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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Animasi  

 2.1.1. Definisi Animasi 

Menurut Webster (2005) dalam bukunya yang berjudul Animation The 

Mechanics of Motion, animasi di deskripsikan sebagai gerakan dinamis yang 

muncul dari sebuah subjek. Kategori yang diperlukan untuk membuat subjek 

bergerak adalah sebuah motivasi. Animasi muncul dari dalam subjek dengan 

gerakan yang sudah seharusnya (hlm. 70). Animasi juga merupakan sekumpulan 

gambar dengan pola gerakan tertentu yang apabila di urutkan dapat 

memperlihatkan sebuah gerakan. 

  

2.1.2. Fungsi Animasi 

Animasi mempunyai banyak fungsi, seperti menjadi sebuah iklan yang 

membantu sebuah produk terkenal, memperkenalkan sebuah karakter, 

menceritakan sebuah sejarah, serta animasi dapat memainkan emosi penonton 

yang menontonnya seperti karya dari Walt Disney yang berjudul Steamboat Willie 

(1928), animasi tersebut berhasil menarik penonton untuk lebih mengenal Walt 

Disney dan karya-karya yang telah dibuat selama ini. Selain membantu dalam 

iklan, animasi dapat digunakan untuk menceritakan sebuah sejarah. Thomas, dan 

Frank  (1995) dalam bukunya berjudul The Illusion of Life Disney Animation 

mengatakan ada 12 prinsip fundamental dalam animasi yaitu; Squash and Stretch, 
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Anticipation, Staging, Straight Ahead Action and Pose to Pose, Slow In and Slow 

Out, Arcs, Secondary Action, Timing, Exaggeration, Solid Drawing, Appeal. 

 

2.1.3. Jenis Animasi 

1. Animasi 2D 

Animasi 2D merupakan animasi datar yang masih sering ditemukan, 

animasi 2D dibuat dengan menggunakan banyak frame, dimulai dari sketsa 

kasar sebagai panduan. Animasi 2D juga dikenal dengan cell animation. 

gambar di bawah ini merupakan salah satu animasi buatan Walt Disney yang 

cukup terkenal yaitu Steamboat Willie. 

     

Gambar 2.1. Animasi 2D Steamboat Willie 

(http://mfharbour.tumblr.com/post/133467568350/today-in-history-18-november-1928-steamboat) 
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Penulis akan  menitikberatkan pada animasi 2D, berikut beberapa keunggulan 

dan kelemahan animasi 2D: 

- Animasi 2D membutuhkan banyak keterampilan dan kreativitas dalam 

menghasilkan objek, atau karakter, namun tidak seperti animasi 3D yang 

memiliki dimensi ke-3 sehingga animasi 2D dapat diselesaikan dengan 

waktu yang lebih cepat. 

- Desain animasi 2d tidak sekompleks animasi 3d, namun desain yang 

sederhana juga merupakan keunggulan dari animasi 2d itu sendiri. 

- Biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi aniamsi 2d lebih kecil 

dibandingkan animasi lainnya. 

 

2. Animasi 3D 

Animasi 3D dapat melakukan lebih banyak gerakan, berbeda dengan 

animasi 2D, animasi 3D mempunyai sistem kontrol yang disebut ‘rig’ yang 

digunakan untuk menggerakan karakter. Setelah animator selesai menggerakan  

karakter, animator dapat mempercepat atau memperlambat gerakan animasi 

yang dipilih. Contoh gambar dibawah ini merupakan animasi 3D yang dibuat 

oleh Pixar berjudul UP, animasi ini mendapatkan penghargaan sebagai film 

animasi terbaik pada tahun 2009. 
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Gambar 2.2. Animasi 3D UP 

(http://blog.jarofjuice.com/wp-content/uploads/2009/06/pixar-up-still-hi-res-03.jpg) 

 

Keunggulan animasi 3D adalah 

- Model terlihat lebih nyata. 

- Mudah di animasi karena terdapat bone. 

- Dapat diberikan tekstur 

- Dapat membuat cahaya yang realistik. 

