
 
 

   

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Teoritis 

1. Definisi Sistem Pembayaran 

Mishkin (2001), mengungkapkan secara sederhana bahwa sistem pembayaran 

adalah metode untuk mengatur transaksi dalam perekonomian. 

Sistem pembayaran adalah sesuatu yang penting karena membentuk spesialisasi 

yang terjadi dalam produksi dan membantu menciptakan transaksi yang efisien 

(Humphrey, 2001). Hal ini pada akhirnya pun akan mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi dan efisiensi dalam pasar uang. 

Menurut Listfield dan Montes-Negret (1994), sistem pembayaran adalah 

peraturan, standar, serta instrumen yang digunakan untuk pertukaran nilai 

keuangan (financial value) antara dua pihak yang terlibat untuk melepaskan diri 

dari kewajiban. 

Menurut UU Bank Indonesia No.23/1999, sistem pembayaran adalah suatu sistem 

yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan 

untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang 

timbul dari suatu kegiatan ekonomi. 
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2. Sejarah Perkembangan Sistem Pembayaran 

Sistem pembayaran telah mengalami evolusi selama beberapa abad, sejalan 

dengan perubahan hakikat/sifat dan penggunaan uang sebagai alat pembayaran. 

Dalam sejarah, koin metalik merupakan jenis uang pertama yang banyak 

digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat sebagai alat pembayaran. Dalam 

perkembangannya, peran koin sebagai alat pembayaran dilengkapi dengan 

kehadiran uang kertas yang dianggap lebih nyaman dan lebih memudahkan proses 

transaksi karena lebih ringan dengan biaya pembuatan yang lebih murah. Masalah 

yang  timbul dalam sistem pembayaran adalah emas dan perak cukup berat dalam 

jumlah tertentu sehingga susah untuk didistribusikan dan tidak praktis, maka 

evolusi ini berubah ke dalam penggunaan uang fiat (uang kepercayaan). Uang fiat 

adalah uang kertas yang diumumkan oleh pemerintah sebagai alat transaksi 

(Miskhin, 2001). Kelebihan dari uang fiat ini adalah beratnya yang lebih ringan 

daripada koin emas atau perak dan membantu pemerintah untuk berhemat dalam 

pengadaan uang. Selain itu, uang kertas ini menjadi legal dalam sistem 

pembayaran maka dalam perkembangannya setiap negara memiliki jenis mata 

uangnya sendiri. 

Proses perubahan pembayaran adalah munculnya cek. Penggunaan cek dapat 

memberikan kemudahan masyarakat untuk bertransaksi dalam jumlah besar tanpa 

harus membawa banyak uang tunai dan juga dapat mengurangi biaya transportasi. 

Tidak seperti sistem pembayaran tunai, dalam penggunaan cek terjadi dua proses, 

yaitu aliran cek secara fisik, serta transfer dana yang digunakan dalam transaksi 

tersebut (Listfield dan Montes-Negret, 1994). Kedua proses ini membutuhkan 
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biaya waktu dan transportasi, karena cek bersifat front-office payments, yang 

hanya bisa dicairkan di kantor bank yang bersangkutan. 

Pada tahun 1958, Bank of America mengenalkan kartu kredit (Global Insight, 

2003). Untuk kepentingan ekspansi bisnis maka para penerbit Bank of America 

mendirikan Visa pada tahun 1977. Penggunaan kartu kredit memungkinkan 

nasabah mendapatkan barang dan jasa secara kredit, dan melunasinya dengan cek 

atau rekeningnya yang berada pada bank pemegang lisensi penerbit kartu kredit 

tersebut (Visa, Mastercard, dll). Perkembangan ini terus berlanjut dengan 

penemuan varian-varian alat pembayaran elektronik lain seperti kartu debet, smart 

cards, internet banking, dan lain-lain. 

Perkembangan produk pembayaran elektronis yaitu uang elektronik (e-money) 

sudah mulai dikenalkan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Perbedaan uang 

elektronik (e-money) dengan alat pembayaran elektronis lain seperti (kartu kredit, 

kartu ATM, kartu debit, dll) adalah dari sisi penggunaannya. Uang elektronik (e-

money) tidak memerlukan otorisasi dan tidak terikat langsung dengan rekening 

nasabah di bank. 

3. Sistem Pembayaran di Indonesia 

3.1. Sistem Pembayaran Tunai 

Pembayaran tunai merupakan pembayaran yang umum dilakukan di Indonesia. 

Pembayaran tunai lebih banyak menggunakan uang kartal baik kertas dan logam 

sebagai alat pembayaran. Di Indonesia, uang kartal masih memegang peran 

penting dalam pembayaran khususnya, untuk transaksi-transaksi bernilai kecil.  
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Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini pemakaian alat pembayaran tunai 

seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan 

penggunaan uang giral karena munculnya masalah inefisiensi dalam penggunaan 

uang kartal. (Bank Indonesia, 2012).

