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BAB III 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian dan Kesulitan Barter 

1. Pengertian Barter (Bai’ al-Muqayyadah) 

 Padaperadaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri.  

Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan buah-buahan. Karena 

jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. 

masing individu memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. Dalam periode 

yang dikenal sebagai prabarter, yaitu manusia belum mengenal transaksi 

perdagangan atau kegiatan jual beli.
52

 

 Ketika populasi manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin 

maju, semuanya menjadi berubah atau berbeda. Interaksi antarsesama manusia 

pun meningkat secara tajam. Begitu juga dengan jumlah dan jenis kebutuhan 

manusia juga semakin beragam. Satu sama lain saling membutuhkan, karena tidak 

ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri,
53

 

dan masing-masing kebutuhan tersebut perlu dipenuhi. Hampir tidak dapat 

dibayangkan bagaimana  seseorang dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang tidak 

terbatas itu dengan waktu, tenaga, kemampuan dan keterampilan yang serba 

terbatas.   Belum lagi adanya suatu kenyataan bahwa tidak meratanya barang-

barang pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di satu tempat tersedia melimpah 

barang tertentu, sementara di tempat lain sama sekali barang tersebut tidak 
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tersedia namun dibutuhkan oleh masyarakat setempat
54

. Oleh karenanya 

pertukaran barang secara langsung adalah merupakan awal dalam pemecahan 

masalah tersebut.
55

 Dari sinilah kemudian muncul cikal bakal istilah barter. 

 Adapun yang dimaksud dengan barter (Bai’ al-Muqayadah)adalah secara 

sederhana Prof. Komaruddian merumuskan secara sederhana bahwa barter jika 

dalam perekonomian  itu barang ditukar dengan barang.
56

 Sementara Paul A. 

Samuelson dan William D. Nordhaus memberikan gambaran tentang barter, yaitu: 

“Seorang penyanyi dari Theater Z’elie, Madamoiselle Z’elie, 

menyelengarakan suatu konser di Society Island. Sebagai imbalan dari 

nyanyian lagu norma  dan beberapa lagu lainnya, ia menerima kuitansi 

dari pihak ketiga, ternyata imbalannya 3 ekor babi, 23 ekor ayam kalkun, 

40 ekor ayam, 5.000 biji coklat dan lainnya. Akan tetapi di Society Island 

mata sangatlah langka; dan begitu ia Madamoiselle menyadari bahwa ia 

tidak dapat mengkonsumsi sebagian besar barang yang diterimya, maka ia 

merasa perlu memberi makan babi-babi dan unggasnya dengan buah-

buah tersebut.”
57

 

 

 Dari contoh di atas menjelaskan bahwa hakikat suatu barter, yaitu proses 

pertukaran antara suatu barang dengan barang lainnya. Defenisi lain tentang barter 

adalah suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan 

jasa atau sebaliknya.
58

 Ini menunjukkan bahwa barter itu merupakan proses 

pertukaran atau tukar-menukar yang tidak menggunakan uang sebagai media 

transaksi melainkan barang-barang yang disepaki oleh masyakarakat sebagai 

media pertukarannya. 
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 Sementara al-Ghazali melalui  karya monumentalnya, yaitu Ihya 

Ulumuddinsecara eksplisit menjelaskan tentang barter sekaligus kesulitan yang 

ada pada perekonomian barter sebagaimana yang dikutip oleh Euis Amalia 

sebagai berikut: 

“Dikarenakan mayoritas para petani tinggal di desa yang tidak 

ada alat-alat pertanian, dan disisi lain para pandai besi, tukang batu 

mereka tinggal di desa yang tidak mungkin untuk melakukan akitvitas 

pertanian, maka disebabkan saling membutuhkan antara yang satu 

dengan yang lain, mereka melakukan transaksi antar mereka dengan cara 

menukarkan barang yang mereka miliki kepada orang lain yang 

membutuhkannya dan begitu juga sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Maka cara inilah yang disebut dengan barter (al-

Mufawadhah).
59

 

 

 Dari paparan diatas terlihat jelas bahwa transaksi barter itu adalah 

pertukaran antara barang dengan barang. 

  Pertukaran barter mensyaratkan adanya keinginan dan kebutuhan yang 

sama pada waktu bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran
60

 yang 

dalam teori ekonomi disebut dengan istilah double coincidence of wants.
61

 Namun 

seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan sehingga menimbulkan suatu 

kendala utama dalam melakukan pertukaran, yaitu sulit untuk memperoleh barang 

dan jasa yang diinginkan dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan orang lain 

atau kesulitan mencari permintaan yang sama. Masalah lainnya adalah masalah 

menentukan nilai yang tepat bagi barang dan jasa yang dipertukarkan.  

Terkait kesukaran yang terjadi dalam transaksi barter al-Ghazali 

mengungkapkan “ Orang yang membeli rumah dibeli dengan kain atau 

budak dengan khuf (muzah) atau tepung dibeli dengan khimar. Semua 
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barang-barang tersebut, tidak ada kesesuaian diantaranya. Maka tidak 

diketahui, bahwa berapa yang menyamainya. Maka terasa sulitlah 

muamalah (jula-beli) semacam ini. Lalu benda-benda yang tidak serupa 

dan yang berjauhan (tak berimbang itu), memerlukan kepada penengah 

diantara keduanya, yang memberi ketepatan kepadanya dengan ketepatan 

secara adil.”
62

 

 

 Jadi, dalam praktiknya banyak kendala atau kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi jika suatu perekenomian menggunakan sistem barter. Pertukaran menjadi 

tidak efisien disebabkan harus mencari orang yang tepat yang menginginkan 

barang yang kita punya dan dia mempunyai apa yang kita inginkan. Begitu juga 

pertukaran tidak efektif karena sulitnya menentukan nilai diantara barang-barang 

yang dipertukarkan. 