 

3. Stop Motion   

Animasi stop motion merupakan animasi yang berawal dari 

kumpulan-kumpulan foto atau gambar yang disatukan sehingga terciptalah 

sebuah animasi. Animasi stop motion biasanya menggunakan tanah liat 

atau clay dalam pembuatannya. Animasi Wallace and Gromit’s merupakan 

salah satu contoh animasi stop motion yang mendapatkan nominasi 

sebagai film animasi berdurasi pendek terbaik pada tahun 1990. 
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Gambar 2.3. Animasi Stop Motion Wallace and Gromit’s 

(https://www.rockpapershotgun.com/tag/wallace-and-gromits-grand-adventures/) 

 

 

 

4. Animasi Hybrid 

Animasi yang  menggabungkan teknik  2D dengan 3D, teknik 2D 

dengan  live action,  atau 3D dengan  live action. Animasi Space Jam  

merupakan salah satu contoh animasi hybrid  yang dibuat pada tahun 1996 

dan menampilkan  karakter animasi dari Looney Tunes dan Michael Jordan. 

        

Gambar 2.4. Animasi Hybrid Space Jam 

(http://io9.gizmodo.com/lebron-james-space-jam-2-may-actually-be-happening-

1774274177) 
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2.1.4. Produksi Animasi 

 1. Pencarian Ide 

Menurut White (2009), langkah pertama dalam  memproduksi animasi 

adalah dengan pencarian ide, setelah ide ditemukan maka langkah 

selanjutnya adalah penulisan script, dalam penulisan terkadang penulis 

tidak menyadari kesalahan yang dibuat oleh maka itu disarankan ada 

teman atau orang terpercaya yang ikut membaca script agar penulis 

mendapatkan kritikan (hlm. 219).  

 2. Concept Art 

Concept art lebih mementingkan konsep inisial yang memperlihatkan 

sebuah mood dalam cerita daripada desain selesai. Hal yang dilihat dalam 

concept art adalah karakter, alat-alat yang digunakan, serta environment. 

3. Character design 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan desain 

karakter, seperti style yang akan digunakan, sifat dan sikap dari karakter 

tersebut, proporsi badan, bayangan, dan detail dari karakter tersebut.  

4. Storyboard 

Storyboard digunakan untuk memperlihatkan gambaran animasi yang 

akan dibuat. Storyboard harus memiliki informasi spesifik yang dimiliki 

oleh sebuah cerita terutama kejadian penting yang terjadi di dalam cerita 

yang dibuat. 
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5. Animatic 

Animatic merupakan sebuah animasi yang belum final atau masih 

dalam tahap pembuatan. Pada dasarnya pembuatannya sangat mudah, 

namun juga sangat menantang karena animatic merupakan pilar dasar 

dalam animasi yang akan dibuat. 

6. Animation & Coloring 

Tahap dimana animasi di buat, dari animasi kasar, lalu dibersihkan 

dan diberikan warna sesuai dengan mood yang dipakai dalam animasi yang 

dibuat. 

7. Compositing 

Animasi yang telah selesai disatukan dengan musik dan suara yang 

disediakan, setelah itu diberikan efek yang diperlukan untuk membuat 

animasi tersebut menarik. 

8. Rendering & Final Edit 

Rendering merupakan tahap produksi dimana semua data di olah 

secara digital, dan terconverted menjadi sebuah film animasi yang dapat 

dimainkan dalam format mov atau avi. Lalu menyempurnakan animasi 

yang telah dibuat. 

 

Proses perancangan environment terdapat pada pembuatan concept art 

lalu diteruskan ke dalam storyboard dan animatic setelah  itu coloring dan 

dimasukan dalam animation. 
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2.2. Environment dalam Animasi 

2.2.1. Definisi Environment 

Menurut White (2009), environment didefinisikan sebagai semua objek 

yang tidak bergerak di dalam scene, dimana animasi didefinisikan sebagai objek 

yang bergerak di dalam scene (hlm. 304). Environment dapat menggunakan 

berbagai jenis style namun style tersebut harus cocok dengan jenis animasi yang 

dipakai oleh karakter (hlm. 377). 

 

2.2.2. Jenis-jenis Environment dalam Animasi 

 Jenis environment dibedakan menjadi dua macam, yakni exterior dan 

interior. Exterior merupakan environment yang menggambarkan keadaan alam 

luar, seperti alam, atau perkotaan, sedangkan interior menggambarkan keadaan di 

dalam sebuah ruangan, seperti kantor, kamar, atau dapur. 

