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KATA PENGANTAR 
 
 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai pendidik 
merupakan jabatan profesional. Dengan demikian profesionalisme guru dituntut 
terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Bab VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus memenuhi 
kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat 
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, guru dituntut untuk memiliki 
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi 
tersebut harus dikembangkan secara utuh,  sehingga terintegrasi dalam kinerja 
guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK dan 
PMP memberlakukan kebijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan mengikuti 
Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi Awal 
(UKA), (2) Hasil UKA sebagai gambaran kondisi kompetensi guru digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan PLPG. Guru yang dinyatakan belum memenuhi 
standar minimal UKA diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang di 
selengarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan (PPPPTK) atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 
(LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar memenuhi 
kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  bahan ajar atau 
modul. Bahan ajar atau modul yang dipersiapkan didasarkan atas hasil analisi 
kebutuhan para peserta uji kompetensi awal yang belum memenuhi standar 
minimal UKA. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu 
menyiapkan bahan ajar ini. 

 
Jakarta,  Juni 2012 
Kepala Badan PSDMPK dan PMP  
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KEGIATAN EKONOMI DALAM MASYARAKAT 
 
A. Kompetensi 

1. Menganalisis berbagai aktivitas ekonomi dalam masyarakat 

2. Menentukan peran uang dalam perekonomian 

 

B. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi modul 7 ini, peserta pelatihan diharapkan :  

1. Dapat menganalisis berbagai aktivitas ekonomi dalam masyarakat 

2. Dapat menentukan peran uang dalam perekonomian 

 

C. Urian Materi 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pendahuluan 
Setiap kebutuhan menuntut pemenuhan. Setiap orang akan berusaha memenuhi 

semua kebutuhannya. Namun, dalam memenuhi kebutuhan itu, harus memperhatikan 

kemampuan.Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan berbagai 

kegiatan.Kegiatan manusia dalam memenuhi atau memuaskan kebutuhannya harus 

sesuai dengan kemampuannya.Kegiatan inilah yang menunjukkan kedudukan manusia 

sebagai makhluk ekonomi (homo economicus). 

Dalam usaha memenuhi kebutuhannya, manusia harus selektif dalam memilih 

dan memanfaatkan sumber daya.Dalam usaha memenuhi kebutuhannya ini, posisi 

seseorang sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi bertemu.Sebagai makhluk 

ekonomi, manusia memiliki keinginan dan kebutuhan yang tidak pernah terpuaskan. 

Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk peduli pada kehadiran orang lain. Dalam 

usaha memenuhi kebutuhannya, manusia dituntut untuk tidak mengganggu bahkan 

merugikan orang lain. 

Prinsip ekonomi adalah usaha atau pertimbangan yang disertai 
pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mencapai hasil tertentu. 
Atau sebaliknya, usaha atau pertimbangan yang disertai 
pengorbanan tertentu untuk mencapai hasil yang 
sebesarbesarnya. Dua hal penting yang harus diperhatikan 
dalam prinsip ekonomi ialah diketahuinya nilai pengorbanan 
yang diberikan dan hasil yang akan dicapai. 
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2. Motif Tindakan Ekonomi dalam Kegiatan Sehari-hari 
Penggunaan sumber daya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan manusia 

merupakan tindakan ekonomi.tindakan ekonomi dapat ditemui dalam kegiatan produksi, 

distribusi, dan konsumsi. Artinya, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan 

berbagai kegiatan.Misalnya, sebagai karyawan, tukang sayur, pengemudi bus, 

sekretaris, manajer, dan lain-lain. 

Biasanya seseorang atau kelompok memiliki motivasi tertentu dalam setiap 

keputusan penggunaan sumber daya. Motivasi seseorang atau kelompok dalam 

penggunaan sumber daya ini merupakan motif ekonomi.Banyak alasan atau motif yang 

mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan pengalokasian 

sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, untuk sebuah 

kegiatan ekonomi yang sama, motif ekonomi seseorang dapat berbeda dengan motif 

orang lainnya.  

