
 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini bertjuan untuk menyeleksi 

masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian, dimana dalam tinjauan 

pustaka yang akan dicari teori atau konsep-konsep atau generalasi-generalisasi 

yang akan dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. 

Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Konsep Tinjauan Historis 

 

Secara etimologis konsep tinjauan historis terdiri dari dua kata yaitu tinjauan dan 

histories. “ kata tinjauan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang 

memiliki arti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian 

menarik kesimpulan”. Sedangkan “ kata histories berasal dari bahasa latin istoria 

yang memiliki arti kata istoria yaitu kota ilmu di Yunani”. Kemudian kata istoria 

dalam perkembangannya diperuntukkan bagi “pengkajian terhadap segala sesuatu 

mengenai masalah manusia secara kronologis”. (Anonim dalam 

http//blogspot.com dikutip tanggal 18/01/2013 pukul 20.15 WIB  arti kata 

sejarah). 
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Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1976:371), kata istoria dalam 

perkembangannya diperuntukan bagi “pengkajian terhadap segala sesuatu 

mengenai masa lalu mereka secara kronologi”. Pada perkembangan selanjutnya 

kata istoria juga diadopsi oleh bahasa Inggris dengan perubahan fonem menjadi 

history atau histories yang dipergunakan sebagai istilah untuk menyebut “ cerita 

tentang peristiwa dan kejadian yang dialami manusia pada masa lampau”.  

 

Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata histories dikenal dengan istilah sejarah. 

“adapun pengertian historis atau sejarah adalah deskripsi yang terpadu dari 

keadaan-keadaan atau factor-faktor masa lampau yang ditulis berdasarkan 

penelitian serta studi yang kritis untuk mencarikebenaran”. 

 

Menurut J.V Brice “ sejarah adalah catatan-catatan dari apa yang telah kita 

pikirkan dan diperbuat oleh manusia”. Sedangkan menurut R.G. Collengwood. “ 

Sejarah ialah sejenis bentuk penyelidikan atau suatu penyiasatan tentang perkara-

perkara yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau. 

 

Sedangkan menurut Roeslan Abdulgani berpendapat bahwa: 

“Sejarah ialah salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara 

sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan 

dimasa lampau, beserta segala kejadian-kejadiannya dengan maksud untuk 

kemudianmenilai secara kritis seluruh penelitian dan penyelidikan 

tersebut, untuk akhirnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian 

dan penentuan keadaan sekarang serta arah program masa depan” (Roeslan 

Abdulgani, 1963:174). 

 

Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka sejarah adalah satu ilmu yang 

mempelajari peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang menyangkut manusia 

sebagai mahluk sosial  dan ditulis secara kritis dan sistematis yang digunakan 

sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan untuk masa sekarang dan masa 
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yang akan datang dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa tinjauan 

historis memiliki pengertian sebagai suatu bentuk penyelidikan ataupun penelitian 

terhadap gejala peristiwa masa lampau manusia baik individu maupun kelompok 

beserta lingkungannya yang ditulis secara ilmiah, kritis dan sistematis meliputi 

urutan fakta dan masa kejadian peristiwa yang telah berlalu tersebut, dengan 

tafsiran dan penjelasan yang mendukung serta memberi pengertian terhadap 

peristiwa tersebut. 

 

2. Piagam Kuripan  

 

Piagam merupakan dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. 

Piagam kuripan merupakan piagam yang berisikan perjanjian atau persetujuan 

tertulis maupun perjanjian dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, 

masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:869), “piagam diartikan surat 

(tulisan pada batu, tembaga dan sebagainya) resmi yang berisi pernyataan 

pemberian hak, tanah, dan sebagainya atau berisi pernyataan dan peneguhan suatu 

hal (ikrar dan sebagainya). 

 

Perjanjian antara Sultan Maulana Hasanudin dan Haji Muhammad Zaka 

Waliyullah Ratu Darah Putih merupakan perjanjian  yang berasal dari permulaan 

masuknya pengaruh Banten di daerah Lampung yang pada mulanya dibawa oleh 

Fatahillah saat melaksanakan tugas dari Sultan Trenggono untuk memperluas 

wilayah taklukan.Dapat dilihat dari pernyataan yang ditulis oleh M. Arifin 

Nitipradjo Tegamon bahwa:  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen
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“Sewaktu Fatahillah di tugaskan ke Pasundan oleh Trenggono agar pelabuhan 

Sunda Kelapa dapat dikuasainya dan terus ke Banten dengan maksud menghadang 

masuknya Portugis ke Indonesia, oleh sebab itu perlu daerah pesisir Jawa Barat 

dikuasai termasuk Cirebon”. (M. Arifin Nitipradjo Tegamon, 2010:3). 