 

2.2.3. Prinsip-prinsip Environment dalam animasi 

White juga menuliskan, terdapat beberapa prinsip penting yang harus 

diperhatikan dalam pembuatan environment untuk animasi, yakni 

1. Compositional Color Values 

Untuk mendapatkan kesan yang kuat dan kedalaman dalam 

environment dibutuhkan perbedaan warna antara foreground, midground, 

background, menurut Sullivan, Schumer, dan Alexander dalam bukunya 

yang berjudul Ideas for the Animated Short (2008) warna juga digunakan 

sebagai pembentuk emosi secara visceral, atau pyscology, seperti warna 
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hijau merupakan warna yang melambangkan alam, atau pertumbuhan, 

namun juga melambangkan penyakit, kerakusan (hlm. 117). 

 

Gambar 2.5. Compositional Color Values (How to Make Animated Films) 

 

 2. Horizontals and Verticals 

Sering digunakan dalam pembuatan exterior environment, garis-garis 

ini akan tergantung oleh sumber cahaya yang akan mempengaruhi gambar. 

Garis horizontal akan secara signifikan lebih bernilai ringan dibandingkan 

garis vertikal. Menurut Alexander dalam bukunya yang berjudul Drawing 

& Painting Fantasy Landscapes & Cityscapes garis horizontal mewakili 

tinggi dari objek yang di lihat dalam scene.  
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Gambar 2.6. Horizontals and Verticals (How to Make Animated Films) 

 

2.2.4. Teknik-teknik dalam Pembuatan Environment 

 Teknik yang dapat dipakai dalam pembuatan environment menurut White 

(2009), yakni: 

1. Perpective and Lines of Focus 

Merupakan salah satu komposisi yang kuat, namun mengeksploitasi 

grafik dinamis secara menyeluruh karena garis perspective dan garis 

directional lainnya bertemu dalam sebuah lokasi di dalam background 

layout. 
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Gambar 2.7. Perpective and Lines of Focus (How to Make Animated Films) 

 

2. Vertical in Panning Shots 

Digunakan dalam membuat environment dengan menggunakan garis 

horizontal. Terutama jika jarak garis vertikal yang terpisah sangat dekat 

dengan jarak panning karya ini akan dipindahkan frame demi frame. 

 

Gambar 2.8. Vertical in Panning Shots (How to Make Animated Films) 
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3. Light Against Dark, Dark Against Light 

Objek cahaya tampak terhadap background gelap, dan objek gelap 

tampak terhadap background terang. Saat menyeleksi warna dan tekstur 

background yang berada di belakang foreground karakter. Menurut 

Alexander  tanpa adanya bayangan tidak akan ada volume atau unsur 3 

dimensi dari gambar, dan tanpa cahaya tidak akan ada bayangan. 

 

Gambar 2.9. Light Against Dark, Dark Against Light (How to Make Animated Films) 

 

4. Area of Greatest Contrast 

Mata selalu tertarik ke arah yang memiliki kontras besar, namun hal 

ini perlu diterapkan dalam pembuatan environment sesuai dengan 

kebutuhan scene.  
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Gambar 2.10. Area of Greatest Contrast (How to Make Animated Films) 

 

5. Limited Space 

Menurut Block dalam bukunya yang berjudul The Visual Story (2007), 

limited space merupakan kombinasi dari isyarat ruang dalam dan datar. 

Limited space menggunakan istilah kedalaman, kecuali: 

longitudinal planes, dan object movement perpendicular to the picture 

plane. Kualitas dari limited space dipisahkan melalui beberapa visual yaitu 

foreground, mainground, dan background. 

 

Gambar 2.11. Limited Space (The Visual Story) 
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2.3. Wayang Kulit Purwa 

2.3.1. Sejarah Wayang Kulit Purwa 

wayang  kulit terbuat dari kulit binatang, sedangkan purwa yang mempunyai 

arti babak. Menurut Sunarto (1989), wayang kulit sudah dikenal di Indonesia 

sejak tahun 1019-1049 di jawa Timur sejak pemerintahan Airlangga sebagai seni 

pertunjukan yang bertujuan untuk dilihat dan dinikmati. Wayang kulit 

menceritakan yang dimuat dalam kitab-kitab, seperti Kitab Mahabarata  atau 

Kitab Ramayana. 

Pada masa kerajaan  Majapahit, salah satu karya sastra yang merupakaan 

kepustakaan antara lain Kitab Arjuna Wijaya yang ditulis oleh Empu Tan Tular 

(1350-1389). Pada masa kerajaan Majapahit, wayang kulit hanya tinggal 

disempurnakan, seperti diberikan warna. 

