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ABSTRAK
Insomnia cenderung terjadi pada usia lanjut. Salah satu prosedur yang dapat
digunakan untuk mengatasi insomnia pada lansia yaitu dengan pijat aromaterapi. Tujuan
penelitian adalah membuktikan Pengaruh pijat aromaterapi Terhadap Insomnia pada
Lansia. Desain penelitian yang digunakan adalah Pra Experiment, One Grup Pre-Post
Test Design. Populasi penelitian adalah semua lansia yang mengalami insomnia di
Posyandu Lansia RW 04 Kelurahan Bangsal Kota Kediri dengan subyek adalah 20
responden yang dipilih menggunakan teknik Quota sampling. Variabel independen yaitu
Pijat Aromaterapi dan Variabel dependen yaitu insomnia. Pengumpulan data
menggunakan Insomnia Rating Scale. Analisa data menggunakan McNemar ρ < 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan 20 (100%) responden mengalami insomnia. setelah 7 hari
dilakukan Pijat Aromaterapi, pada hari ke 8 dilakukan pengukuran kembali sebesar 16
(80%) responden tidak mengalami insomnia dan 4 (20%) responden mengalami
insomnia. Hasil statistik ρ= 0,000 dengan uji statistik McNemar. Disimpulkan Pijat
Aromaterapi efektif menurunkan kejadian insomnia pada lansia.
Kata Kunci: Pijat Aromaterapi, Insomnia, dan Lansia
ABSTRACT
Insomnia tends to occur to elderly. One of the procedures that can be used to
resolve insomnia problem to elderly is aromatherapy massage. The research objective is
to prove the influence of aromatherapy massage towards insomnia to elderly. The
research design was pre-experiment, one group of pre-post test design. The population
was all of elderly who experienced insomnia in Posyandu Lansia RW 04 Kelurahan
Bangsal Kediri. The samples were 20 respondents using quota sampling technique. The
independent variable was aromatherapy massage and the dependent variable was
insomnia. Data were collected using interview based on Insomnia Rating Scale and then
analyzed using statistical test of McNemar with α ≤ 0.05. The research results showed
that 20 respondents (100%) experienced insomnia. After 7 days of aromatherapy
massage, the researcher conducted measurement on 8th day that 16 respondents (80%)
did not experience insomnia and 4 respondents (20%) still experienced insomnia. The
statistical result was obtained ρ=0.000, it meant there was the influence of aromatherapy
massage towards insomnia. In conclusion, the aromatherapy massage was able to
decrease the incident of insomnia to elderly.
Keywords: Aromatherapy massage, Insomnia, and Elderly

Pendahuluan

Lanjut usia adalah bagian dari
proses tumbuh kembang. Manusia tidak
secara tiba-tiba menjadi tua, tetapi
berkembang dari bayi, anak anak, dewasa
dan akhirnya menjadi tua. Lansia
merupakan suatu proses alami yang
ditentukan oleh Tuhan yang maha Esa.
Semua orang akan mengalami proses
menjadi tua dan masa tua merupakan
masa hidup manusia terakhir. Dimasa ini
seseorang mengalami kemunduran fisik,
mental dan sosial secara bertahap.
Masalah yang terjadi pada lansia
diantaranya mudah jatuh, mudah lelah,
gangguan kardiovaskuler, nyeri atau
ketidaknyamanan, gangguan eliminasi,
gangguan
ketajaman
penglihatan,
gangguan pendengaran, mudah gatal,
gangguan tidur (Maryam, 2010).
Masalah sulit tidur seperti halnya
insomnia sering terjadi pada usia lanjut,
sering timbul bersamaan dengan
gangguan emosional, seperti kecemasan,
kegelisahan, depresi, atau ketakutan.
Tidak mampu mempertahankan tidur
atau tidak dapat tidur seperti yang
diharapkan, kesulitan untuk masuk ke
dalam keadaan tidur, sering terbangun di
tengah malam dan sulit masuk ke dalam
tidur lagi, atau terbangun pada dini hari
dan sulit tidur kembali merupakan
keluhan yang sering dialami oleh lansia
(Widya, 2016).
Menurut
National
Sleep
Foundation tahun 2010 sekitar 67% dari
1.508 lansia di Amerika usia 65 tahun
keatas melaporkan mengalami insomnia
dan sebanyak 7,3% mengeluh gangguan
memulai dan mempertahankan tidur.
Diperkirakan, saat ini penderita insomnia
di Indonesia sekitar 10% dari populasi,
atau sekitar 28 juta jiwa (Naviri, 2016).
Menurut (Puspitosari (2011) dalam
Delta, 2016), Prevalensi di Indonesia
insomnia menyerang sekitar 50% orang
yang berusia 65 tahun, kejadian insomnia
cukup tinggi yaitu sekitar 67%.
Berdasarkan hasil pra penelitian di
Posyandu Lansia RW 04 Kelurahan
Bangsal Kota Kediri pada tanggal 12