 

Kemudian berlanjut hingga masa Sultan Maulana Hasanudin yang melakukan 

hubungan dagang dengan Lampung. Piagam yang berisikan tentang  perjanjian 

persahabatan yang pada mulanya diawali dengan hubungan kerjasama dalam 

bidang perdagangan yang berupa komoditi lada, namun dikarenakan kerjasama 

yang terus berlanjut karena tidak hanya dalam bidang perdagangan namun 

hubungan ini terus berlanjut karena pada saat itu Sultan Maulana Hasanudin juga 

mulai menyebarkan Agama Islam di Lampung, sehingga Lampung menjadi 

daerah yang ada dalam pengaruh Banten.  

 

Maka perjanjian yang terjadi pada saat itu diteruskan menjadi sebuah perjanjian 

yang mengikat antara masyarakat Lampung dan Banten karena perjanjian ini 

adalah perjanjian penting yang menyangkut antara saudara tua yakni Banten dan 

saudara muda yakni Lampung ini juga disebabkan karena antara Sultan Maulana 

Hasanudin dan Haji Muhammad Zaka Waliyullah Ratu Darah Putih merupakan 

saudara tiri satu bapak namun lain ibu menurut pendapat M. Arifin Nitipradjo 

Tegamo yang menyatakan bahwa: 

“Sultan Maulana Hasanudin sudah lahir terlebih dahulu karena Sultan 

Maulana Hasanudin merupakan anak yang lahir setelah Fatahillah 

menikah dengan adik Sultan Teranggap Demak. sedangkan Ratu Darah 

Putih lahir setelah kunjungan Fatahillah ke Lampung. Sewaktu Sultan 

Maulana Hasanudin berkunjung ke Lampung dan Seleber/Bengkulu 

berkunjung ke Ratu Darah Putih dan terjadilah penjelasan bahwa kedua 

orang ini mempunyai ayah yang sama yaitu Fatahillah (saudara tiri)”(M. 

Arifin Nitipradjo Tegamon, 2010:3). 
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Piagamadalah dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:946). Penemuan piagam pada 

sejumlah situs arkeologi, menandai akhir dari zaman prasejarah, yakni babakan 

dalam sejarah kuno Indonesia yang masyarakatnya belum mengenal tulisan, 

menuju zaman sejarah, dimana masyarakatnya sudah mengenal tulisan. 

 

Diantara berbagai sumber sejarah kuno Indonesia, seperti naskah dan berita asing, 

piagam dianggap sumber terpenting karena mampu memberikan kronologis suatu 

peristiwa. Ada banyak hal yang membuat suatu piagam sangat menguntungkan 

dunia penelitian masa lampau. Selain mengandung unsur penanggalan, piagam 

juga mengungkap sejumlah nama dan alasan mengapa prasasti tersebut 

dikeluarkan. 

 

Piagam kuripan merupakan piagam yang dibuat saat Lampung dipengaruhi oleh 

Kerajaan Banten yang dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Piagam ini 

berisikan tentang perjanjian antara Sultan Maulana Hasanuddin dan Haji 

Muhammad Zaka Waliyullah Ratu Darah Putih yang berawal dari perjanjian 

kerjasama dalam bidang perdagangan rempah-rempah (lada), dan hubungan 

sebagai saudara tiri yakni merupakan putera dari Fatahillah yang kemudian 

berlanjut menjadi hubungan social yang berpengaruh besar terhadap kehidupan 

social masyarakat Lampung. 