Berbagai motif manusia melakukan tindakan ekonomi dapat dibedakan menjadi 

motif memperoleh keuntungan (laba), motif memperoleh penghargaan dari masyarakat, 

motif membantu sesama manusia, motif memperoleh kedudukan, dan motif menjamin 

masa depan. Motif – motif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Motif Memperoleh Keuntungan 
 Pada umumnya, tidak ada seorang pun yang ingin rugi dalam hal apa pun. Namun, 

umumnya berbagai tindakan ekonomi seseorang atau sekelompok orang pada 

berbagai kegiatan di rumah, di kantor, di kebun, di pabrik, di laut, di pasar, atau di 

tempat lain yang didorong oleh motif memperoleh keuntungan. 

b. Motif Memenuhi Kebutuhan Sendiri 
 Setiap orang mempunyai kebutuhan.Kebutuhan itu harus dipenuhi. Dia akan 

melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya itu.  

c. Motif Memperoleh Penghargaan Masyarakat 
 Setiap orang selalu berusaha meningkatkan prestasinya.Motif memperoleh 

penghargaan dari masyarakat dapat menjadi pendorong atau alasan seseorang atau 

kelompok melakukan tindakan ekonomi pada berbagai kegiatan ekonomi.Selain 

memperoleh keuntungan, seseorang juga ingin lebih dari orang di sekelilingnya. 

d. Motif Membantu Sesama Manusia 
 Sering kali kita jumpai tindakan ekonomi seseorang atau kelompok didasarkan pada 

alasan atau keinginan atau motif membantu sesasama manusia.Mereka 

mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat atau menyampaikan 

suatu barang atau jasa yang didorong oleh keinginan atau motif membantu sesama 

manusia. 
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e. Motif Memperoleh Kedudukan 
 Ada orang yang berambisi memperoleh kedudukan. Contoh: Bapak Karyo memodali 

perbaikan jalan yang rusak di kampungnya, menyelenggarakan pengobatan gratis 

kepada masyarakat di kampungnya. Dia berharap dalam pemilihan kepala desa 

nanti, dia mendapat dukungan dari masyarakat itu. 

f. Motif Menjamin Masa Depan 
 Setiap orang pasti ingin memiliki masa depan yang lebih baik. Untuk itu, mereka 

akan bekerja semaksimal mungkin untuk mengumpulkan uang. Uang yang mereka 

peroleh tidak dihabiskan saat itu juga. 

 

 

 

 

Manusia pasti memiliki motif untuk melakukan setiap kegiatannya.Setiap kegiatan 

itu dapat bermotif ekonomi, non-ekonomi, atau bahkan kedua-duanya. Dalam kegiatan 

yang bermotif keduanya, di satu sisi pelaku ekonomi itu ingin keuntungan, di sisi lain dia 

juga punya motif non-ekonomi. Misalnya, membantu orang tua di rumah.Di satu sisi, 

membantu orang tua adalah kewajiban setiap anak.Ini adalah motif non-ekonomi. Di sisi 

lain, dengan membantu orang tua, si anak ingin memperoleh uang jajan.Dengan si anak 

memperoleh uang jajan, motif inilah adalah motif ekonomi. 

 

3. Prinsip Ekonomi 
Prinsip ekonomi adalah usaha atau pertimbangan yang disertai pengorbanan 

sekecil-kecilnya untuk mencapai hasil tertentu.Atau sebaliknya, usaha atau 

pertimbangan yang disertai pengorbanan tertentu untuk mencapai hasil yang sebesar-

besarnya. Dua hal penting yang harus diperhatikan dalam prinsip ekonomi ialah 

diketahuinya nilai pengorbanan yang diberikan dan hasil yang akan dicapai. Prinsip 

ekonomi ini menjadi landasan bertindak dalam mengambil keputusan penggunaan atau 

pengalokasian sumber daya agar dicapai hasil yang optimal.Intinya penggunaan atau 

pengalokasian sumber daya itu harus efisien. Dengan kata lain, efiensi itu pada 

dasarnya merupakan inti dari prinsip ekonomi. 

Jumlah sumber daya terbatas, sedangkan jumlah kebutuhan manusia tidak 

terbatas.Artinya, kita harus dapat memilih dan menggunakan atau mengalokasikan 

sumber daya yang terbatas itu secara efisien.Dengan sumber daya tertentu, kita 

berusaha memperoleh hasil yang maksimal atau sebesar-besarnya.Sebaliknya, hasil 

tertentu berusaha dicapai dengan sumber daya yang minimal atau sekecil-kecilnya. 

Dengan melakukan prinsip ekonomi, setiap orang akan berpikir dan bertindak secara 

Apakah semua kegiatan manusia merupakan tindakan dengan motif 
ekonomi? 

 



 
 

4 
 

ekonomis. Dalam hal ini, prinsip ekonomi menghendaki penggunaan atau pengalokasian 

sumber daya secara efisien. 

