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I. Kompetensi Dasar
3.4 Menganalisis jenis uang
4.4 Melakukan identiikasi berbagai jenis uang
II. Indikator
3.4.1 Menjelaskan pengertian uang
3.4.2 Menjelaskan jenis-jenis uang
3.4.3 Menjelaskan fungsi uang
3.4.4 Menyebutkan karakkteristik uang
4.6.1 Mengidentifikasi jenis uang
III. Tujuan Pembelajaran
Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat:
1. menjelaskan pengertian uang dengan tepat.
2. menjelaskan jenis-jenis uang:
a. berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya dengan tepat
b. berdasarkan bahan pembuatannya dengan tepat
c. berdasarkan nilainya dengan tepat
3. menjelaskan fungsi asli dan turunan uang dengan tepat
4. menyebutkan karakteristik uang dengan tepat.
5. mengidentifikasi jenis uang.
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PENDAHULUAN

Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang
jenis uang. Uang merupakan alat pembayaran yang sah digunakan
oleh masyarakat. Berbeda pada saat transaksi menggunakan system
barter, dimana system ini memfasilitasi pertukaran barang dan jasa
saat manusia belum menemukan uang. Dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya, masyarakat harus mencari barang yang dibutuhkan untuk
dilakukan pertukran/barter. Oleh kerena itu, dengan adanya uang
dapat mempermudah kita untuk melakukan kegiatan transaksi.
Untuk lebih memahami tentang uang, handout ini akan
menjelaskan lebih rinci pengertian, jenis, fungsi dan karakteristik
uang. Pada akhir materi akan nada evaluasi untuk mengukur tingkat
pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan.
Tujuan peserta didik mempelajari materi ini agar setelah
berakhirnya kegiatan pembelajaran mampu menjelaskan pengertian
uang, jenis-jenis uang, fungsi uang dan menyebutkan karakteristik
uang dengan tepat.
Maka dari itu, materi ini sangat penting bagi peseta didik untuk
memahami lebih mendalam untuk memperloeh wawasan yang lebih
luas tentang uang yang ada di Indonesia.
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URAIAN MATERI
I.

PENGERTIAN UANG
Uang adalah suatu nilai yang disajikan sebagai alat transaksi dalam
setiap pembayaran di masyarakat. Berikut beberapa pengertian uang
menurut para ahli:
1) R.S. Sayers
Menurut R.S. Sayers dalam bukunya “Modern Banking”, pengertian
uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran
utang.
2) Rolling G. Thomas
Menurut Rolling G. Thomas dalam bukunya “Our Modern Banking and
Monetary System”, pengertian uang adalah suatu benda yang dengan
mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran
pembelian barang, jasa dan barang berharga lainnya serta untuk
pembayaran utang.
3) Albert Gailort Hart
Menurut Albert Gailort Hart dalam bukunya “Money Debt and
Economic Activity”, pengertian uang adalah suatu kekayaan yang
dimiliki untuk dapat melunasi utang dalam jumlah tertentu dan pada
waktu yang tertentu pula.
4) Anto Pracoyo dan Tri Kunawangsih
Menurut Anto Pracoyo dan Tri Kunawangsih, pengertian uang adalah
alat tukar yang mampu untuk dipergunakan oleh para pelaku ekonomi
global pada umumnya.
5) Irma Rahmawati
Menurut Irma Rahmawati, pengertian uang adalah suatu benda yang
mampu untuk disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai alat
untuk tukar-menukar dalam kegiatan perdagangan.
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6) Rismsky K. Judisseno
Menurut Rismsky K. Judisseno, pengertian uang adalah suatu media
yang dapat diterima untuk digunakan oleh setiap pelaku ekonomi atau
pun pelaku pasar uang guna mempermudah pada saat bertransaksi.
Berdasarkan beberapa pengertian uang di atas, dapat disimpulkan
bahwa uang merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh
masyarakat yang digunakan sebagai alat tukar yang sah dalam
melakukan kegiatan transaksi dan pembayaran utang.

II. JENIS-JENIS UANG
Jenis-jenis uang dapat dibedakan berdasarkan tiga kategori, yaitu
berdasarkan

lembaga

yang

mengeluarkan,

berdasarkan

bahan

pembuatannya, dan berdasarkan nilainya. Berikut penjelasannya:
1. Berdasarkan Lembaga yang Mengeluarkan
•

Uang Kartal (common money), yaitu uang yang digunakan sebagai
alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh khalayak dalam
kegiatan transaksi jual-beli. Berikut contoh uang kartal:
a) Uang logam
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b) Uang kertas

•

Uang Giral (simpanan di Bank), yaitu jenis uang yang disimpan di
Bank

dan

dapat

dipakai

sewaktu-waktu

untuk

keperluan

pembayaran. Berikut contoh uang giral:
a) Cek
Suatu

instrument

tertulis

yang

ditandatangi oleh penabung yang
isinya memberikan perintah kepada
bank untuk membayar sejumlah
uang kepada orang yang dituju.

