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BAB 10. Uang 

- Uang adalah alat pembayaran yang sah yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran 

 

A. Fungsi Uang 

a. Fungsi Asli Uang 

1. Alat Tukar 

Sebagai alat tukar, uang mempermudah manusia dalam melakukan perdagangan. Agar 

dapat digunakan secara efisen, maka uang mempunyai cirri-ciri sebagai berikut: 

a) Tahan lama 

Bahan pembuatannya haruslah tahan lama dan tidak mudah sobek. 

b) Diterima tanpa keraguna 

Apapun bentuknya, uang harus diterima apa adanya sebagai alat pembayaran dan 

bersedia memberikannya kepada orang lain. 

c) Ringan dan Mudah Dibawa 

Orang membutuhkan uang yang gampang di bawa sehingga orang dapat bertransaksi 

kapan saja dan dimana saja 

d) Nominalnya Harus dapat dipecah-pecah 

e) Tidak mudah dipalsukan 

Uang yang baik tidak mudah dipalsukan. Jika mudah dipalsukan maka tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap uang tersebut akan menurun. 

2. Sebagai satuan hitung 

Sebagai satuan hitung, uang mempermudah masyarakat untuk menghitung nilai suatu 

barang dalam mata uang. 

b. Fungsi Turunan Uang 

1. Alat Penimbun Kekayaan 

Uang tidak hanya member kebebasan pada masyarakat untuk memilih apa yang akan 

dibeli, tetapi juga untuk menentukan kapan kita akan membeli barang. 

2. Alat Pemindah Kekayaan 

Uang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. 

3. Alat Pembayaran yang di tangguhkan 

Uang dapat mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Transaksi dalam 

perekonomian sekarang ini banyak di lakukan secara kredit(pembayaran dikemudian hari). 

B. Jenis-Jenis Uang 

a. Berdasarkan bahan pembuatnya, 

1) Uang Logam 

Uang yang terbuat dari logam tertentu seperti emas, perak dan tembaga. 

2) Uang Kertas 

Uang yang terbuat dari kertas dalam ukuran tertentu yang bentuknya persegipanjang. 

Uang ini lebih ringan dan lebih praktis 

b. Berdasarkan Lembaga yang Mengeluarkannya 

1) Uang kartal 



melindamelindo.wordpress.com Page 2 
 

Alat Pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sah suatu Negara 

melalui departemen keuangan atau bank sentral(BANK INDONESIA) yang berupa uang 

kertas dan uang logam yang digunakan sehari-hari. 

2) Uang Giral 

Alat pembayaran yang berupa cek, giro bilyer atau perintah membayar yang dikeluarkan 

oleh bank kepada seseorang karena orang yang memberikan tersebut mempunyai 

simpanan/rekening dibank bersangkutan. Cek tersebut dapat diambil dengan 

menggunakan surat perintah bayar sewaktu-waktu. 

c. Berdasarkan Nilai  

1) Bernilai penuh(Full Bodied Money) 

Uang yang nilai intrinsiknya(nilai bahan pembuat uang) sama dengan nilai nominalnya(nilai 

yang tertera pada uang).  

2) Tidak bernilai penuh(Token Money) 

Uang yang nilai bahannya tidak sama dengan nilai nominalnya. 

d. Berdasarkan pemakai 

1) Nilai internal 

Kemampuan uang untuk membeli barang-barang dalam suatu Negara 

2) Nilai eksternal 

Kemampuan uang untuk ditukarkan dengan uang asing. 

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Uang Beredar 

1. Defisit APBN 

Bila pemerintah  mengalami deficit APBN, pemerintah akan mencetak uang baru 

2. Pemberian Kredit Langsung 

Pemberian kredit langsung ke masyarakat akan menambah jumlah uang yang beredar. 

3. Pengaruh Luar Negeri 

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintah memerlukan dana tambahan dari luar negeri. 