”Ratu Darah Putih Linggih Datang Lampungmaka datang Pangeran 

Sabakingking, maka mufakat makawirahos, sapa kang tua sapa kang 

anom kita iki. Maka papatuan ngadu wong; anyata kakan tua kalayan 

anom 

Maka mati wong Lampung dingin; maka mati malih wong Banten 

Ing buri kongkon ning ngadu dateng punggung in jero luang.Maka nyata 

anom Ratu Darah Putih; andika kang tua kaula kang anom  

http://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen
http://id.wikipedia.org/wiki/Situs
http://id.wikipedia.org/wiki/Arkeologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasejarah
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Andika ing banten kaula ing Lampung; maka lami-lami Ratu Darah Putih 

iku ing Banten.Malnyakul Lampung; anjeneng akan Pangeran 

Sabakingking nga dekaken Ratu. Maka jenengipun susunan Sabakingking, 

maka Ratu Darah Putih angaturaken sawunggaling; maka mulih ing 

Lampung.Wadon Lampung lamun dipakso wong Banten, dereng sukane 

salerane atawa atawa saenake bapakna, Banten kena upat-upat 

Wong Banten ngakon Lampung keduk susuk, ngatawa mikul Banten kena 

upat-upat.Lampung ngakon Banten keduk susuk, Lampung kena upat-upat 

Lamun ana musuh Banten, Banten pangerowo Lampung tutwuri 

Lamun ana musuh Lampung, Lampung pangerowo Banten tutwuri 

Sawuse janji, Lampung ngalahake Pejajaran, Dayeh, Kukuningan, Kanda 

wesi, kedaung, kang ubaharan, purung kijang.Kang anulis janji Pangeran 

Sabakingking wasta ratus mas lelan raji sangaji guling, wata bay-baytaluk 

kang den pangan ati ning kebo. Serat tetelu, ing Banten dalung, ing 

Lampung saksi dalung ing maninting serat kencan. 

 

Terjemahan : 

  

Ratu Darah Putih menetap di Lampung. 

Pengeran Sabakingking tiba. Mereka berkata: siapa yang paling tua dan 

siapa yang paling muda dari kita disini? 

Mereka bersepakat untuk menyuruh (dua) orang berkelahi supaa dapat 

terbukti siapa yang tua dan siapa yang muda. 

Orang dari Lampung mati terlebih dahulu, dan kemudian matilah si orang 

Banten sesudah itu; tempat dimana mereka menyuruh (keduanya) 

berkelahi adalah di Pugung disebuah lubang. 

Ratu Darah Putih ternyata adalah yang termuda, (ia berkta : ) tuanlah 

yang tua saya yang muda. 

Tuan di Banten saya di Lampung.Setelah beberapa lama kemudian 

(pergilah) Ratu Darah Putih tersebut ke Banten. Sambil membawa budak-

budak dari Lampung, untuk merayakan naiknya Pangeran Sabakingking, 

mengangkatnya sebagai raja ; gelarnya adalah Susunan Sabakingking. 

Ratu Darah Putih mempersembahkan saung galing dan kemballi ke 

Lampung. 

Jika perempuan dari Banten diperkosa oleh seorang laki-laki dari 

Lampung dan perempuan itu sendiri tidak menyukainya maka (orang dari 

) Lampung terkena hukuman. Jika seorang perempuan dari Lampung 

diperkosa oleh seorang laki-laki Banten, dan perempuan itu sendiri atau 

kemauan keluarganya dan bapaknya tidak menyukainya , maka (laki-laki 

dari) Banten dikenakan hukuman. Jika seorang laki-laki Banten 

memerintahkan (seorang laki-laki) Lampung untuk mengeduk dan 

meratakan tanah atau membawa beban, maka (laki-laki) Banten 

dikenakan hukuman. Jika (seorang laki-laki)memerintahkan (seorang laki-

laki) Banten untuk mengeduk dan meratakan ranah maka (laki-laki) 

Lampung dikenakan hukuman. Jika ada musuh Banten, maka Banten 

berada dimuka, dan Lampung dibelakangnya, jika ada musuh Lampung 

maka Lampung dihadapan dan Banten dibelakangnya. 



18 

 

Setelah perjanjian itu selesai dibuat, maka Lampung menaklukan 

Pajajaran-Daeuh, kukuningan, Kandangwesi Kadawung. Yang telah 

menulis (perjanjian ini) adalah Istri Pangeran Sabakingking, yang disebut 

Ratu Mas, dan istri raja yang telah meninggal, yang dinamai Menak Ba-

Ba Baluk, apa yang (pada kesempatan itu)dinamakan adalah hati kerbau. 