Manfaat pengetahuan prinsip ekonomi dapat ditinjau dari tiga kepentingan, yaitu 

dari sudut pandang pembeli, penjual, dan produsen. 

a. Prinsip ekonomi bagi pembeli: dengan uang yang dia miliki, dia dapat mencapai 

tingkat kepuasan yang maksimal karena tepat dalam memilih tempat dan barang 

yang dibutuhkannya. 

b. Prinsip ekonomi bagi penjual: membeli barang dengan mutu terbaik dengan harga 

yang serendah-rendahnya untuk dijual kembali dengan harga tinggi yang rasional 

melalui pelayanan sebaik-baiknya. Menjual barang yang bermutu dengan harga 

tinggi tapi rasional adalah prinsip ekonomi seorang penjual. 

c. Prinsip ekonomi bagi produsen: memproduksi barang berkualitas baik yang laris di 

pasaran dengan biaya sekecil mungkin dan menjualnya sebanyak mungkin dengan 

harga yang paling menguntungkan. 

 

4. Bentuk-bentuk Pasar dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat  

a. Pengertian,  Fungsi, dan Peran Pasar   
1) Pengertian Pasar 

Semula, pasar merupakan suatu tempat di mana para penjual dan 

pembeli dapat bertemu untuk melakukan jual beli barang. Penjual menawarkan 

barang dagangannya dengan harapan dapat laku terjual dan memperoleh uang 

sebagai gantinya. Adapun para konsumen (pembeli) akan datang ke pasar untuk 

berbelanja dengan membawa uang untuk membayar sejumlah barang yang 

dibelinya. Penjual dan pembeli akan melakukan tawar-menawar harga hingga 

terjadi kesepakatan harga. Setelah kesepakatan harga dapat dilakukan, barang 

akan berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli. Pembeli akan menerima 

barang dan penjual akan menerima uang. Hal ini merupakan pengertian pasar 

secara konkrit, artinya pengertian pasar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 

tempat orang-orang bertemu untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang. 

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, pasar tidak hanya terbatas pada 

pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi memiliki arti yang lebih luas.  

Transaksi jual beli tidak lagi hanya dilakukan di pasar tetapi bisa di toko, 

kios, pusat perbelanjaan, super- market, mall, dan lain sebagainya. Barang yang 

dibutuhkannya pun dapat juga dipesan melalui telepon, surat atau  e-mail, 

sehingga pertemuan antara penjual dan pembeli untuk jual beli barang tidak lagi 

terbatas pada suatu tempat tertentu saja. Oleh karena itu pasar merupakan suatu 

pertemuan antara orang yang mau menjual dan orang yang mau membeli suatu 
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barang atau jasa tertentu dengan harga tertentu pula. Pengertian tersebut 

merupakan pengertian pasar menurut ilmu ekonomi (abstrak).  

2) Fungsi Pasar dan Peran Pasar 
Keberadaan pasar mempunyai fungsi yang sangat penting. Bagi 

konsumen, adanya pasar akan mempermudah memperoleh barang dan jasa 

kebutuhan sehari-hari. Adapun bagi produsen, pasar  menjadi tempat untuk 

mempermudah proses penyaluran barang hasil produksi. Secara umum, pasar 

mempunyai tiga fungsi utama yaitu sebagai sarana distribusi, pembentukan 

harga, dan sebagai tempat promosi. 

a) Pasar sebagai Sarana Distribusi 
Pasar sebagai sarana distribusi, berfungsi memperlancar proses 

penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya 

pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen.Pasar 

dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang dan jasa dari 

produsen ke konsumen berjalan lancar. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak 

berfungsi baik jika kegiatan distribusi  seringkali macet. 
b) Pasar sebagai Pembentuk Harga 

Pasar merupakan tempat 

pertemuan antara penjual dan 

pembeli. Di pasar tersebut penjual 

menawarkan barang-barang atau 

jasa kepada pembeli. Pembeli 

yang membutuhkan barang atau 

jasa akan berusaha menawar 

harga dari barang atau jasa 

tersebut, sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. 

 Dengan demikian, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga. 
c) Pasar sebagai Sarana Promosi 

Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat 

memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang/jasa tentang manfaat, 

keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen.Promosi dilakukan untuk 

menarik minat pembeli terhadap barang atau jasa yang diperkenalkan. 

Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain, memasang 

spanduk, menyebarkan brosur, pameran, dan sebagainya. Banyaknya cara 

promosi yang dilakukan oleh produsen, membuat konsumen lebih selektif 

dalam memilih barang yang akan dibeli. Biasanya produsen yang 
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menawarkan barang dengan harga murah dan kualitasnya bagus akan 

menjadi pilihan konsumen. 

 
3) Syarat-Syarat Terjadinya Pasar 

 

 

Sebuah pasar dapat terjadi jika terdapat 

syarat-syarat berikut ini : 

1. Adanya penjual dan pembeli. 

2. Adanya barang dan jasa yang 

diperjualbelikan. 

3. Adanya interaksi antara penjual dan 

pembeli (transaksi jual beli). 

4. Adanya media atau tempat untuk 

interaksi penjual dan pembeli. 

 
 

4) Macam-Macam Pasar 
Bentuk-bentuk peran uang pasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

a) Bentuk Pasar menurut Sifat/Wujud Barang dan Cara Penyerahannya 
  Berdasarkan sifat barang dan cara penyerahannya, pasar dibedakan menjadi: 

i. Pasar konkret 
Pasar konkret, yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar 

ada dan penjual dan pembeli bertemu langsung. Ciri-ciri pasar konkret: 
 transaksi dilakukan secara tunai, 

 barang dapat dibawa/diambil saat itu juga, 

 barang yang diperjualbelikan benar-benar ada/nyata, 

 penjual dan pembeli bertemu langsung. 

 

ii. Pasar abstrak 
 Pasar abstrak, yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan tidak 

tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembelinya tidak bertemu 

secara langsung. Ciri-ciri pasar abstrak: 

 penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan 

jaraknya, 

 transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya, 

 barang yang diperjualbelikan tidak tersedia, hanya contoh saja, 

 transaksi dilakukan dalam partai besar. 
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 Contoh pasar abstrak yang lagi trend terutama bagi masyarakat kalangan 

atas sekarang ini adalah belanja barang secara online lewat internet. 

 

b) Bentuk Pasar menurut Luas Wilayah Kegiatannya 
Berdasarkan luas wilayah kegiatannya, pasar dapat dibedakan menjadi: 

i. Pasar regional 
 Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa 

negara pada wilayah tertentu. Pasar ini biasanya di bawah naungan wadah 

kerja sama regional, misalnya di kawasan Asia Tenggara dibentuk AFTA. 

ii. Pasar internasional 
 Pasar internasional adala pasar yang daerah pemasaran- nya mencakup 

seluruh kawasan dunia. Pasar ini juga disebut pasar dunia, karena menjual 

produk-produk yang dibutuhkan oleh semua masyarakat dunia, misalnya 

pasar kopi di Brasil, pasar wol di Sidney, Australia. 

iii. Pasar lokal 
 Pasar lokal adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah 

tertentu, dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan 

masyarakat di sekitarnya. 

iv. Pasar nasional 
 Pasar nasional adalah pasar yang pemasarannya meliputi wilayah satu 

negara. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan masyarakat 

negara tersebut. 

 

5. Peran Uang dalam Perekonomian 

a. Uang 
Setiap hari masyarakat berhubungan dengan uang. Mengenai uang tidak 

dapat lepas dari perkembangan ekonomi. Pada mulanya masyarakat berusaha 

memenuhi segala kebutuhannya dengan cara menghasilkan sendiri barang dan jasa 

yang mereka perlukan. Yang mereka hasilkan, mereka konsumsi sendiri. Belum ada 

pemisahan antara produksi dan konsumsi. Jumlah penduduk dan kebutuhan makin 

bertambah, orang tidak mampu lagi menghasilkan seluruh kebutuhan yang mereka 

perlukan. Mereka mencari jalan agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi tanpa harus 

memproduksi, yaitu dengan mengadakan pertukaran atau yang sering dikenal 

dengan sistem barter.  

b. Definisi dan Kriteria Uang 
Contoh kesulitan-kesulitan sistem barter itu menunjukkan bahwa uang 

diciptakan dengan tujuan melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. 
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Maka uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima secara 

umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. 

Uang dapat diperlakukan sebagai alat tukar dalam perekonomian, maka 

harus memenuhi syarat/kriteria berikut: 

1) Syarat Psikologis 
  Uang harus dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. 