2. Kesulitan Barter 

 Meskipun perekonomian barter merupakan sistem pertukaran yang 

pertama kali dikenal manusia dalam proses pertukaran, akan tetapi perekonomian 

barter itu memiliki sarat dengan kelemahan (kendala) dan kekurangan yang 

mengakibatkan terjadinya peralihan alat pertukaran dari barang sebagai uang 

menjadi emas dan perak sebagai uang. 

 Secara teoritis lalu lintas pertukaran secara barter seloah-oleh mudah, 

sederhana dan sangat sederhana serta akan selalu berjalan mulus dan lancar akan. 

Akan tetapi dalam realitanya tidaklah demikian karena banyak sekali kendala 

yang dihadapkan pada pertukaran secara barter. Kendala-kendala itu antara lain: 

pertama,sulit menemukan orang yang diinginkan. Kedua, sulit untuk menentukan 

nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang dinginkan. Ketiga, sulit 
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menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki 

atau sebaliknya. Keempat, sulit untuk menemukan kebutuhan yang akan 

ditukarkan pada waktu yang cepat sesuai dengan keinginan.
63

 

B. Pengertian dan Asal Usul Uang 

1. Pengertian Uang 

 Dalam berbagai literatur ekonomi moneter dan perbankan kita temukan 

banyak sekali defenisi atau pengertian tentang uang. Berbagai penulis bahkan ahli 

moneter dan perbankan juga memberikan batasan yang berbeda-beda tergantung 

pendekatan dan sudut pandang yang mereka pakai. Hal ini sejalan apa yang 

pernah dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi, A.P. Andrew dengan pernyataan 

yang masih relevan sampai dengan sekarang, yaitu: 

“Suatu fakta yang aneh dan benar-benar nyata bahwa walaupun uang 

merupakan subjek ekonomi yang pertama menarik perhatian orang yang 

cerdas, dan itu merupakan fokus utama penelitian ekonomi, namun hingga 

sekarang, belum terdapat tanda-tanda persetujuan atau kesepakatan 

mengenai apa yang seharusnya ditunjukkan oleh kata tersebut (uang).”
64

 

 

 

 Apa yang dikemukakan oleh A.P. Andrew tersebut, jika kita telusuri 

sejarah tentang uang dimana uang yang telah digunakan sebagai uang dalam 

sejarah kehidupan manusia, maka kita akan menyadari bahwa sejarah uang sangat 

membingungkan kita disebabkan terdapat sejumlah benda yang beraneka ragam 

bentuk, jenis dan sifatnya telah berfungsi sebagai uang. Benda-benda tersebut 

antara lain hasil tambang, hewan, sayur-sayuran.  
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Terlepas dari hal diatas, yang terpenting adalah kita harus memiliki pegangan
65

 

apa yang disebut dengan uang itu dalam arti sesungguhnya, bagaimana fungsi 

uang. Berangkat dari pemikiran itu maka akan dikemukakan beberapa defenisi 

uang yang diberikan oleh para ahli. 

 Uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima 

untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang.
66

 Dan juga sering 

dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk 

membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan.
67

 

Dalam buku “an Nidzam al Iqtisad fi al Islam” Taqiyuddin an-Nabhani, 

mendefenisikan uang sebagai standar kegunaan yang terdapat pada barang dan 

tenaga (jasa).
68

 Artinya, uang adalah sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur 

tiap barang dan jasa.
69

 Uang juga adalah sebagai sesuatu yang bersifat sebagai 

media pertukaran atau alat pembayaran yang diterima secara umum.
70

 Dalam 

Kamus Ekonomi Uang & Bank disebutkan bahwa uang adalah sesuatu benda yang 

diterima secara umum sebagai alat tukar dan merupakan kesatuan hitung.
71

Rolling 

G. Thomas berpendapat bahwa uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan 

diterima secara umum untuk pembayaran barang-barang, jasa-jasa dan harta 
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kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. J. Harvey 

mendefenisikan uang sebagai segala sesuatu yang umum diterima dalam 

pembelian barang-barang atau penyelesaian utang dapat disebut uang. 

 Dalam buku Economics, Mc Connell dan Brue menyatakan:“ In general 

sense, anything that performs the function of money is money”
72

Menurut 

Encyclopedia Americana sebagaimana yang dikuitp oleh Rahmad Firdau dan 

Maya Arianti, yaitu “Money can be anything that is generally and universally 

accepted for the peyment of goods, service or debts.”
73

 (uang dapat berupa segala 

sesuatu yang secara umum dan secara luas diterima untuk pembayaran barang-

barang, jasa-jasa dan utang).   