Sumber : Bank Indonesia (data diolah) 

Gambar 3. Perkembangan Uang Kartal yang Diedarkan (CUR) di Indonesia 

Tahun 2008-2013 (Miliar Rupiah) 

 

Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, penyediaan uang 

kartal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam transaksi tunai cenderung 

semakin meningkat, sebagaimana tercermin dari peningkatan uang kartal yang 

diedarkan (CUR). Grafik di atas menggambarkan jumlah uang yang didedarkan di 

Indonesia dari tahun 2008- 2013. Dari grafik tersebut dapat dilihat posisi akhir 

tahun 2008 sampai dengan 2013 menunjukkan kecenderungan meningkat. Jumlah 

uang yang diedarkan (CUR) pada akhir 2013  mencapai Rp 47.084.702 miliar atau 

meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan akhir 2008.  
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Meskipun secara total jumlah uang kartal yang diedarkan meningkat, namun laju 

pertumbuhannya berfluktuasi. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2011 yang 

mencapai 33,3% dan terendah pada tahun 2009 yang hanya 2,9% dari tahun 2008 

sebesar Rp 16.695.000 miliar menjadi Rp 18.661.100 miliar. 

3.2.  Sistem Pembayaran Non Tunai 

a. Instrumen Berbasis Warkat/Kertas (Paper Based Instruments) 

Instrumen- instrumen berbasis warkat ini, umumnya sudah lama dipergunakan 

dalam praktek perbankan. Beberapa instrumen yang masuk dalam kategori ini 

adalah cek, bilyet giro, nota debet dan nota kredit (Bank Indonesia, 2006). 

1. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang 

tertentu. 

2. Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana 

untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan 

kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. 

3. Nota debit adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain 

untuk bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. 

4. Nota kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada 

bank lain untuk bank atau nasabah yang menerima warkat tersebut. 

5. Wesel bank untuk transfer, wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk 

sarana transfer. 

6. Surat bukti penerimaan transfer adalah surat bukti penerimaan transfer dari 

luar kota yang dapat ditagih kepada bank penerima dana transfer melalui 

kliring lokal. 

 



21 
 

b. Instrumen Berbasis Kartu dan Berbasis Elektronik (Card Based 

Instruments and Electronic Based Instruments) 

Beberapa jenis kartu pembayaran, baik yang bersifat kredit seperti kartu kredit 

dan private-label cards (misalnya: kartu pasar swalayan) maupun yang bersifat 

debit, seperti debit cards dan ATM (Automated Teller Machine) telah banyak 

dikenal oleh masyarakat Indonesia. Di samping itu, ada juga kartu yang biasa 

disebut smart card atau chip card, sejenis kartu yang dananya telah tersimpan 

dalam chip elektronik. Jenis kartu ini contohnya adalah kartu telepon prabayar 

(Bank Indonesia, 2006). Kartu plastik adalah salah satu bentuk populer dari sistem 

pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik adalah pembayaran yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti Integrated Circuit 

(IC), cryptography dan jaringan komunikasi. 

Pembayaran elektronis yang banyak berkembang dan dikenal saat ini antara lain 

phone banking, internet banking, kartu kredit dan kartu debit/ATM. Seluruh 

pembayaran elektronis tersebut, kecuali kartu kredit selalu terkait langsung 

dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Lebih lanjut, beberapa 

negara dewasa ini mulai memperkenalkan produk pembayaran elektronis yang 

dikenal sebagai electronic money (e-money) atau dapat disebut juga digital money. 
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4. APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009, tentang penyelenggaran 

kegiatan APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) adalah alat 

pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM) 

dan/atau kartu debit. 

4.1. Kartu Kredit 

a. Pengertian Kartu Kredit 

Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat 

digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu 

kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan 

penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih 

dahulu oleh penerbit atau aquirer dan pemegang kartu berkewajiban melakukan 

pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara 

sekaligus ataupun secara angsuran. 

b. Manfaat Kartu Kredit 

1) Bagi nasabah 

a) Transaksi lebih praktis dan tidak perlu membawa uang tunai; 

b) Tidak khawatir menerima uang palsu; 

c) Tidak perlu mengeluarkan uang pada saat itu juga; 

d) Berguna disaat-saat darurat, disaat uang tunai tidak tersedia; 

e) Barang yang anda inginkan bisa dicicil. 
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2) Bagi bank atau lembaga pembiayaan 

a) Iuran tahunan; 

b) Bunga yang dikenakan saat berbelanja; 

c) Biaya administrasi; 

d) Biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran. 

c. Mekanisme Operasional Kartu Kredit 

1. Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit dan 

berdasarkan perjanjian ini pihak penerbit menerbitkan kartu kredit atas 

nama pemegang kartu. Pemegang kartu dapat berbelanja pada toko-toko 

atau bidang jasa lainnya yang bersedia melayani (yang mana sebelumnya 

pedagang (merchant) telah pula mengadakan perjanjian dengan pihak 

penerbit kartu kredit). 

2. Pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang 

(merchant). 

3. Selanjutnya, pedagang (merchant) menagih pembayaran kepada penerbit 

kartu kredit, dan penerbit kartu kredit mengadakan pembayaran terlebih 

dahulu atas hutang pemegang kartu kredit (dalam hal pembayaran ini 

perusahaan penerbit kartu kredit mendapat komisi dari pihak pemegang 

(merchant)). 