2) Syarat Teknis 
a) Tahan lama, artinya tidak mudah rusak. 

b) Nilainya stabil, artinya nilai sekarang sama dengan nilai di masa yang akan 

datang. Masyarakat percaya bahwa penyimpangan uang tidak akan 

merugikan. 

c) Mudah dibawa, artinya jika melakukan transaksi dalam jumlah besar, pemilik 

uang tidak mengalami kesulitan dalam membawa dan membayar. 

d) Terdiri dari berbagai nilai nominal, artinya dapat dibagi-bagi sehingga dalam 

melakukan transaksi sekecil apa pun uang mempunyai nilai pecahan. 

e) Jumlahnya mencukupi dan tidak berlebihan, artinya jumlah uang yang 

beredar harus mencukupi kebutuhan perekonomian (dunia usaha), tetapi 

tidak berlebihan agar nilainya tidak turun. 

 

c. Fungsi Uang 

Menurut fungsinya, uang dibedakan menjadi 2 yaitu fungsi asli dan fungsi 

turunan. Fungsi tersebut dapat di uraikan sebagai berikut : 

1)  Fungsi Asli  
Fungsi asli disebut juga fungsi primer uang dan uang berperan sebagai: 

a) Alat tukar (medium of exchange). Uang dapat digunakan sebagai alat untuk 

mempermudah pertukaran. Uang dapat berfungsi dengan baik, maka 

diperlukan kepercayaan masyarakat yang bersedia menerimanya. Uang 

memungkinkan seluruh transaksi dapat dilakukan dengan mudah. 

b) Alat satuan hitung (a unit of account). Satuan  hitung diperlukan untuk 

menentukan harga suatu barang. Orang dapat melihat besarnya uang yang 

harus dibayarkan untuk memperoleh suatu barang atau jasa.Dengan satuan 

hitung ini, orang dapat mengadakan perbandingan harga suatu barang 

dengan barang lain. 

2) Fungsi Turunan  
Fungsi turunan muncul karena adanya fungsi asli uang. Berdasarkan fungsi 

turunan, uang berperan: 
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a) Alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa makin 

bertambah dan beragam sehingga tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar 

menukar atau barter. Manusia perlu suatu alat pembayaran yang dapat 

diterima semua orang untuk mempermudah mendapatkan barang dan jasa. 

Maka manusia menggunakan uang. Dengan uang, manusia dapat membeli 

barang dan jasa yang diinginkan. 

b) Alat penimbun kekayaan. Sebagian orang, terutama yang berpenghasilan 

tinggi, biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk 

keperluan konsumsi. Sebagian uangnya disisihkan dan ditabung untuk 

keperluan di masa datang. Atau dengan kata lain, dia menyimpan sebagian 

kekayaannya dalam bentuk tabungan untuk memenuhi kebutuhan di masa 

datang. 

c) Alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah  dari suatu tempat 

ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan 

bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat 

yang baru dia dapat membeli rumah baru dengan menggunakan uang hasil 

penjualan rumah lama. 

d) Standar pencicilan hutang. Uang dapat digunakan untuk mengukur 

pembayaran pada masa yang akan datang. 

e) Alat pendorong kegiatan ekonomi. Jika nilai uang stabil, orang lebih suka 

menggunakan uang dalam kegiatan ekonomi untuk mendapatkan laba dari 

hasil investasinya. Dengan kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan makin 

meningkat. Jika kegiatan ekonomi meningkat, uang yang beredar dengan 

arus yang bertambah akan sesuai dengan kebutuhan. 

d. Jenis Uang 

Uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan 

berdasarkan kriteria: 

1) Berdasarkan bahan 
a) uang logam, yaitu uang yangdibuat  dari logam; 

b) uang kertas, yaitu uang yang dibuat dari kertas. 

2) Berdasarkan Lembaga yang mengeluarkan 
a) Uang kartal (chartal = kepercayaan), yaitu mata uang logam dan kertas 

yang dikeluarkan Bank Sentral (pemerintah) yang berlaku umum di 

masyarakat. 

b) Uang giral (giro = simpanan di bank), yaitu dana yang disimpan pada 

rekening koran (demand deposit) di bank-bank umum yang sewaktu-

waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan 
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perantaraan cek, bilyet giro, atau perintah membayar. Uang giral 

dikeluarkan Bank Umum. 

3) Berdasarkan Nilai 
Berdasarkan perbandingan antara nilai bahan dan nilai  nominal, uang dapat 

dikelompokkan: 

a) Bernilai penuh, yaitu uang yang nilai bahannya (nilai intrinsik) sama 

dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum dalam mata uang/daya 

beli). 

b) Tidak bernilai penuh, yaitu uang yang nilai intrinsiknya tidak sama 

dengan nilai nominalnya. 