4. Surplus Perdagangan Ekspor dan Impor 

Jika surplus meningkat maka kemakmuran meningkat 

5. Pajak 

Jika pemerintah menaikkan pajak, maka jumlah uang yang beredar akan berkurang 

D. Hubungan Antar uang Beredar dengan Inflasi 

Irving Fisher:”jumlah uang yang beredar sangat ditentukanm oleh tingkat outputnya” 

        

        

M : Jumlah uang yang beredar 

V  : Kecepatan peredaran uang 

P  : Tingkat Harga 

T  : Jumlah barang yang di perdagangkan 

Y   : PDB riil 

E. Permintaan Dan Penawaran Uang  

a. Permintaan Uang 
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Uang yang diingkan oleh masyarakat untuk mengadakan transaksi pada suatu wilayah dan 

waktu tertentu 

b. Penawaran Uang 

Jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada suatu 

wilayah dan waktu tertentu 

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang 

1. Motif Transaksi  

Orang menyimpan uang untuk membayar transaksi sehari-hari. 

2. Motif Berjaga-Jaga 

Untuk masa kedepannya 

3. Motif Spekulasi 

Untuk mencari keuntungan 

G. Faktor-Fakto yang Mempengaruhi Penawaran 

1. Pendapatan 

Jika pendapatannya tinggi maka jumlah uang beredar banyak 

2. Tingkat Suku Bunga 

Suku bunga tinggi,orang tertarik untuk menyimpan uang mak jumlah uang yang beredar 

berkurang 

3. Selera Masyarakat 

Permintaan terhadap barang mempengaruhi jumlah uang yang beredar 

4. Harga Barang 

Pada saat harga naik, maka uang akan beredar secara cepat 

5. Fasilitas Kredit 

Ada fasilitas kredit mempengaruhi jumlah uang yang beredar 

6. Kekayaan masyarakat 

Menginvestasikan kekayaan maka uang yang beredar akan menjadi dikit 

 

Bab 11. Bank dan Kebijakan Moneter 

A. Pengertian Bank 

Menurut UU. No 3 Tahun 1992(diubah menjadi UU. No 10 Tahun 1998) : badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hifup 

masyarakat banyak. 

B. Tujuan Jasa Perbankan 

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah 

2. Menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepda pihak yang memperlukan 

dana berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih 

produktif 

C. Jenis-Jenis Bank 

1. Bank Sentral (Bank Indonesia) 

Bank yang berfungsi sebagai bank sirkluasi dan sebagai induk dari bank-bank yang lain 

(bankers of banks) 
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a. Tiga Tuga Bank Indonesia 

1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter  

Kebijakan moneter adalah kebijakan pengedalian jumlah uang yang beredar agar 

sesuai dengan jumlah  yang dibutuhkan system perekonomian. 

Agar bisa berjalan efektif, Bank Indonesia mempunyai fungsi the lender of the last 

resort yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan dalam pendanaan 

jangka pendek yang dihadapi berbagai bank. 

2) Mengatur dan Menjaga Kelancaraan Sistem Pembayaran 

Untuk menyampaikan laporan kegiatannya dan menetapkan penggunaan 

pembayaran. 

3) Mengatur dan Mengawasi Bank 

2. Bank Umum 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prnsip 

syariah yang dalam kegiatannya memberikan jas dalam lintas pembayaran 

a. Fungsi Pokok 

1) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan 

ekonomi 

2) Menciptakan uang 

3) Menghimpun dan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

4) Menawarkan jasa-jasa keuangan lain 

b. Usaha yang dilakukan oleh bank Umum 

1) Menghimpun dan 

2) Memberikan Kredit 

3) Menerbitkan surat pengakuan utang 

4) Memperjualbelkan atau menjami berbagai surat berharga seperti : 

-  Surat-surat wesel 

- Surat pengakuan utang 

- Sertifikat Bank Indonesia 

- Obligasi 

5) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 

3. Bank Syariah 

Prinsip Syariah : 

a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 

b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah) 

c. Prinsip jual beli barang berdasarkan prinsip memperoleh keuntungan (murabahah) 

d. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan(ijarah) 

e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bak oleh pihak lain 

(ijarah waigtina) 

4. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. 

