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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sejarah Kerajaan Aceh merupakan salah satu bagian penting dari sejarah 

perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa itu Aceh sebagai tempat yang 

strategis pada jalur transportasi internasional sangat dikenal di mancanegara, 

terutama pada awal hubungan perdagangan antar bangsa. Aceh pada masa 

kejayaannya merupakan daerah maritim. Para saudagar dari Arab, India bahkan 

Eropa mencari rempah-rempah di Sumatera. 

 

Kerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di 

Indonesia, terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan paling barat dari 

kepulauan Nusantara. Kerajaan Aceh berdiri pada tahun 1520-1903,  Sultan Ali 

Mughayat Syah adalah sultan Aceh yang pertama memimpin Aceh mulai tahun 

1520-1530. Wilayah Kerajaan Aceh pada awal kepemimpinan Sultan Ali 

Mughayat Syah meliputi daerah Aceh Besar kemudian diperluas dengan 

menaklukkan daerah-daerah pelabuhan dagang di pesisir timur Sumatera yang 

bersebelahan dengan Selat Malaka seperti Pasai, Daya, dan Pidie.  

 

Pada masa itu, wilayah di sekitar Selat Malaka memiliki peranan yang sangat 

penting dalam kegiatan perdagangan dan lalu lintas perdagangan Nusantara 

sehingga wilayah yang berada di sekitarnya memiliki kesempatan untuk 
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berkembang termasuk Kerajaan Aceh. Selain menginginkan wilayah kerajaan 

yang luas Sultan Ali Mughayat Syah berusaha menjadikan Aceh sebagai pusat 

perdagangan internasional dikawasan Selat Malaka menggantikan pelabuhan 

Malaka yang sudah dukuasai bangsa Portugis. 

 

Pelabuhan Malaka yang ketika itu berperan sebagai pusat perdagangan 

internasional dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511  yang mengakibatkan 

banyak pedagang memilih meninggalkan Malaka dan mencari pelabuhan-

pelabuhan dagang lainnya seperti pelabuhan Aceh yang masih berada di sekitar 

Selat Malaka. Keadaan tersebut sangat menguntungkan Kerajaan Aceh yang 

sedang mengembangkan pelabuhannya menjadi pusat perdagang rempah-

rempah khususnya lada yang  saat itu menjadi barang dagangan utama. 

 

Aceh cepat berkembang menjadi besar karena didukung oleh: (1) letak ibu 

kota Aceh yang strategis, yaitu di pintu gerbang pelayaran dari India dan 

Timur Tengah yang akan ke Malaka/Cina atau ke Jawa (2) pelabuhan 

Aceh memiliki persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang (3) daerah 

Aceh kaya dengan lada sebagai ekspor mata dagangan yang penting. Aceh 

sudah sejak dahulu mengadakan hubungan dagang internasional (4) 

Jatuhnya Malaka ketangan Portugis yang menyebabkan pedagang-

pedagang Islam banyak singgah ke Aceh, terlebih  setelah jalur pelayaran 

beralih lewat di sepanjang pantai barat Sumatera (Iskandar Syah, 2008: 

66). 

 

Banyaknya pedagang Islam yang berdatangan ke pelabuhan Aceh seperti Arab, 

Parsi, dan India yang disusul oleh pedagang-pedagang asing dari Eropa seperti 

Belanda, Inggris dan Perancis menambah semarak kegiatan perdagangan di 

pelabuhan Aceh sekaligus mendatangkan kekayaan dan kemakmuran bagi 

Kerajaan Aceh. 
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Disamping itu, orang Portugis yang sudah terlebih dahulu berdagang dengan 

Aceh menganggap kehadiran Belanda, Inggris dan Prancis sebagai saingannya 

dalam mendapatkan rempah-rempah dan mengusai Kerajaan Aceh. Hal ini 

terjadi ketika Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Ali Riayat Syah (1604-

1607) yang dianggap sebagai pemimpin kurang cakap sehingga terjadilah 

kekacauan di Aceh. “Raja yang baru ini bergelar Sultan Ali Riayat Syah di 

bawah pemerintahannya di Aceh terjadi suatu musim kemarau yang sangat 

panjang dan banyak manusia meninggal dunia. Kerajaannya pada waktu itu 

merupakan kancah perampokan dan ketidakaturan” (Raden Hoesein 

Djajadiningrat, 1983:43). 