Wayang kulit yang sekarang dijumpai telah mengalami perkembangan lebih 

lanjut dari wayang yang mendapat pengaruh kebudayaab Islam, oleh karena itu 

bentuk wayang mengalami perubahan (hlm. 32-33). 
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Gambar 2.12. Wayang Kulit Purwa 

(https://wayang.files.wordpress.com/2011/06/dsc_0271-medium.jpg) 

 

2.3.2. Fungsi Wayang Kulit Purwa 

Menurut Sunarto (1989), Fungsi wayang kulit digunakan untuk 

menceritakan kisah-kisah Kitab, seperti Kitab Ramayana, Mahabarata sehingga 

dapat dinikmati penontonnya (hlm. 32).  

 

2.3.3. Karakteristik Wayang Kulit Purwa 

Menurut Sunarto (1989), ada beberapa unsur ukiran dalam wayang kulit 

purwa yakni: 

1. Ukiran Bubukan 

Bentuk ukiran yang menyerupai bentuk rumah binatang perusak kayu 

berupa lubang-lubang bulat yang mempunyai susunan membentuk suatu 
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garis dari bulatan tadi. Ukiran ini berfungsi agar wayang terlihat lebih 

bagus, kuat dan tidak cepat rusak. 

 

Gambar 2.13. Ukiran Bubukan (Wayang Kulit Purwa Gaya Yogyakarta) 

 

2. Ukiran Semutdulur 

Berfungsi untuk mengukir hiasan pada bagian yang menggambarkan 

ujung kain panjang. Ukiran ini berbentuk persegi panjang yang bagian 

lebar melengkung ke dalam, dan disusun menjadi suatu garis. 

 

Gambar 2.14. Ukiran Semut Dulur (Wayang Kulit Purwa Gaya Yogyakarta) 
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3. Ukiran Langgatan 

Ukiran ini berupa alur yang cukup panjang dan di antara bagian satu 

dan lainnya ada bagian yang tidak diukir. Bentuk ukiran ini mirip dengan 

ukiran semut dulur, namun lebih panjang dan sisinya lebar melengkung 

keluar. Ukiran ini digunakan pada praba atau bagian lain yang sesuai. 

 

 

Gambar 2.15. Ukiran Langgatan (Wayang Kulit Purwa Gaya Yogyakarta) 

 

 

4. Ukiran Bubukiring 

 Jenis ukiran yang bentuknya setengah lingkaran, dengan 

lengkungan pada sisi tengahnya. Fungsi ukiran ini yaitu untuk 

menggambarkan bentuk rantai, bentuk srunen, serta bagian dari mas-

masan, dipakai dalam menggambarkan kulit dalam wayang. 
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Gambar 2.16. Ukiran Bubukiring (Wayang Kulit Purwa Gaya Yogyakarta) 

 

5. Ukiran Inten-intenan 

Berguna untuk menggambarkan berlian atau inten, yang digunakan 

pada busana raja. Berbentuk lingkaran yang pada bagian sisinya di 

utuhkan. 

 

 

Gambar 2.17. Ukiran Inten-intenan (Wayang Kulit Purwa Gaya Yogyakarta) 
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6. Ukiran Wajikan 

Ukiran ini berbentuk segi tiga, termasuk dalam bagian inten-

intenan, kemungkinan mengambil bentuk irisan wajik. 

 

 

Gambar 2.18. Ukiran Wajikan (Wayang Kulit Purwa Gaya Yogyakarta) 

 

7. Ukiran Mas-masan 

Menggambarkan barang-barang dari emas yang dinamakan mas-

masan, terdiri atas 2 jenis yaitu, mas-masan dan mas-masan rangkep. 
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Gambar 2.19. Ukiran Mas-masan (Wayang Kulit Purwa Gaya Yogyakarta) 

 

8. Ukiran Langgat Bubuk 

Kombinasi dari ukiran langgatan dan ukiran bubukan, dibuat 

berseling-seling dalam suatu garis. Fungsi ukiran ini untuk mengukir garis-

garis pokok pada wayang gagah.  

 

 

Gambar 2.20. Ukiran Langgat Bubuk (Wayang Kulit Purwa Gaya Yogyakarta) 
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9. Ukiran Kawatan (Gubahan) 

Merupakan perulangan dari ukiran langgatan lengkung, 

membentuk keratan-keratan kulit kecil seperti kawat. 