4. Pada waktu yang ditentukan perusahaan penerbit kartu kredit melakukan 

penagihan kepada pemegang kartu kredit. 
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4.2. Kartu ATM 

a. Pengertian Kartu ATM 

Kartu ATM adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan 

untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban 

pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan 

pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk 

menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

b. Manfaat Kartu ATM 

1) Mudah. Tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi atau 

memperoleh informasi. 

2) Aman. Tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi belanja 

di toko. 

3) Fleksibel. Transaksi penarikan tunai/pembelanjaan via ATM/EDC dapat 

dilakukan dijaringan bank sendiri, jaringan lokal dan internasional. 

4) Leluasa. Dapat bertransaksi setia saat meskipun hari libur. 

 

4.3. Kartu Debit 

a. Pengertian Kartu Debit 

Kartu debit adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan 

untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan 

ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu  

dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu  
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pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

b. Manfaat Kartu Debit 

1. Seorang konsumen yang tidak layak mengkredit dan mungkin merasa sulit 

atau tidak mungkin untuk mendapatkan kartu kredit dapat lebih mudah 

mendapatkan kartu debit, sehingga memudahkannya untuk melakukan 

transaksi "plastik". Misalnya, undang-undang sering mencegah anak-anak 

dari mengambil hutang, yang mencakup penggunaan kartu kredit, tetapi 

tidak bagi transaksi kartu debit online. 

2. Seperti , kartu debit diterima oleh pemilik usaha dengan identifikasi diri 

yang kurang dan pengawasan dari cek pribadi, sehingga membuat 

transaksi lebih cepat dan lebih efisien. Tidak seperti cek pribadi, pedagang 

umumnya tidak percaya bahwa pembayaran melalui kartu debet mungkin 

kemudian ditolak. 

3. Tidak seperti kartu kredit, yang membebankan biaya lebih tinggi dan 

tingkat bunga ketika uang muka diperoleh, kartu debit dapat digunakan 

untuk mendapatkan uang tunai dari ATM atau transaksi berbasis PIN tanpa 

tambahan biaya, selain biaya ATM asing. 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hutang
http://id.wikipedia.org/wiki/Online
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c. Mekanisme Operasional Kartu Debit 

Terdapat dua mekanisme penggunaan kartu debit untuk transaksi belanja yang 

saat ini masih menggunakan teknologi magnetic stripe, yaitu: 

1. Menggunakan tanda tangan 

a) Kartu debit yang di serahkan ke kasir akan diproses dengan cara 

menggesekan kartu ke mesin EDC (Electronic Data Capture). 

b) Setelah digesek, terjadi proses online untuk verifikasi data dan kecukupan 

saldo pemegang kartu yang ada pada database server penerbit kartu. 

c) Setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC akan mengeluarkan bukti 

transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan 

transaksi. 

2. Menggunakan PIN 

a) Kartu debit yang diserahkan ke kasir akan diproses dengan cara 

menggesekan kartu ke mesin EDC. 

b) Setelah digesek, kasir akan meminta pengguna untuk mengisi PIN pada 

mesin EDC. Apabila PIN pengguna benar, akan terjadi proses online untuk 

verifikasi data dan kecukupan saldo pemegang kartu yang ada pada 

database server penerbit kartu. 

c) Setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC akan mengeluarkan bukti 

transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan 

transaksi. 
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d) Pihak- pihak yang Terkait dalam Penggunaan APMK  

Transaksi penggunaan APMK mengikuti proses dasar transaksi sebagai berikut: 

1. Card Holder (you)  

Orang yang memiliki account pada lembaga institusi yang mengeluarkan kartu 

pembayaran (kartu debit atau kartu kredit). 

2. Retailer/ Merchant 

Organisasi yang menerima pembayaran atas barang atau jasa dari cardholder 

(dapat berupa outlet, supermarket, dan toko). 

3. Acquirer  

Bank atau lembaga selain bank yang melakukan kegiatan APMK baik sebagai 

financial acquirer (melakukan kegiatan pembayaran terlebih dahulu kepada 

pemegang kartu) atau sebagai technical acquirer (menyediakan sarana yang 

diperlukan dalam pemrosesan kegiatan APMK). 

4. Card Scheme 

Organisasi penyedia jaringan kartu kredit yang mengontrol dan mengatur 

transaksi kartu kredit. Misalnya: Visa, MasterCard dan Maestro. 

5. Card Issuer 

Bank atau lembaga keuangan yang mengeluarkan kartu pembayaran (kredit, debit, 

dan charge) kepada nasabahnya. 
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5. Uang Elektronik (E-Money) 

a. Pengertian Uang Elektronik (e-money) 

Uang elektronik (e-money) memiliki fisik berbentuk kartu plastik dan definisinya 

menurut Bank Indonesia adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet 

dengan cara elektronik yaitu penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan 

sistem penyimpanan harga digital).  

Perbedaan mendasar antara uang elektronik dengan Alat Pembayaran 

Menggunakan Kartu ( APMK ) seperti kartu kredit, kartu debit dan kartu ATM 

adalah uang elektronik (e-money) bersifat prabayar (prepaid) sedangkan APMK 

bersifat akses. 