4) Berdasarkan Pemakai 
Berdasarkan pemakaian di dalam dan luar negeri, uang dibedakan: 

a) Internal value, yaitu kemampuan uang untuk membeli barang dalam 

suatu negara. 

b) Eksternal value, yaitu kemampuan uang untuk ditukarkan dengan uang 

asing, misalnya Rp. 2.200,00 sama dengan US$1,00. 

 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan dan Jumlah Uang Beredar 
dalam Masyarakat 

  Motif memegang uang 

  Tiap rumah tangga dalam sektor perekonomian mempunyai alasan (motif) 

memegang atau menyimpan uang tunai, yaitu alasan berjaga-jaga, dan alasan 

berspekulasi. Pendapat ini dikemukakan J.M. Keynes yang menyebut “teori 

liquidity preference” (teori hasrat menahan uang tunai). 

1) Alasan transaksi 

  Alasan menahan uang didasarkan pada keinginan membiayai transaksi 

kebutuhan hidup sehari-hari (transaction motive). Tersedianya uang, maka 

segala kebutuhan atau keperluan usaha setiap hari dapat dipenuhi dengan 

cepat. Keperluan untuk transaksi tergantung pada pendapatan. Makin tinggi 

pendapatan, makin tinggi pula keperluan untuk transaksi. 

2) Alasaan berjaga-jaga (precautionary motive) 

  Adalah alasan transaksi untuk menghadapi keadaan darurat dan yang terjadi 

tanpa diduga, misalnya salah satu anggota keluarga mendadak sakit. Keperluaan 

uang untuk alasan berjaga-jaga (darurat) tergantung pada besarnya pendapatan. 

3) Alasan spekulasi 

  Alasan spekulasi (precautionary motive/speculative motive) timbul karena 

keinginan memperoleh keuntungan berdasarkan ramalan dan perhitungan pada 
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masa yang akan datang, misalnya sekarang seseorang membeli saham  dan 

menjualnya pada masa yang akan datang. 

 

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Uang Beredar dalam Masyarakat 
Faktor-faktor  yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam 

masyarakat adalah pendapatan, tingkat suku bunga uang, selera masyarakat, 

harga-harga barang, fasilitas kredit (sistem atau cara pembayaran), dan 

kekayaan yang dimiliki masyarakat. 

1) Pendapatan 
Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima masyarakat dalam jangka 

waktu tertentu. Makin tinggi pendapatan masyarakat, makin besar pula jumlah 

uang yang  beredar dalam masyarakat. Sebaliknya, makin rendah pendapatan 

masyarakat, makin sedikit jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. 
2) Tingkat Suku Bunga 

Tingkat suku bunga uang akan mempengaruhi uang yang beredar. Bila 

tingkat suku bunga rendah, masyarakat enggan menyimpan uangnya di bank, 

maka jumlah uang yang beredar akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat suku 

bunga uang tinggi, jumlah uang yang beredar menurun. 

3) Selera Masyarakat 
Selera Masyarakat, akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar, 

misalnya, peningkatan terhadap mode pakaian baru akan mempengaruhi uang 

yang beredar. 

4) Harga Barang  
Harga barang mempengaruhi jumlah uang yang beredar, misalnya bila 

harga barang naik, maka jumlah dan peredaran uang akan makin cepat. 

 

5) Fasilitas Kredit 
Fasilitas Kredit atau cara pembayaran dengan kartu kredit atau cara 

angsuran akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, 

misalnya jika seseorang melakukan pembelian menggunakan kartu kredit, maka 

permintaan uang tunai akan makin menurun. 
6) Kekayaan Milik Masyarakat 

Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat makin besar apabila ragam 

(variasi) bentuk kekayaan sedikit. Sebaliknya, bila ragam bentuk kekayaan makin 

banyak atau luas - misalnya tabungan, surat berharga, dan lain-lain - maka 

jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan menurun. 
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g. Bank dan Lembaga Keuangan  
1) Sejarah dan Pengertian Bank 

Bank berasal dari bahasa Yunani ‘banco’ yang artinya meja, meja itu untuk 

tempat tukar-menukar uang. Mula-mula pekerjaan bank adalah sebagai 

pedagang uang, yaitu membeli dan menjual uang logam (emas atau perak). 

Kegiatan pedagang uang bertambah dengan menerima titipan simpanan 

uang logam dari masyarakat. Sebagai tanda bukti penyimpanan pedagang 

uang memberikan “Nota Emas Smith” (Gold Smith Notes), yang sekarang 

dikenal dengan uang giral. Selanjutnya pedagang uang memberikan 

pinjaman uang kepada orang yang memerlukan. 