 Menurut A.C. Pigou, Uang adalah segala sesuatu yang diterima umum 

untuk dapat digunakan sebagai alat tukar.
74

 Robertson mendefenisikan uang 

sebagai segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-

barang.
75

 Sementara N. Gregory Mankiw dalam bukunya Principle of 

Economicsyang diterjemahkan oleh Haris Munandar mendefenisikan uang sebagai 

seperangkat aset dalam perekonomian yang secara teratur digunakan oleh orang-

orang untuk membeli berbagai barang dan jasa dari orang lain.
76

 

 Dari sekian banyak macam defenisi tentang uang yang diungkapkan oleh 

para ahli tersebut, baik muslim maupun barat, terdapat benang merahnya atau titik 
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persamaannya, yaitu bahwa uang sebagai sesuatu  yang diterima umum sebagai 

alat pembayaran (transaksi) untuk dipertukarkan dalam rangka memperoleh 

barang dan jasa maupun pelunasan hutang. Singkatnya, uang sebagai alat untuk 

pembayaran. 

 Kembali pada teori uang menurut pandangan al-Ghazali, dimana ia 

mengaitkannya dengan aturan-aturan agama. Al-Ghazali mengatakan termasuk 

nikmat-nikmat Allah Swt, yaitu Allah telah menciptakan dirham dan dinar
77

 

(uang). Apabila tiap orang tidak berbuat semestinya sesuai dengan hikmah-

hikmahnya, bahkan menyalahi dengan maksud-maksud itu, maka sesungguhnya ia 

telah mengkufuri nikmat Allah Swt.
78

 

 Lebih lanjut beliau mengungkapkan, dinar dan dirham (baca: uang) adalah 

pelayan yang tidak dilayani. Keduanya itu menjadi maksud untuk yang lain dan 

sama sekali tidak dimaksudkan pada dirinya.
79

 Alat-alat yang dipergunakan oleh 

manusia untuk memperoleh apa yang diinginkannya.
80

 Dengan demikian, maka 

apa yang dikemukakan oleh al-Ghazali tersebut sesuai dengan defenisi-defenisi 

yang dikemukakan oleh orang-orang sesudahnya. 

 Al-Ghazali juga mengungkapkan bahwasanya uang itu merupakan sesuatu 

yang sangat mengagumkan. Barangsiapa yang memiliki keduanya (dinar dan 

dirham = uang), maka seakan-akan ia memiliki segalanya.
81

 Tidak seperti orang 

yang mempunyai kain, maka ia hanya mempunyai kecuali kain itu saja. Namun 
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demikian, al-Ghazali memberikan batasan bahwa uang itu sebaiknya 

dipergunakan sesuai dengan ketentuan Allah swt dan tidak disalahgunakan atau 

dialihkan dari ketentuan Allah. 

 Uang, kata al-Ghazali sebagai salah satu diantara nikmat-nikmat Allah Swt 

mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan uang dunia akan tegak. 

Sebagaimana ia katakan, Allah telah menciptakan dinar dan dirham. Dan dengan 

keduanya ini tegaknya dunia.
82

 

 Dari paparan diatas, terlihat bahwa salah satu pemikir muslim yang 

dimiliki Islam abad pertengahan ini telah memberikan penjalasan tentang uang. 

Dalam setiap pembahasannya ia selalu mengaitkannya dengan aspek akhirat yang 

diwarnai dengan corak tasawwuf. Dengan demikian, karena uang merupakan 

salah satu nikmat Allah Swt, kata al-Ghazali, maka uang itu bisa memberikan 

dampak yang positif (kebaikan) dan dampak negatif (keburukan). 

2. Asal-Usul Uang 

 Sudah kita ketahui bersama bahwa uang mempunyai perjalanan panjang 

dalam perkembangannnya bagi sejarah kehidupan manusia, mulai dari zaman 

yang primitif sampai dengan sekarang. Adanya uang telah memberikan 

kemudahan bagi manusia dalam melakukan proses pertukaran barang dan jasa. 

Dengan kalimat lain adanya uang juga telah menghilangkan berbagai kesulitan 

(problem) yang ditimbulkan dengan transaksi secara bartar. Kita tidak perlu lagi 

mencari orang yang mau pada barang atau jasa yang dimiliki untuk ditukarkan 

dengan apa yang kita inginkan, begitu juga waktu untuk melakukan pertukaran 
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tersebut tidak lagi memerlukan waktu yang lama (menjadi efisien). Sebagaimana 

benda-benda lainnya yang ada didunia ini yang selalu mengalami perubahan, 

maka uang pun mengalami perubahan baik bentuk maupun materinya sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

 Asal-usul atau sejarah adalah rangkaian dari berbagai perubahan yang 

telah terjadi.
83

 Maka uang juga mempunyai sejarahnya atau asal-usul sampai 

sebelum bentuk uang yang kita kenal sekarang ini. 

a. Prabarter 

 Pada periode ini manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka 

memperoleh makanan dari berburu atau memakan buah-buahan. Karena jenis 

kebutuhannya masih sangat sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. 

disebabkan sifatnya yang mandiri maka peiode ini disebut dengan periode 

prabarter, yaitu manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan 

jula-beli. 

b. Sistem Barter 

 Ketika populasi manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin 

maju, semuanya menjadi berubah atau berbeda. Interaksi antarsesama manusia 

pun meningkat secara tajam. Begitu juga dengan jumlah dan jenis kebutuhan 

manusia juga semakin beragam. Satu sama lain saling membutuhkan, karena tidak 

ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri,
84

 

dan masing-masing kebutuhan tersebut perlu dipenuhi. Hampir tidak dapat 

dibayangkan bagaimana  seseorang dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang tidak 
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terbatas itu dengan waktu, tenaga, kemampuan dan keterampilan yang serba 

terbatas.
85

 Belum lagi adanya suatu kenyataan bahwa tidak meratanya barang-

barang pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di satu tempat tersedia melimpah 

barang tertentu, sementara di tempat lain sama sekali barang tersebut tidak 

tersedia namun dibutuhkan oleh masyarakat setempat
86

. Oleh karenanya 

pertukaran barang secara langsung adalah merupakan awal dalam pemecahan 

masalah tersebut.
87

 Dari sinilah kemudian muncul cikal bakal istilah barter. 