1) Prabayar / prepaid: 

a) Nilai uang telah tercatat dalam instrumen e-money atau sering disebut 

stored value. 

b) Dana yang tercatat dalam e-money sepenuhnya berada dalam penguasaan 

konsumen. 

c) Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk electronic value dari 

kartu e-money milik konsumen kepada terminal merchant dapat dilakukan 

secara offline, dalam hal verifikasi cukup dilakukan pada level merchant 

(point of sale) tanpa harus online ke komputer issuer.  
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2) Akses (APMK): 

a) Tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu. 

b) Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank sepanjang belum ada 

otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran. 

c) Pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan akses 

secara online ke komputer issuer untuk mendapatkan otorisasi melakukan 

pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening simpanan 

(kartu debet) maupun rekening pinjaman (kartu kredit). Setelah di otorisasi 

oleh issuer, rekening nasabah kemudian akan langsung di debet. Dengan 

demikian pembayaran menggunakan kartu kredit dan kartu debet 

mensyaratkan adanya komunikasi on-line ke komputer issuer. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Tanggal 13 April 2009 

tentang uang elektronik (e-money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-

unsur sebagai berikut : 

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh 

pemegang kepada penerbit; 

2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server 

atau chip; 

3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan 

merupakan penerbit uang elektonik tersebut; dan 
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4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit 

bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

yang mengatur mengenai perbankan.  

Pengertian e-money mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Bank for 

International Settlement (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 

1996. Dalam publikasi tersebut e-money didefinisikan sebagai “stored-value or 

prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer 

is stored on an electronic devicein the consumer’s possession” (produk stored-

value atau prepaid dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media 

elektronis yang dimiliki seseorang). Lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai uang 

dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk 

pembayaran. Disamping itu e-money yang dimaksudkan disini berbeda dengan 

“single-purpose prepaid card” lainnya seperti kartu telepon, sebab e-money yang 

dimaksudkan disini dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran 

(multi purposed). 

b. Manfaat Uang Elektronik (e-money) 

1. Lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya 

untuk transaksi yang bernilai kecil (micro payment), disebabkan nasabah 

tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau 

harus menyimpan uang kembalian. Selain itu, kesalahan dalam 

menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak terjadi apabila 

menggunakan e-money. 
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2. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan e-money 

dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit 

atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan proses otorisasi on-line, tanda 

tangan maupun PIN. Selain itu, dengan transaksi off-line, maka biaya 

komunikasi dapat dikurangi. 

3. Electronic value dapat diisi ulang kedalam kartu e-money melalui berbagai 

sarana yang disediakan oleh issuer. 

c. Mekanisme Operasional Uang Elektronik (e-money) 

1. Penerbitan (issuance) dan pengisian nilai uang (top-up atau loading) 

Pengisian nilai uang pertama kali kedalam e-money dapat dilakukan 

terlebih dahulu oleh issuer sebelum dijual kepada ke konsumen. Untuk 

selanjutnya, konsumen dapat melakukan pengisian ulang (top up) yang 

umumnya dapat dilakukan melalui ATM dan terminal- terminal 

pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh issuer. 

Proses pengisian ulang melalui ATM/ terminal pada umumnya dirancang 

agar dapat langsung mempengaruhi/mendebet rekening nasabah yang 

telah link dengan kartu e-money milik konsumen. Proses pengisian ulang 

pada umumnya dilakukan secara on-line dengan koneksi langsung ke 

komputer issuer, namun demikian dimungkinkan pula pengisian 

dilakukan secara offline dimana penyelesaian transaksi oleh issuer 

dilakukan setelah saldo di kartu bertambah.  
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Dalam beberapa kasus, untuk produk e-money yang “reloadable” dimungkinkan 

pula bersaldo negatif (overdraft) dimana pada saat ada penagihan, dana tersebut 

akan ditalangi dari rekening nasabah yang telah diperjanjikan sebelumnya. 

2. Transaksi pembayaran 

Pada saat seseorang melakukan pembayaran dengan menggunakankartu e-money, 

maka mekanisme yang dilakukan secara garis besar adalah sebagai berikut : 

a. Konsumen meng-insert/ mengarahkan kartu ke terminal merchant; 

b. Terminal merchant memeriksa kecukupan saldo e-money terhadap nominal 

yang harus dibayar; 

c. Jika saldo pada kartu e-money lebih besar dari nominal transaksi,terminal 

memerintahkan kartu untuk mengurangi saldo pada kartu sejumlah nominal 

transaksi; 

d. Kartu milik konsumen kemudian memerintahkan terminal untuk menambah 

saldo pada terminal sebesar nominal transaksi. 

3. Deposit, Collection 

a) Deposit/Refund 

Pada beberapa produk, nasabah pemegang e-money dapat melakukan 

refund atau penyetoran kembali dana pada e-money yang tidak 

terpakai/masih tersisa untuk didepositkan ke dalam rekeningnya. 
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b) Collection 

Proses collection biasanya dilakukan oleh merchant yaitu penyetoran electronic 

value yang diterima oleh merchant dari konsumen kepada issuer untuk untung 

rekening merchant. 

d.  Pihak- pihak yang Terkait dalam Penggunaan Uang Elektronik (e-money) 

Transaksi penggunaan e-money mengikuti proses dasar transaksi sebagai berikut: 

1. Card Issuer  

Bank atau lembaga keuangan yang mengeluarkan e-money kepada 

nasabahnya.  