Contoh BPR : Bank Desa, Bank Kredit Desa, Bank Kecamatan Desa 

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, yaitu : 
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1. Menerima simpanan dalam bentuk giro 

2. Penyertaan modal 

3. Asuransi 

Hal-hal yang boleh dilakukan oleh BPR, yaitu ; 

1. Menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito 

2. Menyalurkan dan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman 

3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasrkan prinsip bagi hasil 

4. Menempatkan dan dan bentuk SBI, deposito dan atau tabungan bank lain. 

D. Layanan Bank Dan Manfaatnya 

a. Produk Penyimpanan 

1. Tabungan 

Produk simpanan di bank yang penyetoran dan penarikanna dapat dilakukan kapan saja. 

1) Tujuan Menabung 

a) Mengumpulkan dana untuk keperluan masan depan 

b) Menggunakan tabungan untuk biaya hidup sehari-hari 

2) Pemberian bunga 

a) Singel Rate  

Berapapun jumlah uang yang ditabung, tingkat bunganya sama. 

b) Bunga bertingkat 

Semakin banyak yang ditabung, semakn tinggi bunganya 

2. Deposito 

Produk simpanan dibank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu saja 

1) Pemberian bunga 

Lebih tinggi daripada tabungan 

2) Keuntungan 

Bebas biaya administrasi 

3. Giro  

Rekening yang uangnya dapat diambil setiap hari dalam bentuk cek dan giro bilyet. 

1) Pemberian bunga 

Tidak ada, kalau pun ada itu sangat kecil 

E. Layanan Pinjaman 

1. Kartu Kredit 

Kartu yang terbuat dari plastic yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dengan 

cara kredit pada saat transaksi dilakukan. 

2. Pinjaman Bank 

Bentuk pinjaman uang dari bank kepada individu atau perusahaan dengan jangka waktu 

pengembalian yang ditentukan dan tingkat bunga yang ditentukan 

a) Alasan Sistem Bunga diterapkan : 

1) Peminjaman uang merupakan bisnis yang penuh resiko 

2) Nilai uang turun sejalan dengan waktu 

3) Untuk jaminan jika pemilik asli membutuhkan uang 



melindamelindo.wordpress.com Page 6 
 

3. Kredit Cicilan 

F. Kebijakan Moneter 

1. Tujuan Kebijakan Moneter 

1) Menjaga stabilitas Ekonomi 

2) Menciptakan Kesempatan Kerja 

3) Kestabilan Harga 

2. Dewan Moneter 

a. Menteri Keuangan (Ketua) 

b. Menteri Perdagangan dan Industri (Anggota) 

c. Gubenur BI (Anggota) 

3. Instrumen Moneter 

1) Kebijakan Diskonto 

Kebijakan pemerintah di bidang keuangan dengan jalan menaikkan atau menurunkan 

tingkat suku bunga. 

2) Kebijakan Operasi Pasar Terbuka 

Kebijakan pemerintah menjual ataupun mebeli obligasi ke pasar bebas dengan tujuan 

mengendalikan jumlah uang yang beredar dimasyarakat berkurang 

3) Kebijakan Rasio Kas 

Kebijakan pemerintah dengan cara mengubah cadangan minimum 

4) Pengawasan Kredit secara Selektif 

Bertujuan agar bank-bank memberikan kredit dan yang melakukan investasi harus 

sesuai dengan yang diinginkan pemerintah 

5) Persuasi Moral 

Kebijakan yang dihimbau oleh BI denga meminta dan menghimbau bank untuk selalu 

mempertimbangkan kondisi makro ekonomi maupun kondisi mikro ekonomi masing-

masing bank dalam menyusun rencana ekspansi. 

 

ITF : kerangka kerja kebijakan moneter yang secara transparan dan konsisten diarahkan 

untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun kemuadia yang secara eksplisit 

ditetapkan dan diumumkan. 

 


