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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Suatu negara tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, salah satu lembaga 

keuangan yang sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara 

adalah bank. Hal ini disebabkan karena bank merupakan instrument yang turut 

berperan dalam perputaran uang pada kegiatan perekonomian. Dalam hal 

menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional 

dalam kegiatan ekonomi maka perlu didukung dengan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dalam bidang perbankan, sehingga hukum 

mempunyai kajian bidang perbankan sendiri yaitu hukum perbankan.  

Kegiatan perbankan juga selalu mengikuti kemajuan aneka kegiatan 

ekonomi dalam pasar domestik maupun pasar global, sehingga fungsi 

perbankan itu sendiri makin bertambah. Perkembangan ini tentu saja 

mengandung kemungkinan pertambahan resiko yang akan mempengaruhi 

kesehatan perbankan. Apabila dahulu perbankan dapat tumbuh dan 

berkembang berdasarkan kebiasaan praktik yang diakui oleh masyarakat 

sebagai norma hukum tak tertulis, maka dengan semakin kompleks dan 

semakin tingginya risiko yang dihadapinya, praktik perbankan harus diatur 

oleh suatu sistem perundangan yang modern pula.
1
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Perkembangan dan pembaruan suatu negara dipelopori oleh 

pemerintah, maka hukum memegang peranan dalam proses pembaruan ini 

karena segala tindakan pemerintah akan berwujud pembentukan peraturan 

perundang-undangan.
2
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

adalah Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan yang terbaru. 

Dalam Pasal 1 angka (2) : 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.  

 

Segala peraturan mengenai perbankan di Indonesia diatur oleh Bank 

Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral yang merupakan lembaga 

penyeimbang antara permintaan dan penyediaan barang dan jasa dengan 

permintaan dan penyediaan uang. Fungsi utama bank sentral adalah menjaga 

agar daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa tersedia.
3
 

Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang 

dalam fungsinya untuk menyelesaikan transaksi dari berbagai aktivitas 

ekonomi yang dilakukan oleh individual atau institusi di dalam masyarakat. 

Instrument dan sistem pembayaran yang digunakan dalam menyelesaikan 

transaksi perekonomian mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai 

dengan perkembangan peradaban masyarakat dan teknologi informasi.  
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Seiring dengan perkembangan zaman yakni awal mula alat 

pembayaran itu dikenal, sistem barter antar barang yang diperjualbelikan 

adalah kelaziman di era modern. Dalam perkembangannya, mulai dikenal 

satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih di kenal dengan 

uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama 

yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang 

dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non tunai seperti alat 

pembayaran berbasis kertas. Misalnya, cek dan bilyet giro.  

Di era modern telah menuntut adanya suatu mekanisme yang lebih 

simple dalam transaksi keuangan. Pengguna kartu untuk mewakili fungsi uang 

adalah terobosan yang sangat tepat dalam memenuhi tuntutan tersebut, dimana 

orang tidak harus memegang uang secara fisik dalam jumlah yang sangat 

banyak untuk memenuhi transaksinya, karena hal tersebut pasti akan sangat 

memberatkan, belum lagi adanya resiko kehilangan yang sangat besar. Melihat 

peluang tersebut, perusahaan-perusahaan keuangan dengan tanggap 

menangkap kesempatan itu dengan menerbitkan kartu yang dapat mewakili 

fungsi uang. 
4
  

Pengguna kartu untuk mentransfer dana elektronik dan alat 

pembayaran memakai kartu seperti ATM, kartu debit, kartu kredit, kartu 

prabayar atau disebut juga dengan bank card/kartu bank. Bank card/ kartu 

bank yang dimaksud adalah kartu plastik (sebagai istilah umum).  Alat 

pembayaran non tunai sudah berkembang dan semakin lazim di pakai 

                                                 
4
Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), hlm. 423 



 

 

4 

masyarakat. Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa jasa 

pembayaran non tunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank, baik 

dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun sistem 

penyelesaian akhir sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. 

Dengan adanya bank card terdapat tiga pihak yang saling diuntungkan 

olehnya. Adapun pihak-pihak yang diuntungkan tersebut adalah :  

1. Keuntungan bagi Bank :  

a. Memperoleh iuran tahunan; 

b. Bunga pada saat berbelanja atau mengambil uang tunai; 

c. Loyalitas nasabah  

2. Keuntungan bagi pemegang kartu : 

a. Kemudahan berbelanja  

b. Kemudahan memperoleh uang tunai  

c. Menghindari risiko kehilangan membawa uang tunai  

3. Keuntungan bagi pedagang :  

a. Meningkatkan omset penjualan  

b. Pelayanan kepada para pelanggannya.  