b) Bilyet giro
Perintah

nasabah

kepada

bank

untuk memindahbukukan sejumlah
dana

dari

bersangkutan

rekening

yang

kepada

pihak

penerima.
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c) Kartu debit
Instrumen yang dikeluarkan oleh
pihak bank untuk memudahkan
nasabah
transaksi

dalam
non

melakukan

tunai,

dimana

didalamnya terdapat sejumlah dana
nasabah.
d) Kartu kredit
Instrument yang dikeluarkan oleh
pihak bank untuk memudahkan
nasabah

dalam

melakukan

transaksi non tunai, dimana setiap
bulan nasabah harus membayar
tanggungan

dari

sejumlah

dana

yang digunakan.
2. Berdasarkan Bahan Pembuatannya
•

Uang Logam, yaitu uang yang dibuat dari bahan logam seperti
alumunium, kuningan dan nikel yang dapat digunakan secara
umum, memiliki nilai tinggi dan stabil, mudah dikenali, tahan lama,
dan dapat dibagi menjadi satu yang lebih kecil.

•

Uang Kertas, yaitu uang yang dibuat dari bahan kertas khusus
dengan standarisasi baku. Pada uang kertas tersebut terdapat warna
gambar, dan cap khusus.
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3. Berdasarkan Nilainya
•

Uang Penuh (full bodied money), yaitu uang yang mengandung
nilai intrinsik (bahan) dan nilai nominal yang sama. Dengan kata
lain, nilai nominal uang tersebut sama dengan nilai bahan dan
proses pembuatannya.

•

Uang Tanda (token money), yaitu uang yang nilai nominalnya
berbeda dengan nilai intrinsiknya. Dengan kata lain, nilai nominal
uang tersebut berbeda dengan nilai bahan dan proses pembuatan
uang tersebut.

III. FUNGSI UANG
Pada dasarnya fungsi utama uang adalah sebagai alat perantara
pertukaran suatu barang dengan barang lainnya yang nilainya dianggap
sama. Penggunaan uang untuk menghindari sistem barter yang seringkali
menemui kendala.
Pada jaman sekarang fungsi uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu
fungsi asli dan fungsi turunan. Berikut penjelasannya,
1. Fungsi Asli Uang
Dalam hal ini fungsi asli uang adalah fungsi yang mengacu pada tujuan
utama diciptakannya uang. Adapun beberapa fungsi asli uang adalah;
•

Uang sebagai alat tukar umum (medium of exchange), yaitu fungsi
uang yang menggantikan sistem barter sehingga proses transaksi
berjalan dengan lebih mudah dan cepat.
Contoh:
Zulaika membutuhkan beras untuk dimasak, sehingga dia
tidak perlu mencari orang untuk melakukan barter sesuai
dengan barang yang dibutuhkannys. Dengan demikia, Zulaika
cukup membeli beras dengan uang yang dia miliki.
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•

Uang sebagai satuan hitung (unit of account), yaitu menunjukkan
nilai suatu barang atau jasa sehingga mempermudah proses
pertukaran.
Contoh:
Abdullah membeli seekor kambing seharga Rp 1.500.000,00,
sehingga dia melakukan pembayaran sejumlah harga kambing
yaitu Rp 1.500.000,00.

•

Uang sebagai alat penyimpanan nilai (valuta), memiliki arti bahwa
uang bisa di simpan (saving) sehingga bisa mengalihkan daya beli
masyarakat dari masa sekarang ke masa mendatang.
Contoh:
Alula Prissa memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00.
Separuh dari gaji yang diterima yaitu Rp 1.500.000,00,
disimpan di Bank.

2. Fungsi Turunan Uang
Selain sebagai alat pertukaran, uang memiliki beberapa fungsi lainnya,
yaitu:
•

Uang sebagai alat pembayaran transaksi (means of payment), yaitu
uang berfungsi sebagai pembayaran atas pembelian barang maupun
jasa.
Contoh:
Melisa berbelanja kebutuhan pokok di sebuah supermarket
dengan total belanja sebesar Rp 1.000.000,00 kemudian
dibayar dengan uang cash sebesar Rp 1.000.000,00.
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•

Uang sebagai alat pembayaran utang (standard of deferred payment),
yaitu uang bisa digunakan untuk melunasi utang.
Contoh:
Supriyanto membayar utang kepada Tuan Saiful sebesar Rp
500.000,00 dibayar secara cash atas pembelian barang
eletronik.

•

Uang sebagai alat pembentukan dan pemindahan modal (transfer of
value), dimana dalam hal ini uang bisa memperbesar modal usaha.
Contoh:
Ny. Lely menyetorkan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00
sebagai modal awal dalam menjalankan usaha Lundry.

