


ABSTRAK 
 
 
 Kebesaran dan kemajuan di Aceh berkembang pada permulaan abad XVI.  
Orang-orang pertama yang membawa agama Islam ke Sumatra adalah apara pedagang 
dari India. Aceh sebagai pusat perdagangan yang kemudian diperkuat perannya oleh 
kekuasaan politik menjadi pusat penyebaran agama Islam. Islam berkembang dengan 
pesat di Aceh sampai meluas ke daerah-daerah kekuasaan, sehingga pada permulaan 
abad XVI Aceh mulai memegang peran penting di bagian utara pulau Sumatra. 
Penulisan ini lebih difokuskan pada peranan perdagangan terhadap islamisasi di Aceh 
abad XVI beserta keberhasilan yang dicapai. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, metode penelitian yng 
digunakan adalah metode histories. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
perdagangan terhadap Islamisasi Aceh abad XVI M. Untuk mengetahui lebih 
mendalam tentang sejarah berkembangnya Islam di wilayah Aceh. Selanjutnya untuk 
mengetahui perkembangan daerah-daerah atau wilayah-wilayah Islam kekuasaan 
Aceh.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Aceh abad XVI 
masih bersifat mistis. Hal ini dapat dilihat dari praktek keagamaan yang masih 
bercampur dengan nuansa Hindu, sehingga membawa pengaruh kepada masyarakat 
Aceh. Oleh karena itu, usaha untuk Islamisasi terus dilakukan oleh para mubaligh 
yang pada umumnya berprofesi sebagai pedagang sekaligus sebagai da’i. Islamisasi di 
Aceh terjalin dengan motif perdagangan, dimana pedagang muslim berhasil 
mengislamkan penduduk Aceh. Agama Islam di Aceh mengalami perkembangan 
yang pesat karena adanya hubungan dari penguasa atau sultan-sultan yang berkuasa 
pada saat itu. Abad XVI di Aceh juga merupakan abad perjuangan, karena Aceh pada 
awalnya dipengaruhi oleh agama Hindu akhirnya menjadi daerah yang mayoritas 
penduduknya Islam.  Aceh bisa menangkis pengaruh Portugis sebagai fajar pertama 
penjajahan Barat yang sempat menghambat proses Islamisasi. 
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