 

 

Gambar 2.21. Ukiran Kawatan (Wayang Kulit Purwa Gaya Yogyakarta) 

 

10. Ukiran Rambut (Seritan) 

Digunakan untuk menggambarkan rambut pada wayang, berbentuk 

ikal yang berulang-ulang, merupakan ukiran kawatan yang dibuat 

lengkung bersambung-sambung hingga membentuk lingkaran yang 

semakin kecil. Ukiran ini terdapat beberapa jenis, yakni rambut gayaman, 

rambut seritan, rambut gimbal dengan kegunaan yang berbeda-beda. 
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Gambar 2.22. Ukiran Rambut (Wayang Kulit Purwa Gaya Yogyakarta) 

 

11. Ukiran Patran 

Ukiran yang menggambarkan daun-daun, berbentuk stiliran bentuk 

daun, berfungsi untuk diterapkan dalam praba, kayon (gunungan).  

 

 

Gambar 2.23. Ukiran Patran (Wayang Kulit Purwa Gaya Yogyakarta) 

 

Ukiran patran merupakan ukiran yang mempunyai bentuk sulur-sulur 

tanaman dan digambarkan sebagai daun-daunan dalam pohon atau semak-semak, 

ukiran ini berbentuk garis yang meliuk, ukiran ini merupakan pengembangan dari 

dedaunan dengan bentuk dasar segitiga. Pokok motif ukiran ini diambil dari 

gubahan sulur. Ukiran ini digunakan dalam environment dalam wayang .  
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Ukiran patran juga diterapkan dalam beberapa jenis gunungan seperti: 

- Gunungan gapuran, ukiran patran dalam gunungan gapuran terdapat pada 

bagian ranting-ranting dalam pohon serta sebagai background dalam 

gunungan ini, berbentuk sulur-sulur yang memiliki cabang. 

 

Gambar 2.24. Gunungan Gapuran 

(Sumber: https://batharablade.wordpress.com/2008/09/26/kayon-atau-gunungan/) 

 

- Gunungan blumbangan, ukiran patran dalam gunungan ini berbentuk 

sebuah sulur yang terletak dekat pada gambar sebuah harimau dan anjing, 

serta digunakan sebagai background dalam gunungan ini. 
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Gambar 2.25. Gunungan Blumbangan 

(Sumber: http://www.hadisukirno.co.id/produk.html?id=Gunungan_Blumbangan_Jogja) 

 

- Gunungan simbal sanggar, ukiran patran terlihat dalam background, 

mempunyai bentuk sulur yang memiliki cabang dan bertabrakan dengan 

sulur lainnya. 
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Gambar 2.26. Gunungan Simbal Sanggar 

(Sumber: 

http://www.pitoyo.com/duniawayang/galery/details.php?image_id=1023&sessionid=b439

82328fd36cb4b4d8feef545d71cf&l=english) 

 

- Gunungan sekar jagad, dalam gunungan ini, ukiran patran digambarkan 

dalam berbagai bentuk, seperti ukiran yang berada dalam air yang 

berbentuk melingkar dan memiliki jambul, ukiran ini juga digunakan 

sebagai background dalam beberapa gambar, seperti dalam gajah yang 
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memiliki bentuk sulur bercabang, harimau dan burung yang mempunyai 

bentuk membulat dan bercabang. 

 

Gambar 2.27. Gunungan Sekar Jagad 

(Sumber: http://islamicprabuwayangkomputer.blogspot.co.id/2016/02/kayon.html) 

 

- Gunungan hakekat, ukiran patran terlihat dalam gunungan ini seperti 

desain samping yang menggunakan ukiran patran yang berbentuk sebuah 

sulur dengan jambul, background dalam gunungan sendiri menggunakan 

ukiran patran yang berbentuk bulat menjalar mengikuti pola yang terdapat 

dalam gunungan tersebut. 
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Gambar 2.28. Gunungan Hakekat 

(Sumber: http://ensiklopediwayangpurwaid.blogspot.co.id/2016/02/gunungan-atau-

kayon-k-ayon-dalam.html) 

 

- Gunungan klowong, ukiran patran terdapat dalam background gunungan, 

yang berbentuk sulur tanaman yang tidak bercabang dan memiliki desain 

sulur yang berbola-bola. 
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Gambar 2.29. Gunungan Klowong 