2. Card Holder (you) 

Orang yang memiliki account pada lembaga institusi yang mengeluarkan 

e-money. 

3. Retailer/ Merchant 

Organisasi yang menerima pembayaran atas barang atau jasa dari card 

holder (dapat berupa outlet, supermarket, dan toko-toko). 

 

6. Teori Permintaan Uang 

6.1.  Teori Klasik  

Teori ini sebenarnya adalah teori mengenai permintaan dan penawaran akan uang, 

beserta interaksi antara keduanya. Fokus dari teori ini adalah pada hubungan 

antara penawaran uang atau jumlah uang beredar dengan nilai uang atau tingkat 

harga. Hubungan dua variabel dijabarkan lewat konsepsi teori mereka mengenai 
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permintaan akan uang. Perubahan akan jumlah uang beredar atau penawaran uang 

berinteraksi dengan permintaan akan uang dan selanjutnya menentukan nilai uang.  

a. Irving Fisher  

M.Vt = P.T..........................................................................................................(2.1) 

Dalam setiap transaksi selalu ada pembeli dan penjual. Jumlah uang yang 

dibayarkan oleh pembeli harus sama dengan uang yang diterima oleh penjual. Hal 

ini berlaku juga untuk seluruh perekonomian: didalam suatu periode tertentu nilai 

dari barang-barang atau jasa-jasa yang dibeli harus sama dengan nilai dari barang 

yang dijual. Nilai dari barang yang dijual sama dengan volume transaksi (T) 

dikalikan harga rata-rata dari barang tersebut (P). Dilain pihak nilai dari barang 

yang ditransaksikan ini harus sama dengan volume uang yang ada dimasyarakat 

(M) dikalikan berapa kali rata-rata uang bertukar dari tangan satu ke tangan yang 

lain, atau rata “perputaran uang”, dalam periode tersebut (Vt). M.Vt = P.T adalah 

suatu identitas, dan pada dirinnya bukan merupakan suatu teori moneter. Identitas 

ini bisa dikembangkan, seperti oleh Fisher, menjadi teori moneter sebagai berikut:  

Vt, atau “transaction velocity of circulation” adalah suatu variabel yang 

ditentukan oleh faktor-faktor kelembagaan yang ada didalam suatu masyarakat, 

dan dalam jangka pendek bisa dianggap konstan. T, atau volume transaksi, dalam 

periode tertentu ditentukan oleh tingkat output masyarakat (pendapatan nasional). 

Identitas tersebut diberi “nyawa” dengan mentransformasikannya dalam bentuk:  

Md = 1/Vt.PT......................................................................................................(2.2) 
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Permintaan atau kebutuhan akan uang dari masyarakat adalah suatu proporsi 

tertentu 1/Vt dari nilai transaksi (PT). Persamaan (2), bersama dengan persamaan 

yang menunjukkan posisi equilibrium di sektor moneter  

Md = Ms.............................................................................................................(2.3) 

Dimana Ms = supply uang beredar (yang dianggap ditentukan oleh pemerintah) 

menghasilkan  

Ms = 1/Vt.P.T.....................................................................................................(2.4) 

Persamaan (4) berbunyi : dalam jangka pendek tingkat harga umum (P) berubah 

secara proporsional dengan perubahan uang yang diedarkan oleh pemerintah. 

Dalam teori ini, T ditentukan oleh tingkat output equilibrium masyarakat, yang 

untuk Fisher dan para ahli ekonomi Klasik, adalah selalu pada posisi “full 

employment” (Hukum Say atau Say’s Law). Vt atau transaction velocity of 

circulation, Fisher mengatakan bahwa permintaan akan uang timbul dari 

penggunaan uang dalam proses transaksi. Besar-kecilnya Vt ditentukan oleh sifat 

proses transaksi yang berlaku di masyarakat dalam suatu periode (Boediono,2005: 

18). 

b.  Teori Cambridge (Marshall-Pigou)  

Teori ini seperti halnya teori Fisher dan teori-teori klasik lainnya, berpangkal 

pokok pada fungsi uang sebagai alat tukar umum. Karena itu, teori-teori Klasik 

melihat kebutuhan uang atau permintaan akan uang dari masyarakat sebagai 

kebutuhan akan alat tukar yang likuid untuk tujuan transaksi. Perbedaan utama 

antara teori ini dengan Fisher, terletak pada tekanan dalam teori permintaan uang 

Cambridge pada perilaku individu dalam mengalokasikan kekayaannya antara 
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 berbagai kemungkinan bentuk kekayaan, yang salah satunya berbentuk uang. 

Perilaku ini dipengaruhi oleh pertimbangan untung-rugi dari pemegang kekayaan 

dalam bentuk uang. Teori Cambridge lebih menekankan faktor-faktor perilaku 

(pertimbangan untung-rugi) yang menghubungkan antara permintaan akan uang 

seseorang dengan volume transaksi yang direncanakannya. Teoritisi Cambridge 

mengatakan bahwa permintaan akan uang selain dipengaruhi oleh volume 

transaksi dan faktor kelembagaan (Fisher), juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, 

besar kekayaan warga masyarakat, dan ramalan/harapan dari masyarakat 

mengenai masa mendatang.  