 Perekonomian secara barter ini mengalami kendala-kendala. Misalnya 

harus ada kehendak yang sejalan antara orang yang melakukan pertukaran, sulit 

menentukan harga dan kendala lainnya. Untuk mengatasinya mulai timbul 

pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan 

sebagai alat tukar. 

c. Uang Barang 

 Pada masa ini timbul benda-benda yang selalu dipakai dalam pertukaran. 

Disebabkan kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan pertukaran secara barter 

mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam pertukaran, dengan 

menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda yang 

ditetapkan sebagai alat tukar adalah benda-benda yang diterima oleh umum, 

bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-
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benda yang merupakan kebutuahan primer sehari-hari.
88

 Benda-benda tersebut 

pada saat itu dapat berupa keramik, kulit binatang langka, kulit kerang, tembakau, 

manik-manik atau garam bahkan di beberapa komunitas tertentu gigi pari atau 

taring binatang buas lebih disukai sebagai nilai karena dianggap mengandung 

nilai-nilai magis. 

Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi kendala pertukaran tetap ada 

diantaranya: 

1. Nilai yang dipertukarkan belum mempunyai pecahan. 

2. Banyak jenis uang barang yang beredar dan hanya berlaku di masing-

masing daerah. 

3. Sulit untuk menyimpan dan pengangkutan. 

4. Mudah hancur dan tidak tahan lama.
89

 

d. Uang Logam 

Sejalan dengan bertambah majunya kehidupan perekenomian, maka 

selanjutnya benda yang dipergunakan sebagai uang beralih dari benda menuju ke 

logam yang dianggap lebih praktis dan lebih baik dibandingkan dengan benda-

benda lainnya (tahap ini adalah tahap uang logam). Logam dipilih sebagai uang 

karena: 

 Digemari umum 

 Tahan lama dan tidak mudah rusak 

 Memiliki nilai tinggi 

 Mudah dipindahkan 
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 Mudah dipecah-pecahkan dengan tidak mengurangi nilainya. 

  Bahan yang memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang 

yang terbuat dari emas dan perak disebut uang logam. Ini disebut juga dengan 

uang penuh (full bodied money).  

 Penggunaan emas dan perak sebagai bahan uang dalam bentuk koin 

diciptakan oleh Croesus di Yunani sekitar560-546  SM.
90

 Bersamaan dengan itu, 

medium uang yang berfungsi sebagai instrumen alat bayar mulai dikembangkan, 

dibuat dari berbagai benda padat lainnya sepeti tembikar, keramik atau perunggu. 

Disebabkan perkembangan perekonomian, tukar-menukar dengan uang logam 

juga ikut berkembang. Sementaran jumlah uang logam pun mulai terbatas. 

Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk jumlah yang besar, sehingga 

terciptalah uang kertas.
91

 

e. Uang Kertas 

 Mula-mula uang kertas beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan emas 

dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata 

lain, uang kertas yang beredar pada masa itu merupakan uang yang dijamin 100% 

dengan emas dan perak yang disimpan dipande emas dan perak yang sewaktu-

waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Perkembangan selanjutnya 

masayarakt tidak menggunakan emas sebagai media pertukaran. 

Wilayah yang pertama dianggap menggunakan mata uang kertas yang 

diberi nama uang dollar adalah Desa Jachymod di Ceko, Eropa Timur, merupakan 
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mata uang paling populer pada abad modern. Misalnya disebut Taler, kemudian 

orang Italia mengejanya Tallero, lidah Belanda menuturkan daler, Hawai dala, 

dalam dialek Inggris diungkapkan dollar. 

 Pada mulanya, Taler sendiri adalah sebuah mata uang yang berkembang di 

daratan Eropa sejak abad ke-16 yang jenisnya lebih dari 1500. Namun dalam 

peradaban modern, masing-masing bangsa atau negara menciptakan sebutan 

tersendiri bagi mata uangnya untuk menunjukkan status independen. 

Dalam sejarah pemakain kertas sebagai bahan pembuatan uang, Cina 

dianggap sebagai bangsa yang pertama menemukannya, yaitu sekitar abad 

pertama Masehi, pada masa Dinasti Tang. Benjamin Franklin (AS) ditetapkan 

sebagai Bapak Uang Kertas karena ia yang pertama kali mencetak dollar dari 

bahan kertas, yang semula digunakan untuk membiayai perang Amerika Serikat. 

Sebagai perhormatan pemerintah terhadapnya, potertnya diabadikan dalam 

lembaran mata uang dollar pecahan terbesar, yaitu USD 100. 

C. Syarat-Syarat Uang 

Sesuai dengan defenisi uang sudah dikemukakan di atas, ada beberapa 

persyaratan-persyaratan tertentu yang harus terpenuhi agar suatu benda dapat 

dikatakan atau diterima sebagai uang. Persyaratan tersebut antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a) Acceptability 

Uang harus acceptability, yaitu yang dikatakan sebagai uang harus 

dapat diterima secara umum oleh masyarakat serta penggunaannya 

sebagai alat tukar misalnya. 
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b) Stability of Value 

Uang harus memiliki nilai yang stabil. Stabil tidak berarti nilainya tetap, 

tetapi berfluktuasi dengan nilai yang tidak terlalu tajam. Jika uang tidak 

mempunyai nilai yang stabil, orang tidaka akan menaruh kepercayaan. 