Tiga lembar (dibuat dan disimpan) di Banten dari kuningan, di Lampung 

sebagai saksi dari tembaga, di Maningting selembar kepingan emas. 

Tamat (Hoesein Djajadiningrat, 1983: 131-135) 

 

 

 

. 

3. Hubungan Lampung-Banten 

 

Hubungan Lampung-Banten pada mulanya merupakan sebuah usaha yang 

dilakukan Banten untuk menarik  Lampung di bawah pengaruh Banten pada masa 

pemerintahan Fatahillah (1525-1552), yakni melalui perkawinan, perdagangan, 

kmudian diteruskan menjadi penyebaran agama Islam, yang kemudian dilakukan 

secara terus menerus oleh Sultan Hasanudin dan keturunannya. 

 

Secara ekonomi hubungan Lampung-Banten dilakukan pada masa pemerintahan 

Sultan Hasanudin yang memimpin pemerintahan pada tahun (1552-1570) yang 

memulai perluasan kebun lada, pada mulanya perluasan wilayah ini dilakukan 

menuju ke aarah timur namun dibatalkan karena pada masa itu daerah tersebut 

merupakan wilayah kerajaan Pajajaran dan Kesultanan Cirebon sehingga  

kekuasaan Sultan Cirebon masih sangat berpengaruh di daerah pedalaman. 

Kemudian, kemungkinan terbesar perluasan dapat dilakukan ke arah barat laut 

melalui selat Sunda yaitu ke daerah Lampung. 

“Saat itu Lampung dapat dikuasai kemudian dikirimkanlah orang-orang 

Banten ke Lampung untuk mengusahakan penanaman lada di daerah ini 

sangat banyak dan menguntungkan , karena tanahnya subur, atas 

keberhasilannya itu maka Sultan Hasanudin memerintahkan untuk 

memperluas kebun lada, hal ini berarti memperluas wilayah pengaruh dan 

kekuasaan kesultanan Banten” (Edi S. Ekadjati, 1985;44-45). 
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Kedatangan Banten ke Lampung pada masa kekuasaan Hasanuddin (1551-1570) 

memiliki kaitan yang erat dengan perdagangan dikarenakan Banten merupakan 

pusat pedagangan yang saat itu ramai dikunjungi, untuk memenuhi kebutuhan 

barang-barang eksport maupun import Banten mensuplay rempah-rempah dari 

berbagai daerah, pada saat itu Lampung adalah salah satu daerah pnghasil lada 

yang sangat besar sehingga Banten tertarik untuk melakukan ekspansi ke daerah 

Lampung. 

 

Hubungan antara Lampung dan Banten tidak hanya berupa ikatan ekonomi saja 

tetapi lebih dari itu Banten memiliki misi lainyaitu untuk melakukan penyebaran 

Agama Islam. Kemajuan Banten dalam beberapa bidang seperti bidang Agama 

dan bidang perekonomian mampu membuat orang Lampung tertarik berkunjung 

ke Banten untuk belajar Agama Islam sehingga setelah mereka kembali dari 

Banten dapat membantu dalam penyebaran Agama Islam. 

 

Pada masa puncak perkembangannya, Kesultanan Banten juga menjadi salah satu 

pusat penyebaran Agama Islam.Banyak orang di luar Banten belajar Islam ke 

berbagai perguruan atau pesantren di Banten.(Depdikbud, 1995:51).Masyarakat 

dan adat budaya Banten yang agamais itu mencapai puncak perkembangan 

Tamadunnya sekitar abad XVI-abad XVIII masehi, ketika itu sosialisasi Islam 

mencapai puncak pertumbuhannya. 

 

Secara tidak langsung terjadi hubungan timbal balik yang kuat antara Lampung 

dan Banten seperti urusan perdagangan lada yang diatur oleh Banten tetapi urusan 
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dalam daerah sendiri diatur oleh pemuka adat dan penyimbang yang diangkat 

sebagai punggawa oleh sultan Banten. 

 

Dalam bidang pemerintahan Banten yang berada di Lampung, masyarakat 

Lampung tidak merasa dijajah Banten karena Banten sebagai kerajaan yang relati 

besar sedangkan Lampung sendiri hampir tidak memiliki kerajaan besar yang 

dapat menyatukan daerah-daerah di Lampung. 