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Bank bertugas menghimpun 

atau menyalurkan dana dari atau ke masyarakat, juga memberikan 

pelayanan (jasa) dalam bidang keungan lainnya kepada masyarakat. 

2) Tata Perbankan Menurut Undang-undang No. 14/1967 
Tata perbankan di Indonesia disusun hingga Bank Indonesia sebagai Bank 

Sentral bertindak sebagai pembimbig pelaksana kebijaksanaan moneter, 

dengan mengkoordinir, membina, dan mengawasi seluruh dunia perbankan, 

terhadap bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta nasional dan 

asing. Lihat skema!Jenis lembaga perbankan  di Indonesia menurut 

fungsinya dibedakan: 

a) Bank Sentral, ialah Bank Indonesia, yang bertugas membimbing 

pelaksanaan kebijaksanaan keuangan pemerintah dan mengkoordinir, 

membimbing, dan mengawasi seluruh perbankan. 

b) Bank Umum, ialah dalam usaha pengumpulan dana terutama menerima 

simpanan dari bank dalam bentuk giro dan deposito, dan dalam usaha 

perkreditan terutama memberikan kredit jangka pendek. Bank Umum 

dapat dimiliki/diselenggarakan oleh: negara, swasta, koperasi, dan asing. 

c) Bank Tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dannya terutama 

menerima simpanan dalam bentuk tabungan.  Usaha ini terutama unrtuk 

membungakan dananya dalam kertas berharga yang solide (=aman). Jika 

Bank Tabungan juga hendak memberikan kredit, harus menurut 

bimbingan dari Bank Indonesia.Bank Tabungan dapat 

dimiliki/diselenggarakan oleh: negara, swasta, dan koperasi mana pun. 

d) Bank Pembangunan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya 

terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau 

mengeluarkan kertas-kertas berharga jangka menengah dan panjang. 
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Dalam usaha perrkreditan, terutama memberikan kredit jangka menengah 

dan panjang di bidang pembangunan. Bank Pembangunan dapat 

dimiliki/diselenggarakan negara, pemerintah daerah, swasta, 

koperasi,dan asing. 

e) Bank-bank Sekunder lainnya, yaitu Bank Desa, Lumbung Desa, Bank 

Pasar, Bank Pegawai, Bank Koperasi, dan lain-lain yang dapat 

dipersamakan dengan itu, yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

3) Tugas Bank Indonesia 
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Sirkulasi diatur dengan 

Undang-Undang No. 13 tahun 1968. Bank Indonesia adalah milik negara dan 

merupakan badan hukum. Bank Indonesia dipimpin Direksi, yang terdiri dari 

seorang Gubernur, dan 5-7 orang Direktur yang diangkat Presiden. 

Bank Indonesia adalah lanjutan dari De Javansche Bank yang didirikan pada 

11 Oktober 1827 atas inisiatif pemerintah Hindia-Belanda. Bank itu setelah 

didirikan dijadikan bank sirkulasi. Pada 6 Desember 1951, Javansche 

dinasionalisasi dan dijadikan Bank Sentral Republik Indonesia. 

Peredaran uang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, maka 

tanggung jawab atas politik moneter/perkreditan berada di tangan 

pemerintah. Pelaksanaannya diserahkan pada Bank Sentral. Kebijaksanaan 

pemerintah di bidang moneter disampaikan pada Bank Sentral melalui 

Dewan Moneter. 

Dewan Moneter bertugas membantu pemerintah dalam merencanakan dan 

menetapkan kebijaksanaan moneter dengan mengajukan patokan untuk 

menjaga kestabilan moneter, kepenuhan kesempatan kerja dan peningkatan 

taraf hidup rakyat. Dewan Moneter terdiri dari tiga anggota, yaitu Menteri 

Keuangan sebagai ketua, Menteri yang membidangi Perekonomian, dan 

Gubernur Bank Indonesia. 

4) Tugas Pokok Bank Indonesia (menurut Undang-undang No. 13/1968) 
a) Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 

b) Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas 

kesempatan kerja demi peningkatan taraf hidup rakyat.  