Akibatnya fungsi uang tidak akan berjalan. 

c) Elasticity of Supply 

Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia usaha 

(perekonomian). Ketidakmampuan penyediaan uang untuk 

mengimbangi kegiatan usaha akan mengakibatkan perdagangan macet 

dan pertukaran dilakukan seperti pada perekonomian barter. 

d) Portability 

Uang harus mudah dibawa untuk urusan setiap transaksi. Apalagi jika 

transaksi tersebut dalam jumlah besar sehingga tidak menghambat 

terjadinya pertukaran atau transaksi. 

e) Durability 

Uang itu secara fisik tidak mudah rusak atau robek yang bisa 

mengganggu nilai dari uang tersebut. 

f) Divisibility
92

 

Uang itu harus dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia sebagai 

Bank Sentral, harus meliputi semua satuan baik yang kecil maupun 

yang besar sehingga mempermudah pertukaran atau mudah dibagi-bagi. 

g) Mudah disimpan 

                                                           
 

92
Iswardono SP, Uang Dan Bank, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 4-6. Lihat  Totok 

Budisantoso, Nuritmo, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 

h. 8. Lihat Julis R.Latumaerisa, Op. Cit. h. 6-8.  



 
 

40 
 

40 

 

Artinya tidak sulit untuk menyimpannya, bisa dimasukkan ke tempat 

yang kecil walau jumlahnya banyak dan bisa dimasukkan ke tempat-

tempat yang tidak menyulitkan kita menyimpnnya. 

h) Kontinuitas
93

 

Kontinuitas penggunaan uang tersebut, yaitu tidak dalam kurun waktu 

yang relatif singkat diganti-ganti sehingga menimbulkan 

ketidakpercayaan masyarakat terhadapa uang. 

D. Fungsi Uang 

 Ada beberapa fungsi uang yang penting, yaitu suatu benda dinamakan 

uang yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat yang memudahkan mereka 

untuk melakukan pertukaran, yaitu sebagai: 

a. Alat tukar (Medium Exchange) 

b. Satuan hitung atau niali (Standard of Value) 

c. Alat penimbun atau penyimpan kekayaan (Store of Value)
94

 

d. Standar pembayaran tertunda (Standard of Deferred Payment)
95

 

Berikut penjelasannya: 

a. Uang sebagai alat tukar (Medium of Exchange) 
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 Pertama dan yang paling utama adalah uang sebagai alat tukar yang 

digunakan untuk membeli dan menjual barang dan jasa.
96

 Fungsi uang 

sebagai alat tukar-menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang 

mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang 

dimana uang adalah sebagai perantara diantara mereka. Dengan uang menjadi 

lebih mudah untuk membeli dan menjual sesuatu karena uang diterima secara 

umum.
97

 

 Uang yang dimiliki seseorang dapat dengan mudah ditukarkannya 

dengan barang-barang yang diingininya. Tidak seperti halnya dalam 

pertukaran secara barter yang mengharuskan adanya kehendak ganda yang 

selaras antara pihak-pihka yang akan mengadakan pertukaran. Kehendak 

ganda yang selaras ini tidak perlukan lagi dalam perekonomian yang 

menggunakan uang sebagi alat tukar-menukar.
98

 

 Dengan demikian, dengan uang tersebut seseorang bisa memiliki atau 

mempunyai barang dan orang yang memiliki barang bisa menerima uang 

sebagai harga dari barang tersebut. Jadi adanya uang menyediakan bagi kita 

jalan pintas untuk melakukan kegiatan bisnis. Sekali lagi uang bertindak 

sebagai alat tukar menunjukkan fungsinya yang sangat penting. 

b. Satuan hitung (Standard of Value)  

 Fungsi lain dari uang yang penting adalah sebagai satuan hitung. Yang 

dimaksudkan sebagai satuan hitung adalah uang sebagai alat yang digunakan 

untuk menunjukka nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar dan 
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besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkanpenentuan harga dari 

barang tersebut. Kita menghitung nilai dari barang dan jasa dalam satuan 

uang, sama seperti kita mengukur berat dalam satuan kilogram, jaran dalam 

satun kilometer. 

 Untuk melihat mengapa fungsi ini penting, kita akan melihat bagaimana 

perekonomian barter dimana dalam proses pertukaran tersebut tidak mewakili 

fungsi uang. Jika seandainya sebuah perekonomian hanya mempunyai tiga 

barang, yaitu buah apel, perkuliahan ekonomi dan nonton bioskop. Kemudian 

kita perlu mengetahui hanya tiga harga untuk bisa melakukan pertukaran 

diantara ketiga barang tersebut. 

