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BAB V 

KESIMPULAN  

5.1.  Kesimpulan  

1. Latar Belakang berdirinya Kerajaan Kualuh dimulai dengan terjadinya 

perselisihan dan silang sengketa didalam Kerajaan Asahan yaitu antara 

Raja Hoesin dan Raja Ishak yang mengakibatkan ditetapkannya suatu 

keputusan untuk memperluas wilayah dengan menyerang dan merampas 

negeri Kualuh. Setelah terampas negeri Kualuh maka Raja Hoesin kembali 

ke Asahan dan raja Ishak berkuasa di Negeri Kualuh dan diberi nama 

Gelar yang dipertuan Muda pada tahun 1829 sebagai Raja di Kerajaan 

Kualuh. 

2. dalam perkembangannya Kerajaan Kualuh diperintah oleh empat orang 

raja. Kerajaan Kualuh mencapai puncaknya pada masa pemerintahan raja 

Alhadji Muhammad syah yang melakukan perdagangan internasional ke 

malaysia dan singapura dengan mengeksport pewarna kain (Journary), 

gotah mayang dan gotah karet. 

3. Faktor penyebab dari runtuhnya Kerajaan Kualuh, yaitu faktor eksternal 

yaitu dengan adanya revolusi. Adapun dampak dari runtuhnya Kerajaan 

Kualuh, yaitu : 

- Bagi keluarga Kerajaan Kualuh yaitu beberapa dari keturunan 

Kerajaan Kualuh banyak yang pinda kedaerah lain. 
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- Bagi masyarakat yaitu masyarakat Tanjun Pasir (kualuh) 

kehilangan pemimpin yang disebut raja dan berubah menjadi desa yang 

masuk ke dalam teritorial Labuhhanbatu Utara. 

4. Peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kualuh sebagai bukti 

keberadaannya pada masa lalu  dahulu dengan dibuktikan dengan adanya : 

1. Masjid Raya Tanjung pasir di tanjung Pasir 

2. Makam dari raja atau pemimpin Kerajaan Kualuh dan makam dari 

keluarga Kerajaan Kualuh 

3. Keturunan dari Kerajaan Kualuh 

 Usaha untuk melestarikan peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kualuh 

ini belum masih terlihat secara nyata. Terlihat dari makam-makam Kerajaan yang 

tidak di urus sama sekali. Dalam artian belum ada program ataupun kebijakan 

khusus yang dibuat dan ditetapkan baik oleh pemerintah maupun lembaga yang 

berkaitan dengan upaya pelestarian sebuah peninggalan sejarah, gna menjaga 

kelestarian peninggalan-peninggalan tersebut. 

 

5.2.  Saran 

1. Penulis menyarankan agar penelitian ini bisa dilanjutnya lagi oleh 

mahasiswa yang lain karena banyaknya data yang belu lengkap. 

2. Penggalian tentang Kerajaan-kerajaan kecil yang ada disetiap daerah 

hendaknya mulai diteliti agar menambah wawasan tentang adanya 

kerajaan-kerajaan yang banyak dan sangat merdeka. 
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3. Pemerintah etempat hendaknya bisa melestarikan peninggalan-

peninggalan dari Kerajaan Kualuh untuk dijadikan bukti sejarah bahwa 

didaerah Tanjung pasir Labuhanbatu Utara pernah berdiri sebuah Kerajaan 

yaitu Kerajaan Kualuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


