian data lebih mudah dilakukan.

3. Responden penelitian

Responden yang diteliti adalah para penjual dan pembeli uang giral

tersebut sebagai sebagai data kualitatif yang dapat mempertajam analisis
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penelitian, terutama untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan praktek

perdagangan tersebut.

Penentuan responden penelitian menggunakan variasi antara teknik

purposive sampling dan snowball sampling. Pemilihan responden (informasi) yang

diambil berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (purposive

sampling) sehingga sampel yang dipilih dapat menunjukkan responden lain yang

mengetahui informasi lebih banyak topic penelitian ini, sehingga sampel akan

berkembang sesuai kebutuhan (snow ball sampling).

Jumlah responden (sampel) yang diambil adalah 1,25% (25) orang dari

semua anggota komunitas pemilik kios dan sekaligus pedagang disana, yang

merupaka responden kunci dari kasus tersebut. Perlu digaris bawahi bahwa

sampai saat ini belum ditemukan adanya data stasistik yang resmi dari instansi

terkait tentang jumlah pedagang uang giral tersebut. Penentuan responden

tersebut berdasarkan kriteria tertentu yang bisa memberikan informasi yang

terkait dengan topik masalah, hal ini ditempuh dikarenakan tidak sembarang

orang mau mengemukakan tentang perdagangan tersebut karena dilakukan

dengan cara yang tidak formal.

4. Sumber dan teknik pengumpulan data.

Sumber data yang ambil dilapangan berupa :

a. Data primer : Adalah data yang langsung diambil dari

tempat kejadian, berupa, interview dan wawancara,

pengamatan, penyelidikan, notulen dan lain-lain.
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b. Data sekunder : Adalah data yang tidak langsung

diambil dari tempat kejadian, meliputi: Koran,

majalah, tabloid, buku-buku siaran berita dan lain-

lain.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

a. Wawancara.

Teknik ini digunakan untuk mengumpul data-data kualitatif. Penelitian

responden kunci, terdiri dari para pelaku perdagangan, aparat dinas

perdagangan, tokoh Ulama dan penduduk yang tinggal disekitar lokasi

penelitian yang beerhubungan dengan penelitian ini. Teknik ini juga

digunakan untuk mengumpul data primer mengenai dampak perdagangan

tersebut terhadap perekonomian dikalangan komunitas pedagang di pasar

tersebut.

b. Observasi/pengamatan non partisan.

Teknik ini digunakan untuk melengkapi teknik-teknik dokumen terutama

untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai daerah penelitian, teknik

ini juga membantu dalam proses wawancara dengan informan terutama

dalam pengenalan dan penguasaan kondisi masyarakat di daerah

penelitian.

c. Dokumentasi.

Teknik ini merupakan perekaman atau pencatatan data sekunder dari

instansi terkait untuk menjelaskan letak geografis di daerah penelitian
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secara mengumpulkan data mengenai kegiatan perdagangan uang jenis itu

dan dampaknya terhadap perekonomian di pasar Klewer tersebut.

5. Teknik pengolahan dan analisa data

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka akan

diperoleh data kualitatif yang dianalisis dengan analisis kualitatif dengan

pengujian Validitas data yang dilakukan dengan cara trianggulasi yang merupakan

perbandingan-perbandingan sumber-sumber data berganda yang ada.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika yang ingin penulis sajikan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah adanya

perdagangan uang giral yang menjadi dasar penelitian ini, rumusan

masalah yang berisi tentang pokok masalah yang ingin dikaji, tujuan dan

kegunaan penelitian merupakan tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini sekaligus manfaat apa yang hendak dicapai, telaah

pustaka berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu tentang topik yang

sejenis atau hampir sama, yang bisa mendukung dan menginformasikan

tentang posisi dari penelitian ini, kerangka teoritik berisi tentang teori-

teori yang mendukung tentang pokok permasalahan, metode penelitian

berisi tentang metode yang digunakn untuk memiliki dalam penelitian

ini, sistimatika penelitian merupakan keterkaitan langkah-langkah yang

ditempuh dalam setiap langkah yang diambil dalam penelitian ini.
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Bab II Dalam bab ini dikemukakan tentang ketentuan bermuamalah dalam

Islam, hal ini ditempuh dikarenakan pada teori awal hukum perdagangan

uang tersebut dikategorikan sebagai transaksi perdagangan yang

diharamkan oleh syariat, pendekatan-pendekatan yang lebih tepat

mengigat efek yang ditimbulkan adanya transaksi tersebut bagi

komunikasi disana.

Bab III Dalam Bab III dikemukakan tentang gambaran umum lokasi yang berisi

sejarah adanya pasar klewer, kemudian produk yang diperdagangkan,

model transaksi, gambaran umum praktek perdagangan uang giral,

sehingga dari paparan tersebut bisa diketahui tentang latar belakang

timbulnya perdagangan tersebut dan akibatnya bagi perokonomian

disana.

Bab IV Analisa yang berisi tentang analisa dari adanya perdagangan tersebut di

dalam kehidupan masyarakat dengan teori yang ada dalam landasan

teori.

Bab V Kesimpulan dan Saran