 Harga buah apel dihitung dalam perkuliahan ekonomi (berapa banyak 

perkuliahan ekonomi yang harus dibayar untuk satu buah apel, harga dari 

perkuliahan ekonomi dihitung dalam nonton bioskop. Disinilah timbulnya 

kesulitan untuk menentukan berapa banyak waktu yang harus dikorbankan 

dalam bangku kuliah demi hanya untuk mendapatkan satu buah apel. Ini baru 

tiga barang, bagaimana jika yang ditransikan itu kuantitasnya banyak, 

katakanlah 1.000. Tentu ini akan lebih menyulitkan lagi 

c. Alat penimbun kekayaan (Store of Value) 

 Fungsi yang ketiga, yaitu sebagai alat penimbun kekayaan akan bisa 

mempengaruhi jumlah uang kas yang ada pada masyarakat. Masyarakat yang 

mempunyai uang bisa menggunakan uang tersebut untuk dibelanjakan, tetapi 

juga bisa disimpan untuk keperluan yang lain dikemudian hari.Jadi apabila 

seseorang meyimpan uang berarti ia menyimpan tenaga beli yang belum 
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digunakan, sekaligus berarti ia pula yang bersangkutan menyimpan kekayaan 

sebesar jumlah uang tersebut. 

 Bagi masyarakat yang memiliki kelebihan uang dari kebutuhan-

kebutuhan yang diperlukannya, akan mau menyimpan yang tersebut dalam 

bentuk tunai baik disimpan dirumahnya sendiri ataupun pada bank atau 

pihak-pihak lain. JM Keynes dalam teori Liquiditys 

Preferencemengemukakan berbagai alasan mengapa orang cenderung untuk 

menyimpan uang dalam bentuk tunai. Alasan tersebut adalah alasan transaksi, 

alasan untuk berjaga-jaga, dan alasan untuk spekulasi. 

d. Standar pembayaran tertunda (Standard of Deferred Payment) 

 Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa uang adalah unit ukuran dan 

standar pembayaran tertunda. Dan sebagian lagi berpendapat sebagai media 

pembayaran yang ditunda.
99

 Menurut mereka bahwa proses jual-beli tidak 

selalu selesai dengan uang kontan, tapi atas dasar utang sekiranya pemilik 

barang memajang barangnya di pasar dan bertemu pembeli yang tidak 

membawan uang, lalu ia menjual dengan pembayaran tertunda. 

 Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar 

pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun 

secara angsuran. Begitu juga dengan adanya uang, secara mudah menentukan 

besarnya nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayarkan dimasa 

yang akan datang.  

E. Jenis-Jenis Uang 
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Uang yang dijadikan sebagai alat tukar untuk melakukan berbagai kegiatan 

sehari-hari terbagai dalam beberapa jenis. Pembagian ini dimaksudkan untuk 

berbagai maksud dan tujuan penggunaannya. Secara umum jenis uang dapat 

ditinjau dari beberapa hal antara lain: 

a. Berdasarkan Material 

 Dilihat dari bahan yang digunakan untuk membuat uang, maka uang 

dikelompokkan menjadi uang logam dan uang kertas. Uang logam 

merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari 

aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan 

lainnya.
100

 Sedangkan uang kertas, merupkan uang yang bahannya terbuat 

dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam 

nominal besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. 

b. Berdasarkan Nilai 

 Berdasarkan nilainya, uang dapat dikelompokkan menjadi uang 

bernilai penuh (Full Bodied Money) dan uang tidak bernilai penuh 

(Representative full bodied maney) atau dikenal sebagai uang bertanda 

(Token Money). Uang bernilai penuh, yaitu uang yang nilai intrinsiknya 

sama dengan nilai nominalnya.
101

 Contohnya uang logam. Sedangkan uang 

bernilai tidak penuh, yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai 

nominalnya. Contoh uang yang terbuat dari kertas.  

c. Berdasarkan Lembaga 
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 Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari uang 

kartal dan uang giral. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam 

adalah uang yang dicetak dan diedarkan oleh bank sentral atau Bank 

Indonesia. Sedangkan uang giral merupakan uang yang diterbitkan oleh 

bank umum seperti cek, bilyet giro, traveller cheque, dan credit card. 

d. Berdasarkan Kawasan atau Wilayah 

 Dilihat dari aspek kewilayahan maka uang dapat dikelompokkan 

menjadi uang domestik dan uang internasional. Uang domestik, yaitu uang 

yang hanya berlaku di suatu negara tertentu atau uang yang hanya bisa 

dipakai untuk kepentingan pembayaran dan pertukaran di dalam suatu 

negara saja, seperti Rupiah Indonesia hanya di Indonesia, Rupee India hanya 

di India. Sedangkan uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya 

berlaku dalam suatu negara saja, tetapi juga berlaku diberbagai negara atau 

diseluruh dunia. Atau juga uang yang berlaku sebagai pembayaran dan 

pertukaran di negara lain selain negara asal uang tersebut, seperti USD 

Amerika Serikat, Yen Jepang (JPY), Pounsdterling Inggris (GBP). 

F. Uang Dalam Pandangan Islam 

 Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. 

Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi dan sulit digantikan 

dengan variabel lainnya. Bisa dikatakan bahwa uang merupakan bagian yang 

terintegrasi dalam satu sistem ekonomi. 

 Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari 

peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep 
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uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
102

 Dinar adalah mata uang emas 

yang diambil dari Romawi dan Dirham adalah mata uang yang diambil dari 

Persia.
103

Selama masa Nabi Muhammad, dinar dan dirham (emas dan perak) di 

jadikan sebagai satuan hitung untuk mata uang.
104

 

 Pentingnya uang atau signifikansi uang sebagai sebuah media perantara 

yang dibawa syairah ditujukan untuk keadilan, kejujuran, stabilisasi, kebaikan 

sosio ekonomi. Yang demikian tersebut dapat kita jumpai dalam Al-Quran, 

Hadits, dan dalam sejarah pemikiran Islam klasik.
105

 

 Uang dalam Islam dipandang sebagai pembawa nilai-nilai yang sangat 

signifikan yang menjangkau pertukaran yang nyata, keadilan, keamanan, 

pertumbuhan dan organisasi,  juga ranah medium yang menghubungkan eksistensi 

antara dunia dan akhirat. 