Jadi dalam jangka pendek, teoritisi Cambridge menganggap bahwa jumlah 

kekayaan, volume transaksi dan pendapatan nasional mempunyai hubungan yang 

proporsional-konstan satu sama lainnya. Teori Cambridge menganggap bahwa, 

cateris paribus permintaan akan uang adalah proporsional dengan tingkat 

pendapatan nasional.  

Md = k.P.Y ......................................................................................................... (2.5)  

dimana Y adalah pendapatan nasional riil.  

Supply akan uang (Ms) dianggap ditentukan oleh pemerintah. Dalam posisi 

keseimbangan maka :  

Ms = Md ............................................................................................................. (2.6)  

sehingga :  

Ms = k.P.Y ......................................................................................................... (2.7)  

atau :  

P = 1/k.Ms.Y ...................................................................................................... (2.8)  
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Jadi, cateris paribus tingkat harga umum (P) berubah secara proporsional dengan 

perubahan volume uang yang beredar. Tidak banyak berbeda dengan teori Fisher, 

kecuali tambahan cateris paribus (yang berarti tingkat harga, pendapatan nasional 

riil, tingkat bunga dan harapan adalah konstan). Perbedaan ini cukup penting, 

karena teori Cambridge tidak menutup kemungkinan bahwa faktor-faktor seperti 

tingkat bunga dan expectation berubah, walaupun dalam jangka pendek. Jika, 

faktor-faktor berubah maka k juga berubah. Teori Cambridge mengatakan kalau 

tingkat bunga naik, ada kecenderungan masyarakat mengurangi uang yang ingin 

mereka pegang, meskipun volume transaksi yang mereka rencanakan tetap.  

Demikian juga faktor expectation mempengaruhi: bila seandainya masa datang 

tingkat bunga akan naik (yang berarti penurunan surat berharga atau obligasi) 

maka orang akan cenderung untuk mengurangi jumlah surat berharga yang 

dipegangnya dan menambah jumlah uang tunai yang mereka pegang, dan ini pun 

bisa mempengaruhi “k” dalam jangka pendek (Boediono, 2005: 23). 

6.2. Teori Keynes  

Meskipun bisa dikatakan bahwa teori uang Keynes adalah teori yang bersumber 

dari teori Cambridge, tetapi Keynes mengemukakan sesuatu yang berbeda dengan 

teori moneter tradisi klasik. Pada hakekatnya perbedaan ini terletak pada 

penekanan pada fungsi uang yang lain, yaitu sebagai store of value dan bukan 

hanya sebagai means of exchange. Teori ini kemudian dikenal dengan nama teori 

Liquidity Preference. 
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a. Motif Transaksi dan Berjaga-jaga  

Orang memegang uang guna memenuhi dan melancarkan transaksinya, dan 

permintaan akan uang dari masyarakat untuk tujuan ini sangat dipengaruhi oleh 

tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan 

semakin besar volume transaksi dan semakin besar pula kebutuhan uang untuk 

tujuan transaksi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi ini pun tidak merupakan 

suatu proporsi yang selalu konstan, tetapi dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya 

tingkat bunga. Hanya saja faktor tingkat bunga untuk permintaan transaksi untuk 

uang ini tidak ditekankan oleh Keynes, akan tetapi tingkat bunga ditekankan pada 

permintaan uang untuk tujuan spekulasi. 

Motif berjaga-jaga (precautionary motive), orang akan mendapat manfaat dari 

memegang uang untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tidak terduga, karena 

sifat uang yang liquid, yaitu mudah ditukarkan dengan barang-barang lain. 

Menurut Keynes, permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga ini dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang sama dengan faktor yang mempengaruhi permintaan uang 

untuk transaksi, yaitu terutama dipengaruhi pula oleh tingkat penghasilan orang 

tersebut dan dipengaruhi pula oleh tingkat bunga (meskipun tidak kuat 

pengaruhnya). 

b. Motif Spekulasi  

Pada garis besarnya, teori Keynes membatasi pada keadaan dimana pemilik 

kekayaan bisa memilih memegang kekayaannya dalam bentuk uang tunai atau 

obligasi (bond). Uang tunai dianggap tidak memberikan penghasilan sedangkan 

obligasi dianggap memberikan berupa sejumlah uang tertentu setiap periode. 
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Dalam teori Keynes, dibicarakan khusus obligasi yang memberikan suatu 

penghasilan berupa sejumlah uang tertentu setiap periode selama waktu yang tak 

terbatas.  