Dengan ATM, nasabah bisa melakukan transaksi keuangan dengan 

mudah hingga memberikan suatu nilai tersendiri bagi nasabah yaitu nilai 

kepuasan terhadap layanan yang di berikan bank. Maka ini memberikan 

kesempatan bagi bank untuk terus berusaha meningkatkan pelayanan mereka 

dengan memajukan teknologi ATM.  
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Seiring dengan berkembangnya zaman, kemudahan dalam transaksi 

layanan bank juga semakin canggih. Salah satu kemudahan tersebut adalah 

munculnya mesin EDC (Electronic Data Capture) yang memudahkan 

masyarakat untuk melakukan transaksi tarik tunai di minimarket dan tempat 

perbelanjaan modern lainnya. Ketika berbelanja di sebuah toko modern atau 

pusat perbelanjaan dan melakukan pembayaran dengan kartu debet atau kredit, 

kerap kali kasir menggesek kartu tersebut dua kali. Yang dalam hal ini 

dinamakan dengan penggesekan ganda (double swipe).  

Yang dimaksud dengan penggesekan ganda adalah gesekan pertama, 

kartu digesek pada mesin Electronic Data Capture (EDC) dan penggesekan 

kedua, digesek di mesin kasir. Hal ini dapat berpengaruh terhadap keamanan 

data nasabah. Karena data kartu nasabah tersimpan di database perusahaan 

tersebut, termasuk nomor Card Verification Value (CVV), yang terdapat di 

belakang kartu (terdiri dari tiga angka terakhir). Padahal hanya bank penerbit 

kartu yang berhak mempunyai data nasabahnya. Oleh karena itu sangat 

berbahaya jika sampai data kartu kredit nasabah dengan kode CCV tersebut 

sampai bocor dan disalahgunakan orang untuk melakukan transaksi pembelian 

barang.
5
 

Pada kenyataanya, bahwa para nasabah maupun masyarakat kurang 

mengetahui hal ini. Dan beberapa contoh kasus yang diambil, para nasabah 

maupun masyarakat mengaku tidak mengetahui akan peraturan baru ini yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia tersebut tentang larangan penggesekan ganda 
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(double swipe) menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 

tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan 

pemrosesan transaksi pembayaran yang terdapat pada Pasal 34 huruf b : 

 “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:  “menyalahgunakan data 

dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran”.  

Penjelasan dari Pasal 34 huruf b tersebut, “Yang dimaksud dengan 

menyalahgunakan data dan informasi adalah pengambilan atau penggunaan 

data selain untuk tujuan pemrosesan transaksi pembayaran misalnya 

pengambilan nomor kartu, card verivication value, expiry date, dan/atau 

service code pada kartu debet/kredit melalui cash register di pedagang 

(Double swipe). Tercakup didalamnya adalah larangan pengambilan data 

melalui mesin kasir di pedagang. Pelanggaran penggesekan ganda tersebut 

bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pencurian data dan informasi 

kartu.  

Selain itu, risiko lain yang berdampak sama adalah data pemilik kartu 

itu diperjualbelikan kepada pihak ketiga. Dari situlah, sebenarnya yang 

membuat kita heran ketika sering mendapat telepon dari orang-orang yang 

tidk dikenal, yang menawarkan bebagai macam produk dan jasa yang tidak 

kita butuhkan, seperti mengajak kita bertemu tatap muka untuk berbicara 

tentang peluang dan kerja sama bisnis, ditwarkan menjadi member hotel 

tertentu, ditawarkan kredit tanpa agunan (KTA), asuransi, perdagangan saham 

dan valas, dan lain-lain.  



 

 

7 

Dalam perjalanannya, ada beberapa nasabah yang belum mengerti 

tentang Peraturan Bank Indonesia, bahwasanya di larang melakukan 

penggesekan ganda. Untuk menghindari hal itu terjadi, Peraturan Bank 

Indonesia sudah menegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.  

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin terselenggaranya 

sistem pembayaran yang aman, andal dan efisisen, maka berbagai aspek 

sistem pembayaran perlu selalu dikembangkan, diatur dan diawasi oleh 

otoritas terkait yang umumnya merupakan bank sentral.
6
 

Maka dari itu, Bank Indonesia berperan sangat penting, untuk lebih 

tegas menerapkan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia tersebut, agar tidak 

mengganggu kenyamanan nasabah dalam bertransaksi dan untuk melindungi 

nasabah dari oknum yang tidak bertanggung jawab apabila data nasabah 

sampai ke pihak yang tidak bertanggung jawab di tempat perbelajaan modern 

maupun tempat lainnya yang menggunakan mesin EDC. Untuk melihat lebih 

dalam lagi maka penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

segala aspeknya. Termasuk konsekuensi hukum yang diakibatkannya. 