(Sumber: 

http://www.pitoyo.com/duniawayang/galery/details.php?image_id=1169&sessionid=9aa0

a13ab0cb87835482f1ef7996b41c) 

 

2.4. Pelayaran Zheng He 

Menurut Zen (2010) Zheng He atau yang lebih dikenal dengan nama 

Cheng Ho melakukan pelayaran ke Samudera Pasifik dan Samudera Hindia pada 

tahun 1405 hingga tahun 1433 dalam dinasti Ming. Zheng He melakukan 
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pelayaran dengan 5 tujuan, yakni pelayaran dengan motif politik, sebab kaisar 

Yongle merupakan kaisar yang merebut sebuah kekuasaan oleh karena itu ia 

sangat memperhatikan keabsahan tahtahnya, tujuan kedua adalah diplomasi, untuk 

memainkan peran sebagai pelindung wilayah dan penjaga perdamaian, tujuan 

ketiga adalah memajukan perdagangan luar negeri, sebab kaisar Yongle ingin 

menghidupkan kembali kantor-kantor Komisaris Perdagangan Luar Negeri di 

Quanzhou, Guangzhou dan Mingzhou, keempat menabur budaya China dan 

memajukan pertukaran budaya dengan cara memberikan kitab, busana adat 

istiadat, dan memperkenalkan kalender, dan gaya hidup orang China, Tujuan 

kelima adalah mempelajari secara ilmiah dunia maritim terdepan yang belum 

terpetakan, agar terbukanya jalur laut internasional. 

Dalam pelayaran pertamanya pada tahun 1405 sampai 1407, Zheng He 

mendatangi Champa, Jawa, Samudra, Lambri, Ceylon, Calicut, Palembang. 

Pelayaran keduanya dilakukan pada tahun 1407 sampai 1409, dalam pelayaran 

keduanya ini Zheng He mendatangi Champa, Siam, Malaka, Jawa, Samudra, 

Lambri, Aru, Coimbatore, Kayal, Cochin, Calicut, Ceylon. Ekspedisi ketiga 

dimulai pada tahun 1409 sampai 1411, Zheng He mengunjungi Champa, Siam, 

Jawa, Malaka, Samudra, Ceyon, Quilon, Cochin, Calicut. Ekspedisi keempat 

terjadi pada tahun 1413 sampai 1415 dengan tujuan Champa, jawa, Palembang, 

Malaka, Pahang, Kelantan, Samudra, Lambri, Aru, Ceylon, Kayal, Cochin, 

Calicut, Hormuz, Dhufar-Lasa, Aden, Mogadishu, Giumbo, Brava, Malindi, 

Maldive. Ekspedisi kelima terjadi pada tahun 1417 sampai 1419 Zheng He 

mengunjungi Champa, Jawa, Pahang, Palembang, Malaka, Samudra, Lambri, 
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Ceylon, Cochin, Calicut, Hormuz, Lasa, Aden, Mogadishu, Brava, Malindi, 

Maldives. Ekspedisi keenam pada tahun 1421 sampai 1422 kunjungan ke 

Champa, Siam, Malaka, Aru, Samudra, Lambri, Ceylon, Cochin, Calicut, 

Hormuz, Dhufar, Sub armada dari Samudra, Maldives, Brava, Mogadishu, Aden, 

Lasa ke Hormuz. Dan ekspedisi terakhir ketujuh pada tahun 1431 sampai 1433 

mengunjungi Champa, Jawa, Palembang, Malaka, Samudra, Nagur, Acheh, Lide, 

Lambri, Bangladesh, Ceylon, Maldives, Quilon, Cochin, Calicut, Hormuz, 

Dhufar, Lasa, Aden, Mogadishu, Brava. 

 Dalam melakukan ekspedisinya Zheng He beberapa kali mendatangi 

Indonesia yaitu pada tahun 1405-1407 dalam ekspedisi pertamanya, lalu pada 

tahun 1407-1409 dalam ekspedisi kedua, 1409-1411 dalam ekspedisi ketiga, 

1413-1415 dalam ekspedisi keempat, 1417-1419 dalam ekspedisi kelima dan 

1431-1433 dalam ekspedisi ketujuh. 

Zheng He melakukan peristiwa-peristiwa penting dalam kunjungannya ke 

Indonesia diantaranya terlibat dalam perang paragreg, menangkap Chen Zhuyi di 

Palembang, dan mengangkat Si Jinqin sebagai pejabat perdamaian di Palembang. 
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