Desember 2017 dengan menggunakan
ISI (Insomnia Severity Index) terhadap
10 lansia didapatkan 90% lansia
mengalami insomnia, dengan 60% lansia
mengalami insomnia tingkat sedang,
30% lansia mengalami insomnia tingkat
ringan.
Faktor
penyebab
insomnia,
meliputi
faktor
fisik
(menderita
gangguan kesehatan yang mempengaruhi
pola tidur, seperti asma, demam,
alzheimer, sesak nafas, dan sebagainya),
faktor psikis (stres, depresi, rasa takut,
cemas dan semacamnya) dan faktor
lingkungan (berisik atau bising, juga bisa
pula ruang tidur yang tidak kondusif).
Kemudian insomnia juga bisa disebabkan
karena kebiasaan mengkonsumsi kafein
dan alkohol, kebiasaan melakukan
aktivitas
selain
ditempat
tidur,
melakukan perjalanan jauh (jet lag) atau
bisa pula efek samping pengobatan dan
penggunaan obat-obatan, sehingga faktor
tersebut menyebabkan gangguan tidur
(insomnia) pada lansia. Lansia rentan
terhadap insomnia karena adanya
perubahan pola tidur, sering terbangun,
lebih banyak waktu saat terjaga dan
kebutuhan tidur juga semakin berkurang,
biasanya menyerang tahap 4 yaitu tidur
dalam (Naviri, 2016). Jika insomnia ini
terjadi terus menerus akan berdampak
pada meningkatkan bahaya penyakit
secara keseluruhan. Ada beberapa
dampak serius gangguan tidur pada
lansia, misalnya mengantuk berlebihan di
siang hari, kerugian kesehatan fisik
(kegemukan,
gangguan
jantung,
diabetes), kerugian kesehatan psikis
(gangguan atensi dan memori, mood,
depresi),
kerugian
hidup
dalam
masyarakat (kehilangan ruang aktualisasi
di
masyarakat),
sering
terjatuh,
penggunaan agen hipnotik yang tidak
semestinya, dan kualitas hidup (Priyoto,
2015). Sebaliknya apabila kebutuhan
tidur pada lansia dapat diatasi maka
lansia memiliki kualitas tidur yang baik
sehingga dapat menjaga keseimbangan
mental,
emosional,
kesehatan,
mengurangi
stres
pada
paru,
kardiovaskuler, endokrin, dan lain-lain
(Hidayat, 2015).

Berbagai cara dapat dilakukan
untuk mengobati insomnia yang terjadi,
yaitu dengan terapi farmakologi dan
terapi
non-farmakologi.
Terapi
farmakologi yang dapat digunakan untuk
mengatasi
insomnia,
yaitu
Benzodiasepin, Ramelton. Namun jika
terus-menerus
menggunakan
obat
tersebut untuk membantu tidurnya tanpa
melakukan proses terapi untuk keluhan
dasarnya maka, tak heran jika sering
ditemukan mengonsumsi obat tersebut
sampai bertahun-tahun sehingga dapat
terjadi ketergantungan obat (Widya,
2016). Oleh karena itu, terapi nonfarmakologi dapat digunakan untuk
mengatasi insomnia dengan keuntungan
yaitu dapat digunakan sebagai terapi
yang tidak menimbulkan efek samping
dan relatif mudah untuk digunakan.
Terapi non-farmakologi yang dapat
digunakan untuk mengatasi insomnia
pada lansia salah satunya yaitu pijat
aromaterapi (Mahanani & Yusiana,
2017). Pijat aromaterapi merupakan
prosedur keperawatan komplementer
kebutuhan
istirahat
tidur.
Pijat
aromaterapi adalah relaksasi menyeluruh
dan ketenangan dengan memadukan
manfaat aroma minyak tanaman esensial,
yang dapat memberikan kenyamanan
saat tidur, hal ini disebabkan karena
minyak esensial yang dioleskan pada
permukaan
kulit
dan
dilakukan
pemijatan, dapat diserap melalui
penyerapan kulit oleh pembuluh kapiler
dan selanjutnya akan dibawa oleh sistem
sirkulasi darah maupun limfatik ke
susunan saraf pusat, otak akan mengirim