Secara umum bisa ditulis dengan persamaan sebagai berikut :  

K = R.P ............................................................................................................... (2.9)  

Dimana K adalah hasil per tahun yang diterima, R adalah tingkat bunga, dan P 

adalah harga pasar atau nilai sekarang dalam obligasi tersebut. Persamaan tersebut 

bisa juga ditulis sebagai berikut :  

P = K/R ............................................................................................................... (3.0)  

yang menunjukkan bahwa (karena K adalah konstan) harga pasar obligasi (P) 

berbanding terbalik dengan tingkat bunga R bila tingkat bunga turun, maka berarti 

harga pasar obligasi naik, dan sebaliknya bila tingkat bunga naik maka harga 

pasar obligasi turun, atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat suku bunga 

semakin rendah permintaan uang tunai oleh seseorang atau masyarakat. Karena, 

semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin besar ongkos memegang uang 

tunai sehingga seseorang atau masyarakat lebih baik membeli obligasi. Sebaliknya 

apabila tingkat suku bunga semakin rendah maka semakin rendah pula ongkos 

memegang uang tunai dan semakin besar seseorang atau masyarakat untuk 

menyimpan uang tunai. Teori permintaan uang Keynes mempunyai implikasi 

bahwa fungsi permintaan akan uang (Liquidity Preference) adalah fungsi yang 

tidak stabil, dalam arti bahwa fungsi ini bisa bergeser dari waktu ke waktu. Hal ini 

karena Keynes menekankan faktor uncertainly dan expectation dalam menentukan 

posisi permintaan uang untuk tujuan spekulasi (Boediono, 2005 : 27). 
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6.3. Teori  Pasca Keynes 

Teori permintaan uang Keynes mendasarkan pada adanya dua motif memegang 

uang kas, yakni motif transaksi dan spekulasi. Motif transaksi tergantung dari 

pendapatan. Sedangkan, motif spekulasi tergantung dari tingkat bunga. 

Perkembangan selanjutnya dari teori Keynes ini didasarkan atas dua pembagian 

tersebut, yang masing-masing dilakukan oleh William J. Baumol dan James 

Tobin. Dalam menganalisa permintaan uang, keduanya menggunakan pendekatan 

yang berbeda, antara lain: 

a. Permintaan Uang Untuk Tujuan Transaksi 

Teori ini diperkembangkan oleh Baumol (1952) dan juga Tobin (1956) yang 

masing-masing menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan 

uang untuk tujuan transaksi. 

1) Baumol menggunakan pendekatan teori penentuan persediaaan barang yang 

biasa dipakai dalam dunia perusahaan. Baumol menganalisa tingkah laku 

individu, dan menganggap bahwa pendapatan mereka diterima sekali 

(misalnya tiap bulan). Namun, individu tersebut harus membelanjakannnya 

sepanjang waktu (satu bulan). Hal ini mengingatkan, bahwa kekayaan 

individu tersebut selain berupa uang  kas dapat berupa surat berharga yang 

menghasilkan bunga, serta adanya ongkos atau biaya unruk memerlukan surat 

berharga tersebut dengan uang kas.  

 

 

 



41 
 

2) Elastisitas permintaan uang kas untuk tujuan transaksi terhadap tingkat   bunga. Baumol telah menunjukkan bahwa permintaan uang kas untuk tujuan  transaksi itu tergantung juga terhadap tingkat bunga. Menurut James Tobin,  ketidakbersamaan antara pengeluaran dengan penerimaan  

penghasilan memaksa individu untuk menyediakan alat pembayar guna 

membiayai transaksinya. Namun, tidak berarti bahwa alat pembayar ini harus 

berupa uang  kas dapat sebagian berupa surat berharga yang memberikan 

bunga. 

Hal ini tergantung besarnya surat berharga tersebut. Apabila tingkat bunga tinggi 

(dibanding dengan biaya transaksi) maka individu akan mengurangi pembayaran 

berupa uang kas dan akan mengurangi surat-surat berharga. Sebaliknya apabila 

surat berharga rendah (dibandingkan dengan biaya transaksi) maka individu 

tersebut akan memperbanyak uang kas untuk transaksi dan tingkat bunga. 

b. Permintaan Uang Untuk Tujuan Spekulasi 

Selain dikembangkan oleh Keynes, teori ini juga dikembangkan oleh James Tobin 

dalam tulisannya yang berjudul “ Liquidity Preference as Behavior Towards Risk 

“. Review of Economic Studies, Februari 1958. Pokok-pokok teorinya adalah 

sebagai berikut: kekayaan seseorang dapat diwujudkan dalam bentuk uang kas 

dan obligasi (pembagian ini sejalan dengan Keynes). Uang kas tidak 

menghasilkan, sedangkan obligasi dapat menghasilkan pendapatan yang berupa 

bunga serta perubahan harga obligasi sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat 

bunga. Dipandang dari seorang pemilik kekayaan (bukan pengusaha) teori tentang 

permintaan uang dapat disamakan dengan teori permintaan akan barang konsumsi. 

Sehingga, permintaan terhadap uang kas tergantung pada tiga faktor utama, yaitu: 

Jumlah total kekayaan, harga dan pendapatan dan selera dan kesukaan dari 

pemilik kekayaan. 
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B. Tinjauan Empiris 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

1. 
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The Effects of Credit and Debit Cards on the Currency 

Demand 

Hakan Yilmazkuday.2006 

Generalized Method of Moment (GMM) 

Berdasarkan data di Turki menunjukkan bahwa baik 

kredit dan kartu debit berpengaruh negatif terhadap 

permintaan uang, efek dari penggunaan kartu debit pada 

permintaan uang lebih besar dari efek dari penggunaan 

kartu kredit, efek negatif yang signifikan dari kartu 

kredit dan debit pada permintaan uang memiliki juga 

implikasi yang berorientasi kebijakan moneter.  