 

Kondisi Kerajaan Aceh yang sedang melemah digunakan oleh bangsa asing 

yaitu Portugis untuk menguasai Aceh dengan melakukan aksi penyerangan. 

Dalam peperangan ini pasukan Aceh dipimpin oleh Iskandar Muda dan 

berhasil meraih kemenangan. Tidak lama setelah peristiwa itu Sultan Iskandar 

Muda diangkat menjadi raja menggantikan Sultan Ali Riayat Syah. Kerajaan 

Aceh dibawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dapat dikatakan berada 

pada masa kejayaan seperti yang dikemukakan oleh Marwati Djoened 

Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 

 

Kerajaan Aceh mengalami puncak kekuasaan di bawah pemerintahan 

Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Pada masa pemerintahan Sultan yang 

terkenal itu terjadi kemajuan di bidang politik, ekonomi-perdagangan, 

hubungan internasional, memperkuat angkatan perang, mengembangkan 

kebudayaan dan memperkuat kehidupan keagamaan (Marwati Djoened 

Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008:31). 
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Hal serupa juga dikemukakan oleh T. Ibrahim Alfian (1987:36) bahwa puncak 

perkembangan Kerajaan Aceh terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-

1636). Masa pemerintahan sultan ini merupakan masa kejayaan Aceh, baik 

politis maupun ekonomis.  

 

Perjuangan yang telah dilakukan Sultan-sultan Aceh sebelumnya cukup besar 

manfaatnya bagi perkembangan Kerajaan Aceh namun mencapai puncak 

kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Pada masa 

kepemimpinan Sultan Aceh yang pertama yaitu Sultan Ali Mughayat Syah 

pada tahun 1520-1530, beliau berjuang memerdekakan Aceh atas Kerajaan 

Pidie, melakukan penyerangan terhadap Portugis dan melakukan perluasan 

wilayah dengan menakukkan Kerajaan Pidie, Pasai, dan Daya. Kemudian 

ketiga kerajaan tersebut dan wilayah Aceh dipersatukan menjadi wilayah inti 

Kerajaan Aceh. 

 

Sultan berikutnya yang besar perjuangannya bagi Kerajaan Aceh adalah sultan 

Aceh yang ketiga yaitu Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kahar tahun 1537-

1568. Pada masa kepemimpinannya Kerajaan Aceh mulai menjalin hubungan 

kerjasama dengan kerajaan lokal di Nusantara maupun kerajaan di luar 

kepulauan Nusantara. Kerajaan Aceh menjalin hubungan kerjasama dengan 

Kerajaan Turki dan berlanjut pada pada kepemimpinan sultan-sultan Aceh 

berikutnya termasuk pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. 

Disamping menjalin hubungan kerjasama, beliau tak lupa berjuang melawan 

bangsa Portugis yang sudah menguasai Malaka dan melakukan banyak 

penakukkan untuk memperluas wilayah Kerajaan Aceh. 
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Pada masa kepemimpinan sutan aceh yang kesepuluh yaitu Sultan Alauddin 

Riayat Syah Al-Mukammal tahun 1588-1604, Kerajaan Aceh tidak melakukan 

peperangan terhadap Portugis ataupun melakukan ekspansi wilayah, namun 

pada masanya kepemimpinannya Kerajaan Aceh mulai didatangi pedagang-

pedagang dari bangsa Eropa seperti Kerajaan Inggris, Kerajaan Belanda dan 

Kerajaan Prancis. Pada masa kepemimpinannya hubungan kerjasama antara 

Kerajaan Aceh dengan Kerajaan-kerajaan dari Eropa mulai terjalin  

 

Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda yaitu sultan Aceh yang 

keduabelas, Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Pada masa 

kepemimpinannya Sultan Iskandar Muda melanjutkan perjuangan Sultan-sultan 

Aceh sebelumnya. Perjuangan yang dilakukannya adalah memperkuat armada 

dan angkatan perang, melakukan penaklukkan wilayah, penyerangan terhadap 

Portugis dan menjalin kerjasama perdagangan.       