Tugas pokok ini dapat diperinci lebih lanjut: 

i. Sebagai Bank Sirkulasi, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk 

mengedarkan uang kertas dan uang logam yang merupakan alat 

pembayaran yang sah. 

ii. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia adalah bank pusat bagi bank-bank 

lainnya.  
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Dalam urusan perbankan dan perkreditan, Bank Indonesia bertugas: 

i. Memajukan perkembangan urusan kredit dan perbankan yang sehat. 

ii. Membina perbankan dengan memperluas, memperlancar, dan mengatur 

lalu lintas 

iii. pembayaran giral dan menyelenggarakan clearing antar bank. 

iv. Menetapkan ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank. 

v. Memberi bimbingan kepada bank dalam penatalaksanaan bank secara 

sehat. 

vi. Meminta laporan dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas 

bank untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan perbankan. 

vii. Menetapkan tingkat dan struktur bunga. 

viii. Menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif pemberian kredit oleh 

perbankan 

ix. Memberi kredit likuiditas kepada bank-bank. 

x. Mengadakan ketentuan yang bertalian dengan penggunaan dana oleh 

lembaga keuangan (kecuali badan asuransi). 

xi. Mendorong pengerahan dana masyarakat oleh  perbankan untuk tujuan 

usaha pembangunan yang produktif dan berencana. 

xii. Memindahkan uang dengan pemberitahuan secara telegram (TT) 

maupun dengan surat (MT), membeli dan menjual kertas perbendaharaan 

negara. 

xiii. Memberi jaminan bank (bank garansi) dengan tanggungan yang cukup. 

xiv. Sebagai pemegang kas pemerintah, Bank Indonesia bertindak: 

 Sebagai pemegang kas negara. 

 Menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah. 

 Memberikan kredit kepada pemerintah dalam rekening koran. 

 Membantu pemerintah  dalam penempatan surat-surat hutang 

negara. 

xv. Dalam hubungan internasional, Bank Indonesia bertugas: 

 Menyusun rencana devisa dengan memperhatikan posisi likuiditas 

dan solvabilitas internasional untuk diajukan kepada pemerintah 

melalui Dewan Moneter. 

 Mengawasi, mengurus, dan menyelenggarakan tata usaha cadangan 

emas dan devisa milik negara. 

 Mengawasi dan mengkoordinir pembayaran internasional. 
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EVALUASI PEMBELAJARAN 
 

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang Anda yakini 

paling tepat ! 
1. Seorang pedagang buah ingin mendapatkan laba yang banyak. Dengan berbagai 

macam cara ia lakukan, bahkan dengan membuat parcel dengan kemasan menarik 

akan tetapi terdapat beberapa buah yang tidak segar lagi. Berdasarkan motif ekonomi 

termasuk  .... 
A. Motif memenuhi kebutuhan sendiri 

B. Motif memperoleh keuntungan 

C. Motif membantu sesama manusia 

D. Motif menjamin masa depan 

 

2. Ditinjau dari kepentingan prinsip ekonomi terbagi menjadi 3 sudut pandang yaitu 

pembeli, penjual dan produsen. Dibawah ini adalah contoh prinsip ekonomi bagi penjual, 

kecuali .... 

A. Membeli barang yang bermutu tinggi dengan harga yang tinggi tidak rasional, dan 

dijual dengan harga yang serendah-rendahnya  

B. Membeli barang dengan mutu terbaik dan dijual dengan harga serendah–

rendahnya, dan dijual kembali dengan harga tinggi tetapi rasional melalui pelayanan 

yang sebaik-baiknya 

C. Menjual barang yang bermutu dengan harga tinggi rasional melalui pelayanan yang 

sebaik-baiknya 

D. Menjual barang yang bermutu dengan harga tinggi tapi rasional 

 

3. Sebuah pasar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

 transaksi dilakukan secara tunai; 

 barang dapat dibawa/diambil saat itu juga; 

 barang yang diperjualbelikan benar-benar ada/nyata; 

 penjual dan pembeli bertemu langsung. 

Bentuk pasar yang sesuia denga ciri – ciri pasar diatas adalah .... 

A. Pasar regional 

B. Pasar lokal 

C. Pasar abstrak 

D. Pasar konkret 
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4. Dibawah ini yang jenis uang berdasarkan kelompok bahan pembuatannya adalah ... 

A. kartal 

B. giral 

C. kertas 

D. cek 

5. Yang bertugas untuk mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah adalah 

.... 

A. Bank Indonesia 

B. Bank Sekunder 

C. Bank Umum 

D. Bank Pembangunan 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara jelas ! 

1. Berilah contoh kegiatan manusia yang merupakan tindakan dengan motif ekonomi ! 

2. Jelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar dalam masyarakat ! 
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