respons ke organ tubuh yang mengalami
gangguan. Selain itu pijat bekerja
langsung pada kulit, dimana kulit
merupakan organ tubuh terbesar dari
manusia dan dipenuhi ujung-ujung syaraf
dan dapat memicu terlepasnya endorfrin,
zat kimia otak (neurotransmiter) yang
menghasilkan
perasaan
nyaman
(Setyoadi, 2011). Pijat aromaterapi
memiliki keuntungan yaitu pengerjaan
prosedur yang relatif mudah, murah tidak
memerlukan peralatan yang sulit (hanya
sekedar minyak aromaterapi), tidak
membutuhkan waktu yang lama (pijat
aromaterapi yang efektif 25-30 menit).
Berdasarkan
pendekatan
nonfarmakologi keperawatan komplementer
tersebut, diperlukan penelitian lanjut
untuk menganalisa pengaruh pijat
aromaterapi terhadap insomnia.

Metodologi Penelitian

Desain
penelitian
yang
digunakan adalah pra eksperimen one
grup pra-post test design. Populasi
penelitian adalah semua lansia yang
mengalami insomnia di Posyandu Lansia
RW 04 Kelurahan Bangsal Kota Kediri
dengan subyek adalah 20 responden yang
dipilih menggunakan teknik Quota
sampling. Variabel independen yaitu
Pijat Aromaterapi dan Variabel dependen
yaitu insomnia. Pengumpulan data
menggunakan Insomnia Rating Scale.
Analisa data menggunakan McNemar ρ <
0,05.

Hasil Penelitian

Tabel 1. Lansia yang Mengalami Insomnia di Posyandu Lansia RW 04 Kelurahan
Bangsal Kota Kediri pada tanggal 6 April – 6 Mei 2018 (n = 20).
Insomnia
Mengalami Insomnia
Tidak Mengalami Insomnia
Jumlah

Berdasarakan hasil pengukuran
insomnia menggunakan Insomnia Rating

F
20
0
20

%
100
0
100

Scale
Sebelum
dilakukan
Pijat
Aromaterapi pada Lansia di Posyandu

Lansia RW 04 Kelurahan Bangsal Kota
Kediri didapatkan lansia yang mengalami
insomnia yaitu 20 (100%) responden dan

Tabel 2.

Pengaruh Pijat Aromaterapi terhadap Insomnia pada Lansia di Posyandu
Lansia RW 04 Kelurahan Bangsal Kota Kediri pada tanggal 6 April – 6 Mei
2018 (n = 20)

Awal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Insomnia
Hari ke-8
Keterangan
0
Tidak mengalami gangguan tidur
0
Tidak mengalami gangguan tidur
0
Tidak mengalami gangguan tidur
0
Tidak mengalami gangguan tidur
0
Tidak mengalami gangguan tidur
0
Tidak mengalami gangguan tidur
1
Mengalami gangguan tidur
0
Tidak mengalami gangguan tidur
0
Tidak mengalami gangguan tidur
0
Tidak mengalami gangguan tidur
0
Tidak mengalami gangguan tidur
1
Mengalami gangguan tidur
0
Tidak mengalami gangguan tidur
0
Tidak mengalami gangguan tidur
0
Tidak mengalami gangguan tidur
0
Tidak mengalami gangguan tidur
1
Mengalami gangguan tidur
0
Tidak mengalami gangguan tidur
0
Tidak mengalami gangguan tidur
1
Mengalami gangguan tidur
McNemar ρ = 0,000

Berdasarkan uji statistik Mc
Nemar didapatkan bahwa ρ= 0,000.
Dimana ρ < α maka H0 ditolak dan H1

Tabel 3.

Lansia yang tidak mengalami insomnia
yaitu 0 (0%) responden.

diterima, hal ini menunjukkan ada beda
signifikan antara insomnia sebelum dan
sesudah intervensi.

Perubahan kejadian insomnia Pengaruh Pijat Aromaterapi terhadap Insomnia
pada Lansia di Posyandu Lansia RW 04 Kelurahan Bangsal Kota Kediri pada
Tanggal 6 April – 6 Mei 2018 (n = 20).
Kategori

Tidak ada gangguan
tidur
Ada/mengalami
gangguan tidur

Hari ke-8 Sesudah Intervensi
Tidak ada
Ada/mengalami
Gangguan tidur
gangguan tidur
F
%
F
%
0
0
0
0
16

80

Berdasarkan tabel 3 didapatkan
bahwa lansia yang mengalami perubahan
tidak insomnia sebanyak 16 responden
(80%), sedangkan lansia yang tetap
insomnia sebanyak 4 responden (20%).