 

Melihat kembali masa kejayaan kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara 

serta semangat perjuangan yang dilakukan para pemimpinnya dalam usaha 

menjaga eksistensinya sebagai kerajaan besar di kepulauan Nusantara hingga 

ke luar kepulauan Nusantara merupakan bagian dari peristiwa sejarah yang 

menarik untuk diteliti, salah satunya adalah kejayaan Kerajaan Aceh di 

Nusantara masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda tahun 1607-1636.  

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih spesifik 

mengenai “Perjuangan Sultan Iskandar Muda dalam mencapai kejayaan 

Kerajaan Aceh di Nusantara tahun 1607-1636”, dalam usaha untuk mengenal 

lebih jauh tentang perjuangan Sultan Iskandar Muda yang didalamnya banyak 
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keteladanan yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa, negara dan generasi 

muda. 

 

B. Analisis Masalah 

 

1. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi 

masalah penelitian sebagai berikut : 

 

1. Bentuk perjuangan Sultan Iskandar Muda dalam mencapai kejayaan 

Kerajaan Aceh di Nusantara tahun 1607-1636. 

2. Proses perjuangan Sultan Iskandar Muda dalam mencapai kejayaan 

 Kerajaan Aceh di Nusantara tahun 1607-1636. 

3. Tujuan perjuangan Sultan Iskandar Muda dalam mencapai kejayaan 

Kerajaan Aceh di Nusantara tahun 1607-1636. 

 

2. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 

maka penulis membatasi masalah pada nomor satu (1) yaitu bentuk 

perjuangan Sultan Iskandar Muda dalam mencapai kejayaan Kerajaan Aceh 

di Nusantara tahun 1607-1636. 

 

3. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apasajakah bentuk perjuangan 
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Sultan Iskandar Muda dalam mencapai kejayaan Kerajaan Aceh di 

Nusantara tahun 1607-1636? 

 

C. Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bentuk perjuangan Sultan Iskandar Muda dalam 

mencapai kejayaan Kerajaan Aceh di Nusantara Tahun 1607-1636. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan 

ilmu pengetahuan mengenai bentuk perjuangan yang dilakukan Sultan 

Iskandar Muda dalam mencapai kejayaan Kerajaan Aceh di Nusantara tahun 

1607-1636 dan tambahan materi pada mata pelajaran sejarah di SMA dan 

IPS Terpadu di SMP khususnya yang membahas tentang materi perjuangan 

pahlawan bangsa. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Objek penelitian, adalah sifat keadaan (attributes) dari sesuatu benda, 

Orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. 

Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas (benda, 

Orang, dan lembaga), bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan 

penilaian, sikap pro-kontra atau simpati-antipati, keadaan batin, disebut 

(Orang), bisa pula berupa proses disebut (lembaga). Dalam penelitian ini 

yang menjadi objek penelitian adalah masa kejayaan Kerajaan Aceh.  
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2. Subjek Penelitian, adalah sesuatu, baik Orang, benda ataupun lembaga 

(organisasi), yang sifat-keadaannya (“attribut”-nya) akan diteliti. Dengan 

kata lain subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat 

atau terkandung objek penelitian. Maka dalam penelitian ini yang menjadi 

subjek penelitian adalah perjuangan Sultan Iskandar Muda. 

3. Tempat Penelitian, penelitian ini dilakukan di perpustakaan Universitas 

Lampung dan perpustakaan Daerah Lampung, karena dalam bidang ilmu 

sejarah di butuhkan referensi buku guna menunjang penyelesaian penelitian 

ini. 

4. Waktu Penelitian adalah besaran yang menunjukkan lamanya suatu 

peristiwa berlangsung. Penelitian ini berlangsung sejak Mei 2014 sampai 

Maret 2015. 

5. Temporal, dinamakan relasi temporal apabila bagian kalimat yang satu 

diberikan keterangan waktu dan berkenaan dengan waktu-waktu tertentu. 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi tahun yang diteliti yaitu tahun 

1607 hingga tahun 1636. 

  

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=relasi&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=temporal&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=apabila&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=bagian&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=kalimat&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=satu&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=keterangan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=waktu&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=berkenaan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=waktu&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=waktu&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=tertentu&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
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