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Abstrak 

 
Penelitian ini membahas tentang keberadaan Islam di ibukota kerajaan 

Majapahit pada abad XIV dan XV. Keberadaan kelompok pedagang asing 
khususnya kelompok Cina muslim berperan penting pada kemakmuran yang 
dicapai oleh kerajaan Majapahit. Keberadaan kelompok muslim di ibukota 
Majapahit ditunjukkan dengan adanya bukti artefak berupa nisan Islam di 
Kompleks Makam Troloyo dan Putri Campa. Bahkan perkembangan agama Islam 
di sana telah masuk ke dalam lingkup Kraton Majapahit dimana para keluarga 
Raja Majapahit ada yang memeluk agama baru tersebut. Permasalahan pokok 
dalam penelitian ini adalah  bagaimana proses dan perkembangan penyebaran 
agama Islam di ibu kota Majapahit dalam konteks kekuasaan dan perubahan 
masyarakat pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Permasalahan tersebut 
dilihat dalam beberapa konteks perubahan, yaitu pertama perubahan kebijakan 
pemerintah Kerajaan Majapahit terhadap agama masyarakat ibu kota Kerajaan 
Majapahit. Kedua, perubahan sosial masyarakat ibu kota Majapahit.  
 

Berkembangnya agama Islam pada masa keemasan Majapahit di bawah 
pemerintahan Raja Hayam Wuruk masih belum banyak dibahas dalam penelitian 
lain baik dalam Studi Sejarah Indonesia Klasik maupun Sejarah Perkembangan 
Islam di Indonesia. Adapun penelitian tentang perkembangan Islam di Jawa  yang 
telah ada sebelumnya berada dalam kurun waktu yang lebih muda dan lingkup 
spasial di kawasan pesisiran dimana terdapat kekuatan politik Islam. Penulisan 
skripsi ini menggunakan metode sejarah mulai dari pengumpulan sumber, kritik 
sumber, interpretasi, penulisan serta bantuan dari ilmu–ilmu lain seperti arkeologi, 
filologi, sosiologi, politik, dan antropologi. Hasil yang didapat adalah adanya 
pemahaman tentang bagaimana kerajaan Majapahit mencapai kejayaan di bawah 
Hayam Wuruk melalui kebijakan–kebijakannya, juga membawa dampak bagi 
masuk dan berkembangnya Islam di ibukota kerajaan Majapahit. Pada masa itu, 
para pedagang asing dan penguasa kawasan perdagangan khususnya kelompok 
Cina Muslim mendapatkan keuntungan dan menjadi aktor utama pembawa Islam 
di Majapahit. Penerimaan masyarakat ibukota Majapahit terhadap agama baru itu 
positif dengan dipeluknya Islam bahkan oleh para keluarga Raja dan pejabat 
kerajaan.      
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