Atas dasar permasalahan-permasalahan sebagaimana yang di tuliskan 

dan telah dipaparkan di latar belakang tersebut, maka ini adalah sesuatu yang 

penting bagi penulis untuk diteliti yang dituangkan dalam skripsi ini dengan 

judul “Pelaksanaan peraturan bank indonesia nomor 18/40/pbi/2016 tentang 

penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran terhadap nasabah dalam 

larangan penggesekan ganda (double swipe) di Kecamatan Payung Sekaki 

Kota Pekanbaru” 
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B. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan, maka masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini, adalah tentang pelaksanaan Bank Indonesia 

terhadap penerapan peraturan Bank Indonesia tentang larangan transaksi 

penggesekan ganda (double swipe) menggunakan mesin EDC (Electronic 

Data Capture) di Kecamatan Payung Sekaki terkhusus pada 4 (empat) outlet 

perbelanjaan yang melakukan pelanggaran tersebut.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/pbi/2016 

dalam larangan penggesekan ganda (double swipe) di Kecamatan Payung 

Sekaki Kota Pekanbaru?   

2. Bagaimana upaya Bank Indonesia dalam mengatasi permasalahan 

penggesekan ganda (double swipe) pada pusat perbelanjaan di Kecamatan 

Payung Sekaki Kota Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, berikut 

dikemukakan tujuan penelitian : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Bank Indonesia nomor 

18/40/pbi/2016 dalam larangan penggesekan ganda (double swipe) di 

Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.  
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b. Untuk mengetahui upaya Bank Indonesia dalam mengatasi 

permasalahan penggesekan ganda (double swipe) pada pusat 

perbelanjaan di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan diperoleh hasil yang dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung, diantaranya :  

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai 

pelaksanaan peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/pbi/2016 tentang 

penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran terhadap nasabah 

dalam larangan penggesekan ganda (double swipe) di Kecamatan 

Payung Sekaki Kota Pekanbaru.  

b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

(SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

c. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat dijadikan referensi 

pengetahuan pada pembahasan topik yang sama. 

 

E. Metode Penelitian 

Suatu metode yang digunakan dalam penelitian sangatlah menentukan 

keberhasilan dalam suatu penelitian sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian 

  Penelitian merupakan sesuatu pencarian terhadap masalah-masalah 

yang akan dipecahkan.
7
 Jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian 
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hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang 

didapat langsung dari responden penelitian, disamping itu, penelitian 

sosiologis juga dimaksudkan untuk mengungkap efektifitas berlakunya 

suatu aturan hukum yang berlaku pada masyarakat.
8
 Sedangkan sifat 

penelitian adalah bersifat deskriptif. Menurut Zainudin Ali yang dimaksud 

dari deskriptif ialah penelitian yang mengungkapkan peraturan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum 

yang menjadi objek penelitian.
9
 Dalam hal ini tentunya penulis 

memberikan gambaran tentang prosedur pelaksanaan peraturan bank 

indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan 

transaksi pembayaran terhadap nasabah dalam larangan penggesekan 

ganda (double swipe) di kota Pekanbaru. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang belum mengerti 

mengenai transaksi nontunai penggesekan ganda (double swipe) yang 

digesek melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) dan di mesin kasir 

yang dilakukan oleh kasir di tempat perbelanjaan modern di Kecamatan 

Payung Sekaki Kota Pekanbaru.   

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah peraturan Bank Indonesia 

nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi 

pembayaran terhadap nasabah dalam larangan penggesekan ganda (double 

swipe).   
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan mengambil lokasi 

penelitian di Kecamatan Payung Sekaki terkhusus pada 4 (empat) outlet 

perbelanjaan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan Bank 

Indonesia yang telah berlaku.  