4

20

Total
F

%

0

100

20

100

Jadi
pemberian
intervensi
Pijat
Aromaterapi dapat menurunkan kejadian
insomnia pada lansia.

Pembahasan

Insomnia pada Lansia di Posyandu
Lansia RW 04 Kelurahan Bangsal
Kota Kediri

Berdasarkan data penelitian dari
wawancara terstruktur menggunakan
Insomnia
Rating
Scale
sebelum
dilakukan Pijat Aromaterapi (Pre-test)
pada lansia di Posyandu Lansia RW 04
Kelurahan
Bangsal
Kota
Kediri
didapatkan semua lansia mengalami
gangguan tidur sebanyak 20 responden.
Menua atau menjadi tua adalah
suatu keadaan yang terjadi didalam
kehidupan manusia. Menjadi tua
merupakan proses alamiah, yang berarti
seseorang telah melalui tiga tahap
kehidupan yaitu anak, dewasa, dan tua.
Manusia secara perlahan mengalami
kemunduran struktur dan fungsi organ.
Kemunduran struktur dan fungsi organ
pada lansia dapat mempengaruhi
kemandirian dan kesehatan lanjut usia.
Pada proses penuaan ini lansia
mengalami masalah-masalah yang terjadi
pada lanjut usia diantaranya mudah jatuh,
mudah lelah, gangguan kardiovaskuler,
nyeri atau ketidaknyamanan, gangguan
eliminasi,
gangguan
ketajaman
penglihatan, gangguan pendengaran,
mudah gatal dan gangguan tidur
(Maryam, 2010). Tidur yang merupakan
kondisi tidak sadar dimana individu
dapat dibangunkan oleh stimulus atau
sensoris yang, atau juga dapat dikatakan
sebagai keadaan tidak sadarkan diri yang
relatif, bukan hanya keadaan penuh
ketenangan tanpa kegiatan, tetapi lebih
merupakan suatu urutan siklus yang
berulang, dengan ciri adanya aktivitas
yang minim, memiliki kesadaran yang
bervariasi, terdapat perubahan proses
fisiologis, dan terjadi penurunan respons
terhadap rangsangan dari luar (Hidayat,
2015). Tidur adalah proses fisiologis
yang berputar dan bergantung dengan
periode jaga yang lebih lama. Siklus
tidur-bangun
mempengaruhi
dan
mengatur fungsi fisiologis dan respons

perilaku (Perry dan Potter, 2010). Tidur
adalah suatu keadaan relatif tanpa sadar
yang penuh ketenangan tanpa kegiatan
yang merupakan urutan siklus yang
berulang-ulang
dan
masing-masing
menyatakan fase kegiatan otak badaniah
yang berbeda (Tarwato Wartonah, 2011).
Gangguan tidur atau kelainan tidur
adalah
insomnia
(Naviri,
2016).
Insomnia
adalah
keadaan
ketika
seseorang tidak mampu mempertahankan
tidur atau tidak dapat tidur seperti yang
diharapkan, ada yang mengalami
kesulitan untuk masuk kedalam keadaan
tidur (insomnia inisial), sering terbangun
ditengah malam dan sulit masuk kedalam
tidur lagi, atau terbangun pada dini hari
dan sulit tidur kembali (insomnia
terminal) (Widya, 2016). Insomnia
merupakan
suatu
keadaan
ketidakmampuan tidur yang adekuat,
baik kualitas maupun kuantitas, dengan
keadaan tidur hanya sebentar atau susah
tidur
(Hidayat,
2015).
Insomnia
merupakan
ketidakmampuan
untuk
mencukupi kebutuhan tidur baik secara
kualitas maupun kuantitas. Seseorang
yang terbangun dari tidur, tetapi merasa
belum cukup untuk tidur dapat disebut
mengalami insomnia (Japardi (2002)
dalam Reny, 2014). Insomnia adalah
ketidakmampuan memperoleh secara
cukup kualitas dan kuantitas tidur
(Tarwoto Wartonah, 2011). Penyebab
insomnia,
meliputi
faktor
fisik
(menderita gangguan kesehatan yang
mempengaruhi pola tidur, seperti asma,
demam, alzheimer, sesak nafas, dan
sebagainya), faktor psikis (stres, depresi,
rasa takut, cemas dan semacamnya) dan
faktor lingkungan (berisik atau bising,
juga bisa pula ruang tidur yang tidak
kondusif). Kemudian insomnia juga bisa
disebabkan
karena
kebiasaan
mengkonsumsi kafein dan alkohol,
kebiasaan melakukan aktivitas selain
ditempat tidur, melakukan perjalanan
jauh (jet lag) atau bisa pula efek samping
pengobatan dan penggunaan obat-obatan,
sehingga faktor tersebut menyebabkan
gangguan tidur (insomnia) pada lansia.
Lansia rentan terhadap insomnia karena
adanya perubahan pola tidur, sering