 

Digital Money: Review of Literature and Simulation of 

Welfare Improvement of This Technological Advance 

Joilson Dias, 2001 

Analisis Derivatif 

Kesejahteraan dan dampak moneter yang disebabkan 

oleh penggunaan uang digital: 

1. Mengurangi kebutuhan uang kertas dan akibatnya 

mengurangi pendapatan pemerintah dari seignorage 

2. Menurunkan permintaan uang 

3. Meningkatkan keseluruhan kesejahteraan masyarakat 

Seperti disebutkan sebelumnya setiap sarana mekanisme 

pembayaran harus membawa peningkatan kesejahteraan 

agar dapat diterima masyarakat. 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan). 

3. Judul Alternative Monies and the Demand for Media  

of Exchange 

 Penulis Anthony M. Santomero and John J. Seater. 2010 

 Metode Penelitian Analisis Deskriptif 

 Hasil Penelitian Pola penggunaan media pertukaran berbeda 

antara rumah tangga dengan pendapatan yang 

sama tetapi alokasi pendapatan yang berbeda di 

antara barang-barang konsumsi. Mengingat 

bahwa pola konsumsi berbeda di seluruh 

kelompok sosial ekonomi. 

 

4. 

 

Judul 

 

Effect of Increasing Use the Card Payment 

Equipment on The Indonesian Economy 

 Penulis Tiara Nirmala dan Tri Widodo. 2011 

 Metode Penelitian Uji Vector Error Correction Model (VECM) 

 Hasil Penelitian Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan 

pembayaran dengan kartu mengakibatkan 

kepemilikan kas menurun, sedangkan persediaan 

uang M1 dan M2 meningkat. Peningkatan 

pembayaran non tunai juga menginduksi 

pertumbuhan PDB dan sedikit penurunan harga.  

Implikasinya untuk kebijakan moneter juga  

dianalisis, menunjukkan penurunan BI rate dan  

biaya kebijakan moneter. 

 

5. 

 

Judul 

 

Analisis Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran 

dengan Menggunakan Kartu dan Variabel-

variabel Makroekonomi terhadap Permintaan 

Uang di Indonesia 

 Penulis Zainal Muttaqin. 2006 

 Metode Penelitian 

 

 Uji Kointegrasi dan Error Correction Model 

(ECM) 

 Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian telah dibuktikan 

bahwa keberadaan APMK (kartu kredit dan kartu 

debit) dan ATM berpengaruh secara nyata 

terhadap permintaan uang. APMK telah terbukti 

dapat memberikan efektifitas, efisiensi serta 

keamanan dalam sistem pembayaran di 

masyarakat serta dunia keuangan pada 

umumnya. 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan). 

6. Judul Pengaruh Transaksi Pembayaran 

Menggunakan Kliring, RTGS, Kartu Kredit, 

ATM/Debit dan Uang Elektronik (E-MONEY) 

terhadap Permintaan Uang Kartal di Indonesia 

 Penulis Danang Priyo Aji Wicaksono. 2012 

 Metode Penelitian Error Correction Model (ECM) 

 Hasil Penelitian Transaksi pembayaran menggunakan RTGS 

dan kliring tidak berpengaruh dalam jangka 

pendek dan jangka panjang terhadap 

permintaan uang kartal di Indonesia, tetapi 

transaksi kartu kredit,kartu ATM/Debit dan e-

money berpengaruh dalam jangka pendek dan 

jangka panjang terhadap permintaan uang 

kartal di Indonesia. 

 

7. 

 

Judul 

 

Perkembangan Uang Elektronik dan Kartu 

Kredit di Indonesia Periode 2007 - 2012 

 Penulis Dharfan, Khairiyah, Mailany, 

Syaima,Rina.2013 

 Metode Penelitian Regresi Linear Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Judul 

 

Penulis 

Metode Penelitian 

Hasil Penelitian 

Industri perbankan secara signifikan 

dipengaruhi oleh perkembangan inovasi 

teknologi. Pertumbuhan aplikasi jaringan 

komputerisasi perbankan mengurangi biaya 

transaksi dan meningkatkan kecepatan layanan 

secara substansial yang mendorong 

peningkatan penggunan uang elektronik. 

 

Hubungan Inovasi Sistem Pembayaran dan 

Permintaan Uang di Indonesia 

Imaduddin Sahabat. 2009 

Uji Vector Error Correction Model (VECM) 

Inovasi sistem pembayaran (Kliring, RTGS, 

Kartu Kredit, Kartu Debet) memiliki 

hubungan jangka panjang yang negatif. 

Penurunan permintaan uang mengindikasikan 

adanya subtitusi oleh inovasi sistem 

pembayaran, meskipun nilainya relatif kecil 

atau sedikit berdampak pada permintaan uang, 

hal itu menunjukkan bahwa Kliring, RTGS, 

Kartu Kredit, Kartu Debet akan menurunkan 

permintaan uang 

 

 