 Dalam ekonomi Islam, uang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-naqdu-

nuqud secara etimologi mempunyai beberapa makna: 

a. Al-Naqdu: yang baik dari dirham 

b. Al-Naqdu: meraih dirham 

c. Al-Naqdu: membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu 

d. Al-Naqdu: tunai lawan dari tunda
106

 

Ahmad Hasan memberikan keterangan bahwa kata nuqud tidak terdapat 

dalam Al-Quran maupun hadist Nabi Saw, karena bangsa Arab biasanya tidak 
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menggunakan kata nuqud untuk menunjukkan harga. Melainkan mereka 

menggunakan kata dinar
107

 untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas 

dan menggunkan kata dirham untuk mata uang yang terbuat dari perak. Meraka 

juga menggunakan kata wariq untuk menunjukkan dirham perak dan kata ain 

untuk menunjukkan dinar emas. Sedang kata fulus (uang tembaga) adalah alat 

tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang murah.
108

 Para fuqaha 

menggunakan istilah naqdain untuk menunjukkan dirham dan dinar.  

Kata dinar, dirham dan wariq inilah yang terdapat dalam Al-Quran dan 

Hadis. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Surah Al-Imran 3:75; 

                              

                                     

          

 

          Artinya: “Dan diantara Ahli Kitab ada yang jika engkau 

percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya 

kepada. Tetapi ada (pula) diantara mereka yang jika engkau percayakan 

kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali 

jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka 

berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf”. 

Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka 

mengetahui.”  

 Dari ayat di atas menjelaskan bahwa di antara ahli kitab ada orang yang 

apabila kamu  percayakan kepadanya harta yang banyak atau berharga maka di 
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kembalikannya kepadamu karena sifat amanahnya. Dan di antara mereka ada pula 

yang jika kamu amanahkan dengan satu dinar, maka tidak dikembalikannya 

kecuali jika kamu selalu menagihnya atau tidak meninggalkannya. 

Selanjutnya firman Allah Swt dalam Surah Yusuf 12:20 yang menceritakan 

tentang Nabi Yusuf; 

                        

Artinya: “Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu 

beberepa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.” 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa  Yusuf dijual kepada para musafir dengan 

harga yang murah yakni kurang dari semestinya karena mereka merasa tidak tertarik 

kepada Yusuf. 

Firman Allah Swt dalam Surah al-Kahfi 18:19: 

                                            

            

   Artinya; “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota 

dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah 

makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagai makanan itu untukmu, dan 

hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan 

halmu kepada siapa pun.” 

 Ayat di atas menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi yang di bangunkan 

dari tidur mereka di dalam gua. Mereka tidak mengetahui berepa lama di dalam 

gua tersebut, Mereka hanya menduga hanya sebentar di dalam gua tersebut. 

Kemudian salah seorang di antara mereka di suruh untuk membeli makanan yang 

baik atau yang paling halal dengan uang perak. 
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 Dalam Hadist Nabi Muhammad Saw bersabda yang diriwayatkan oleh 

Utsman bin Affan: “Jangan kalian jual satu dinar dengan dua dinar, dan satu 

dirham dengan dua dirham.
109

” Hadist tersebut menjelaskan bahwa tidak 

dibolehkan menjual satu dinar dengan dua dinar atau satu dirham dengan dua 

dirham disebabkan akan ada pihak yang dirugikan karena telah melebihkan dalam 

pertukaran tersebut. Juga Nabi bersabda dalam Hadist yang diriwayatkan oleh 

Abu Sa’id al-Khudry: “Jangan kalian jual emas dengan emas, perak dengan 

perak kecuali sama nilai, ukuran dan timbangan.”
110

 Hadist tersebut menjelaskan 

tentang jual beli emas dengan emas hanya dibolehkan harus dalam ukuran yang 

sama, timbangan yang sama dan nilai yang sama. Begitu juga dengan jual beli 

perak dengan perak harus dengan nilai, ukuran dan timbangan yang sama. 

 Defenisi nuqud menurut Abu Ubaid (w. 224 H) menyatakan bahwa dinar 

dan dirham adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa 

menjadi nilai harga keduanya. Hal ini mengindikasikan bahwa dinar dan dirham 

standar transaksi yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Ibnu Rusyd 

menyatakan bahwa ketika seseorang susah menemukan nilai persamaan antara 

barang-barang yang berbeda, jadikan dinar dan dirham sebagai pengukurnya.
111

 