terbangun, lebih banyak waktu saat
terjaga dan kebutuhan tidur juga semakin
berkurang, dan biasanya menyerang
tahap 4 yaitu tidur dalam (Naviri, 2016).
dampak serius akibat gangguan tidur
(insomnia) pada lansia adalah mengantuk
berlebihan di siang hari, kerugian
kesehatan fisik (kegemukan, gangguan
jantung, diabetes), kerugian kesehatan
psikis (gangguan atensi dan memori,
mood, depresi), kerugian hidup dalam
masyarakat (kehilangan ruang aktualisasi
di
masyarakat),
sering
terjatuh,
penggunaan agen hipnotik yang tidak
semestinya, dan kualitas hidup.
Responden yang semua berusia
60 tahun keatas sering terbangun dan
menghabiskan lebih banyak waktu untuk
terjaga. responden yang mengeluhkan
ketika disiang hari merasakan kantuk
tetapi tetap terjaga atau tidak dapat
tertidur lelap, dan pada malam hari
merasakan kesulitan tidur akibatnya
responden
sering
mengeluhkan
penurunan kesehatan. Lansia cenderung
mengalami penurunan jam istirahat.
Lansia harus berbaring lama ditempat
tidur dengan waktu yang lama untuk
masuk tidur. Lansia sering terbangun
dikarenakan
berkemih
yang
menyebabkan lansia terbangun dimalam
hari. Lansia memerlukan banyak waktu
untuk kembali tidur dan cenderung
bangun lebih awal. Lansia mengalami
perubahan pola tidur sehingga tidak segar
ketika bangun di waktu pagi hari. Tidur
seperlunya
(ketika
benar-benar
mengantuk) tetapi tidak berlebihan agar
merasakan segar dan sehat di hari
berikutnya.
Responden
mengalami
insomnia yang cenderung disebabkan
oleh adanya perubahan pada struktur
kimia otak dan hormon otak dan terdapat
gangguan psikis. Ketika seseorang
mendapat stresor, hormon stres akan
meningkat dan menghambat produksi
hormon endorfin dan hormon melatonin.
Endorfin adalah suatu hormon untuk
memberikan perasaan nyaman sehingga
berpengaruh pada kualitas tidur. hormon
melatonin adalah suatu hormon yang
mengatur ritme sirkandia (siklus 24 jam)
didalam tubuh. Akibat berkurangnya

melatonin akan mengakibatkan sulit
tidur. Lansia berumur 60 tahun keatas,
memiliki episode tidur yang cenderung
memendek, hal ini dipengaruhi oleh
proses penuaan yang terjadi secara alami
pada setiap lansia. Seiring terjadinya
penuaan banyak penurunan kemampuan
dari organ-organ, jaringan dan sel-sel
dalam tubuh. Insomnia dapat terjadi
karena lansia mengalami penurunan
fungsi dan struktur atau mengalami
proses
degeneratif,
hal
tersebut
mengakibatkan perubahan sistem saraf
pusat, antara lain sistem gelombang otak
dan siklus sirkandian. Perubahan itu
mengakibatkan
terganggunya
pusat
pengaturan tidur sehingga mempengaruhi
proses tidur dan mengakibatkan lansia
terbangun lebih sering pada malam hari
sehingga dapat timbul berupa kantuk,
kelelahan otot, kelelahan mental,
gangguan emosional, seperi kecemasan,
kegelisahan dam ketakutan. Selain itu
Keletihan akibat aktivitas yang tinggi
kurang
didapat
oleh
responden.
Hilangnya kontak sosial dengan area
pekerjaan menjadi penyebab yang
membuat lansia merasakan kekosongan,
lansia tersebut secara tiba-tiba dapat
merasakan begitu banyak waktu luang
yang ada di rumah dan disertai dengan
sedikitnya hal-hal yang dapat dijalani.
Lansia lebih banyak menggunakan waktu
luang untuk istirahat dirumah, sedangkan
kurangnya aktifitas lansia seperti
olahraga, bekerja, dan membantu
pekerjaan rumah tangga mengakibatkan
lansia lebih banyak waktu untuk istirahat
pada siang hari, jika lansia lebih banyak
istirahat di siang hari dan kurangnya
aktifitas fisik mengakibatkan lansia
mengalami insomnia atau kesulitan tidur.