 

Hubungan antara Lampung dan Banten tidak hanya terbatas dalam bidang 

perekonomian namun berdampak pula dalam berbagai bidang seperti dalam 

bidang pemerintahan.Dalam hubungan keluar dengan pemerintahan Banten, 

hubungannya dikoordinir kepemimpinannya oleh Minak Paduka selaku Punggawa 

dari Banten.Segala sesuatunya diatur berdasarkan musyawarah punyimbang yang 

memegang kekuasaan tertinggi.(DHD angkatan 45:64). 

 

B. Kerangka Pikir  

 

Kerangka pikir yang coba dikembangkan adalah mengenai Latar Belakang 

Terjadinya Perjanjian Lampung-Banten yang menghasilkan piagam dalung 

kuripan pada tahun 1552. Lampung merupakan daerah yang terkenal dengan 

komoditi rempah-rempahnya terutama lada hitam, letak Lampung yang strategis 

dapat dilihat dari letak wilayah Lampung yang dapat menghubungkan antara 

Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sedangkan secara geografis Lampung terletak di 

ujung Selatan Pulau Sumatera dengan batas daerah yang strategis, itu dikarenakan 

disebelah utara Lampung berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah 
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timur berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan/tenggara berbatasan dengan 

Selat Sunda dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. 

  

Letak Lampung yang sangat strategis dan kondisi tanah yang subur inilah maka 

Lampung menjadi tujuan para pendatang baik dari daerah sekitar Lampug maupun 

pendatang dari Bangsa Asing seperti Portugis dan Belanda, dari semua pendatang 

yang berniat untuk menduduki daerah Lampung hanya Banten yang dapat 

melakukan hubungan dengan baik, hubungan ini pada mulanya dirintis oleh 

Fatahillah yang sedang melakukan perluasan wilayah, pada saat itu Fatahillah 

datang ke Lampung secara tidak sengaja hanya untuk singgah dalam misinya 

memperluas wilayah ke daerah Pasundan namun pada saat fatahillah singgah ke 

Lampung beliau tertarik dengan seorang Putri dari Minak Raja Jalan yang 

bernama Putri Sinar Alam. Dari pernikahan ini menghasilkan seorang anak yang 

diberi nama Hurairi namun setelah dewasa dan melaksanakan ibadah haji maka 

beliau mendapatkan gelar Minak Kejala Ratu dan mengubah namanya menjadi 

Haji Muhammad Zaka Waliyullah Ratu Darah Putih.  

 

Hubungan Lampung dan Banten terus berlangsung sampai pada saat Sultan 

Maulana Hasanuddin berniat melakukan perluasan wilayah perkebunan demi 

kemakmuran rakyatnya maka Sultan Maulana Hasanudin memperluas wilayahnya 

ke Daerah Lampung untuk mendapatkan lada yang menjadi komoditi unggulan di 

Lampung pada saat itu. 

 

Karena hubungan Lampung dan Banten sudah dimulai sejak masa Fatahillah 

maka kedatangan sultan Maulana Hasanudin pun tidak ada hambatan yang berarti 

dan hubungan perdagangan mulai terjalin dengan baik antara Lampung dan 
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Banten. Sehingga mempertemukan Sultan Maulana Hasanudin dan Haji 

Muhammad Zaka Waliullah Ratu Darah Putih yang merupakan saudara satu 

bapak namun lain ibu atau saudara tiri, yang menghasilkan sebuah perjanjian 

persahabatan untuk dapat saling tolong menolong antara Lampung dan Banten. 

Dari perjanjian yang terjadi antara Sultan Maulana Hasanudin dan Haji 

Muhammad Zaka Waliyullah Ratu Darah Putih menghasilkan sebuah hubungan 

ekonomi, politik dan agama yang banyak mempengaruhi kehidupan sosial 

masyarakat asli Lampung. 
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Lampung 

 

Banten 

 

Latar Belakang 

Ekonomi 

 

Latar Belakang 

Politik 

 

Latar Belakang 

Agama 

 

 

C. Paradigma 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  : 

 

 : Garis timbal balik 

 : Garis Hubungan 

 : Garis Pengaruh 

 

 

  

Latar Belakang Perjanjian 

Lampung-Banten 

Perjanjian Lampung-Banten Yang 

menghasilkan piagam dalung kuripan 

pada tahun 1552 
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