 Ibnu Qayyim (w. 751 H) mengungkapkan bahwa dinar dan dirham adalah 

nilai harga barang komoditas. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk 

mengukur harta maka wajib bersifat spesifik dan akurat, tidak meninggi dan tidak 

menurun. Sebab jika unit nilai harga bisa naik dan turun seperti komoditas sendiri, 

tentunya tidak lagi mempunyai unit ukuran yang bisa dikukuhkan untuk 
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mengukur nilai komoditas. Bahkan semuanya adalah semuanya adalah barang 

komoditas.
112

 Ibnu Qudamah (w. 630 H) ketika menjawab pertanyaan, apakah 

boleh mengeluarkan zakat salah satu dari dua mata uang itu dengan membayar 

mata uang yang lain ? Beliau berkata: hukumnya boleh dan ini yang paling shahih 

insya Allah. Karena maksud dari salah satunya tercapai dengan membayarkan 

yang lain, karena itu sah sebagaimana halnya bentuk yang beragam dalam satu 

jenis. Sebab maksud yang terkandung dari keduanya sepenuhnya adalah nilai 

harga dan sebagai pemenuhan tujuan dan keperluan. Dan keduanya dalam hal ini 

berstatus sama.  Di dalam buku Fikih Ekonomi Umar Ibn Khattab, diriwayatkan 

bahwa uang adalah segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan sebagai alat 

pembayaran dalam muamalah diantara mereka.
113

Dengan demikian sesuatu yang 

dijadikan sebagai alat tukar untuk berbagai keperluan manusia dalam 

memperlancar petukaran dapat disebut sebagai uang. 

 Menurut Muhammad Zaki Syafi’i mendefenisikan uang sebagai segala 

sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban.
114

 

Nazhim al-Syamri mendefenisikan uang sebagai setiap sesuatu yang diterima 

semua pihak dengan legalitas tradisi (urf) atau undang-undang atau nilai itu 

sendiri dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran 

yang beragam terhadap komoditi dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan utang 

piutang dan tanggungan adalah termasuk dalam lingkup uang.
115

 

  Menurut al-Ghazali, ia berkata: 
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  “Di antara nikmat-nikmat Allah Swt, ialah Allah telah menciptakan 

dinar dan dirham. Dengan keduanya tegaknya seluruh dunia. Allah 

menjadikan dinar dan dirham sebagai dua hakim penengah dan dua 

penengah, diantara harta benda yang lainnya, sehingga dapat 

diperkirakan harta benda itu dengan dinar dan dirham.”
116

Selanjutnyaia 

berkata, Allah menjadikan dinar dan dirham untuk berpindah dari satu 

tangan ke tangan yang lainnya. Dan jadilah dinar dan dirham sebagai dua 

hakim diantara harta-harta benda dengan adil dan menjadi perantara 

kepada barang-barang yang lain
117

 

 

 Dari hal di atas, terlihat bahwa al-Ghazali mengisyaratkan uang sebagai 

satuan hitung (perkataannya; agar seluruh harta benda dapat di ukur dengan 

keduanya, dalam istilah modernnya disebut dengan unit of account) dan juga 

sebagai dua penengah atau alat tukar (perkataannya; berpindah dari satu tangan 

ke tangan yang lain sebagai dua hakim yang adil diantara harta benda, dalam 

istilah modernnya disebut dengan medium of exchange). 

 Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh para sarjana Islam 

diatas, bahwa para sarjana Islam (fuqaha) memberikan defenisi uang dari 

penjelasannya meskipun tidak secara eksplisit (khususnya sarjana Islam klasik) 

sekaligus fungsi-fungsi uang, yaitu: 

a. Sebagai satuan hitung (unit of account) 

b. Sebagai alat tukar (medium of exchange)
118

 

c. Sebagai alat atau media simpanan (store of velue)
119
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Dalam sistem ekonomi Islam fungsi uang hanya diakui sebagai alat tukar 

(medium of exchange) dan satuan hitung (unit of acoount). Sedangkan fungsi uang 

sebagai store of value dan standard of deferred payment diperdebatkan oleh ahli 

ekonomi Islam.
120

 

Selanjutnya konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep 

uang dalam ekonomi konvensional, yang mana dalam ekonomi Islam konsep 

tersebut sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan capital. Sementara 

dalam sistem ekonomi konvensional, konsep uang yang dikemukakan tidak jelas. 

Seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara 

bolak-balik (interchangability), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai 

capital.
121

 

  Perbedaan selanjutnya adalah dalam ekonomi Islam, uang adalah sesuatu 

yang bersifat flow concept dan capital adalah sesuatu yang bersifat stock concept. 

Sementara dalam ekonomi konvensional terdapat dua kubu. Kubu pertama 

mengatakan uang bersifat flow concept, ini diamini oleh konsep Irving Fisher dan 

kubu kedua mengatakn uang bersifat stock concept, ini diamini oleh konsep dari 

Marshall Pigou dari cambridge. 

 Perbedaan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah dalam Islam 

tidak mengenal time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. 

Teori time value of money ini adalah sebuah kekeliruan besar karena teori ini di 

ambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada dalam ilmu finance.
122
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Ekonomi konvensional mengadopsi rumus dari pertumubuhan populasi, yakni 

dari : 

 

Menjadi : 

 

 Jadi, future value di analogikan dengan jumlah penduduk tahun ke –t, 

present value di analogikan dengan jumlah populasi tahun ke-0, sedangkan tingkat 

bungan di analogikan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Jelas ini sebuah 

kekeliruan besar, karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang 

biak dengan sendirinya. Time mempunyai economic value jika dan hanya jika 

waktu tersebut dimanfaatkan dengan menambah faktor produksi yang lain, 

sehingga menjadi capital dan dapat memperoleh return. 

Dalam Islam, capital adalah private goods, sedangkan money adalah 

public goods. Uang yang ketika mengalir adalah public goods (flow concept), lalu 

mengendap ke dalam pemilikan seseorang (stock concept), uang tersebut menjadi 

milik pribadi (private goods).
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Ptj   Pt =Po(1+t) 

Fff    FV=PV(1+r) 