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
10

 

Sampel dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang pegawai Bank 

Indonesia bagian data entry operator, 4 (empat) outlet perbelanjaan yang 

masih menggunakan transaksi nontunai dengan cara penggesekan ganda 

(double swipe) dan 4 (empat) orang masyarakat yang terlibat didalam 

kasus penggesekan ganda. Metode pengambilan sampel  adalah dengan 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan atau kriteria tertentu
11

 dan sampling incidental, yaitu 

sampel yang diambil secara kebetulan.
12

  

  

                                                 
10

 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 78 
11

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 

2014), hlm. 72 
12

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm. 85 



 

 

12 

Tabel 1.1 

Populasi dan Sampel 

 

No Nama Populasi Sampel Persentasi 

1 
Pegawai Bank Indonesia Bagian 

Data Entry Operator  
6 3 50% 

2 Outlet Perbelanjaan  20 4 20% 

3 Masyarakat 4 4 100% 

Jumlah 30 11  

Sumber : Data Olahan  

5. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian, 

sumber-sumber data dibagi menjadi 2 yaitu : 

a. Data Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber 

pertama. Seperti yang diperoleh melalui observasi (pengamatan), dan 

wawancara. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Bank 

Indonesia (BI), outlet perbelanjaan dan juga masyarakat yang belum 

mengetahui tentang peraturan Bank Indonesia tersebut.    

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi, baik lisan maupun tulisan, misalnya buku-buku kepustakaan, 

journal, makalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan serta 

asrsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang dibahas.
13

  

6. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, diperlukan teknik 

pengumpulan data antara lain : 
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a. Observasi (Pengamatan); yaitu pengamatan yang merupakan suatu 

metode pengumpulan data pada penelitian sosiologis.
14

 Penulis 

mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan tentang objek 

penelitian dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.  

b. Wawancara; adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (face-to-

face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang 

relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.
15

 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pimpinan 

Bank Indonesia dalam melaksanakan peraturan Bank Indonesia nomor 

18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaski 

pembayaran dalam hal ini larangan tentang gesek ganda (double swipe) 

di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.  

c. Studi Pustaka;  yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada 

kaitannya dengan persoalan yang diteliti.  

7. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai 

suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan dianalisis secara 

deskriptif dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu 

keadaan pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini metode analisis data yang 

akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer tersebut 

diperoleh melalui wawancara langsung kepada responden. 
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Setelah penulis memperoleh data yang dikumpulkan dari wawancara, 

kemudian  penulis mengolah dan menyajikan data dalam bentuk penjelasan 

dan uraian kalimat, kemudian penulis melakukan interpretasi sendiri terhadap 

data tersebut dengan menggunakan pembahasan-pembahasan serta melakukan 

perbandingan dengan peraturan-peraturan hukum yang ada. Kemudian penulis 

menarik kesimpulan secara deduktif yaitu  penarikan kesimpulan dari  

ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat 

khusus.
16

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:  

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Adapun yang di 

bicarakan dalam bab ini adalah persoalan tentang larangan penggesekan 

ganda  

Bab II menguraikan gambaran umum tentang Bank Indonesia Kota 

Pekanbaru yang meliputi sejarah dan perkembangan Bank Indonesia, visi dan 

misi Bank Indonesia, struktur organisasi Bank Indonesia. 

Bab III membahas tinjauan tentang Bank Indonesia pada umunya, 

yang meliputi pengertian Bank, pengertian Bank Indonesia dan fungsi Bank 

Indonesia, tujuan tugas wewenang Bank Indonesia, kedudukan Bank 

Indonesia, hubungan keuangan dengan pemerintah, peran Bank Indonesia di 

bidang sistem pembayaran. Tinjauan tentang transaksi perbankan dan 
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transaksi elektronik (EDC) meliputi pengertian transaksi, pengertian transaksi 

perbankan, pengertian dan tujuan transaksi elektronik, pihak yang terlibat 

dalam transaksi elektronik, hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik, 

pengertian mesin EDC. Tinjauan tentang jasa penerbitan kartu bank/kartu 

plastic (bank card) meliputi pengertian dan jenis-jenis bank card, jenis alat 

pembayaran menggunakan kartu (APMK), penerapan prinsip perlindungan 

nasabah dalam penyelenggaraan (APMK) dan tinjauan tentang penggesekan 

ganda (double swipe) yang meliputi pengertian dan dasar hukum. 

Bab IV memaparkan tentang pelaksanaan peraturan Bank Indonesia 

nomor 18/40/pbi/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi 

pembayaran terhadap nasabah dalam larangan penggesekan ganda (double 

swipe) di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, serta menjelaskan 

upaya Bank Indonesia dalam mengatasi permasalahan penggesekan ganda 

(double swipe) pada pusat perbelanjaan di Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru.  

Bab V merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang 

menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang di 

harapkan memberikan manfaat bagi semuanya khususnya penulis dan juga 

Bank Indonesia.   

 

 