•

Uang sebagai ukuran harga atau nilai (standar of value), memiliki arti
bahwa harga barang maupun jasa berbeda-beda.
Contoh:
Harga buah jeruk 1 Kg Rp 8.000,00 sementara harga buah
apel Rp 9.000,00.

IV. KARAKTERISTIK UANG
Tidak semua benda dapat dianggap sebagai uang. Ada beberapa syarat
yang harus dipenuhi suatu benda agar dapat dianggap sebagai uang,
yaitu:
1) Ada

jaminan artinya

penggunaannya

untuk

harus
berbagai

dijamin

pemerintah

keperluan

dapat

sehingga

dipercaya

oleh

masyarakat.
2) Diterima secara umum (acceptability) yakni kegunaannya harus
diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau pembayar
utang.
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3) Nilainya stabil (stability of value) artinya tidak naik-turun (fluktuatif)
supaya orang-orang mau menggunakaannya sebagai alat tukar.
4) Mudah disimpan (storable) berarti bentuk fisiknya tidak boleh terlalu
besar.
5) Mudah dibawa (portability) berarti harus mudah dipindahkan dari
satu tangan ke tangan lain.
6) Tidak mudah rusak (durability) agar dapat bertahan untuk jangka
waktu yang relatif lama.
7) Mudah dibagi (divisibility) maksudnya apabila nominal uang hanya
terdiri dari satu jenis pecahan, maka tidak memungkinkan kita untuk
bertransaksi. Bayangkan kalau kamu ingin membeli baju seharga
Rp80.000, namun pecahan nominal yang ada hanya Rp100.000. Lalu,
bagaimana dengan uang kembaliannya? Maka akan sulit jika tidak ada
pecahan lainnya.
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EVALUASI DIRI
A. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling tepat!
1. Suatu benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat
untuk pembayaran pembelian barang, jasa dan barang berharga lainnya
serta untuk pembayaran utang merupakan pengertian uang menurut …
a. R. S. Sayers
c. Albert Gailort Hart
b. Rolling G. Thomas
d. Irma Rahmawati
2. Jenis uang yang disimpan di Bank dan dapat dipakai sewaktu-waktu
untuk keperluan pembayaran transaksi termasuk ke dalam jenis uang…
a. Kertas
c. Kartal
b. Logam
d. Giral
3. Perhatikan tabel di bawah ini!
No
A
B
1

2

3

4

Berdasarkan tabel di atas, yang termasuk ke dalam uang giral adalah…
a. A2, A4 dan B3
c. A3, B3 dan B4
b. A1, A2 dan B1
d. A4, B1 dab B3
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, gambar di atas termasuk
jenis uang . . .
a. Kartal
c. Giral
b. Kertas
d. Logam
Pak Dermawan membutuhkan 1 Kuintal jagung. Untuk mendapatkan
barang tersebut tidak perlu mencari orang yang memiliki jagung untuk
dilakukan barter, namun cukup dengan membeli 1 Kuintal jagung
tersebut dengan uang yang dimiliki. Dengan demikian, uang berfungsi
sebagai . . .
a. Alat penyimpan nilai
c. Alat tukar umum
b. Alat satuan hitung
d. Alat pembayaran utang
Yang termasuk dalam fungsi turunan uang yaitu . . .
a. transfer of value
c. valuta
b. medium of exchange
d. unit of account
Uang bisa memperbesar modal usaha. Dengan demikian, uang berfungsi
sebagai . . .
a. Alat pembayaran transaksi
c. Ukuran harga atau nilai
b. Alat penyimpanan nilai
d. Alat pembentukan modal
Kegunaan uang harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan,
atau pembayar utang termasuk karakteristik uang . . .
a. Ada jaminan
c. Diterima secara umum
b. Muah di bawa
d. Mudah disimpan
Perhatikan di bawah ini!
1) Nilai stabil
2) Mudah dilipat
3) Ada jaminan
4) Mudah disimpan
5) Diterima oleh masyarakat kaya
Yang termasuk dalam karakteristik uang yaitu . . .
a. 1), 2) dan 3)
c. 2), 4) dan 5)
b. 1), 3) dan 4)
d) 3), 4) dan 5)
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10. Uang harus dijamin oleh pemerintah sehingga penggunaannya untuk
berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat termasuk dalam
karakteristik uang . . .
a. Ada jaminan
c. Diterima secara umum
b. Mudah di bawa
d. Mudah disimpan
B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!
1. Jelaskan menggunakan bahasa sendiri, apa yang anda ketahui tentang
uang!
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
2. Jelaskan perbedaan uang karta dan uang giral!
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Berilah contoh yang termasuk uang giral serta berilah penjelasan!
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Apa yang anda ketahui uang sebagai satuan hitung? Jelaskan!
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Sebut dan jelaskan dengan singkat 4 karakteristik uang!
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

_Selamat mengerjakan_
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