Pengaruh Pijat Aromaterapi terhadap
Insomnia pada Lansia di Posyandu
Lansia RW 04 Kelurahan Bangsal
Kota Kediri

Berdasarkan hasil uji statistik Mc
Nemar didapatkan bahwa lansia yang
mengalami perubahan tidak insomnia

sebanyak
16
responden
(80%),
sedangkan lansia yang tetap insomnia
sebanyak 4 responden (20%). ρ value
(0,000), dimana ρ < α, maka H0 ditolak
dan
H1
diterima
yang
berarti
menunjukkan
pemberian
pijat
aromaterapi
berpengaruh
terhadap
penurunan insomnia pada lansia dan hasil
penelitian didapatkan 16 responden
(80%) tersebut mengalami penurunan
skala insomnia setelah dilakukan
intervensi pijat aromaterapi setiap hari
selama 7 hari (25-30 menit).
Terapi non-farmakologi yang
dapat digunakan untuk mengatasi
insomnia pada lansia salah satunya yaitu
pijat aromaterapi (Mahanani & Yusiana,
2017). pijat aromaterapi merupakan
Prosedur keperawatan komplementer
kebutuhan istirahat tidur dan pengobatan
alternatif dengan menggunakan sari
tumbuhan aromatik murni berupa bahan
cairan tanaman yang mudah menguap
dan senyawa aromatik lain dari
tumbuhan. Minyak yang digunakan
dalam terapi komlementer meliputi
minyak esensial jeruk yang dapat
menimbulkan
aroma
sedatif.
Aromaterapi
merupakan
sistem
penyembuhan
yang
melibatkan
pemakaian minyak esensial murni. Oleh
karena penggunaan minyak esensial,
maka aromaterapi sering diartikan
sebagai penggunaan minyak esensial
untuk meningkatkan kesehatan dan
vitalitas tubuh, pikiran, serta jiwa dengan
cara pijat aromaterapi (Setyoadi, 2011).
Minyak esensial adalah minyak berbau
yang diproduksi terutama oleh tanaman.
Dalam aromaterapi, minyak esensial
yang digunakan sebagai sediaan pada
umumnya minyak yang dapat berupa
sediaan cair ataupun padat. Minyak
esensial diambil dari tanaman dengan
cara, tetapi yang dianjurkan untuk
produksi
yang
digunakan
untuk
aromaterapi adalah minyak esensial hasil
distilasi, baik dengan distilasi air,
distilasi uap, distilasi air dan uap, atau
distilasi kering. Untuk minyak esensial
kulit jeruk sebaiknya menggunakan
minyak yang berasal dari pengepresan
atau perasan kulit jeruk yang telah

terstandarisasi produk pabrik. Pijat
aromaterapi adalah relaksasi menyeluruh
dan ketenangan dengan memadukan
manfaat aroma minyak esensial, minyak
esensial salah satunya minyak esensial
jeruk yang mempunyai daya anti septik.
Sebagai minyak pijat dapat mengurangi
indigesti, dan dapat meringankan depresi
dan insomnia. Bau jeruk (orange) dapat
mengurangi kecemasan dan menurunkan
tekanan darah tinggi (Koensoemardiyah,
2009). Pemberian pijat aromaterapi dapat
menyebabkan otot tubuh menjadi rileks,
meningkatkan sirkulasi, dan merangsang
aliran darah ke seluruh pembuluh darah
yang lebih dalam akibat gangguan tidur
dapat diminimalkan. Pemberian pijat
aromaterapi juga memberikan efek
mengurangi ketegangan tubuh. Indikasi
pijat aromaterapi yaitu gangguan tidur,
kelelahan, sakit kepala, stress dan
kecemasan, ketegangan mental dan fisik.
Kontraindikasi pijat aromaterapi yaitu
pada area spinal, area inflamasi dan
infeksi, area yang baru saja terkena
cedera, pembedahan, abrasi, atau
osteoporosis, area kelenjar limfe pada
penderita kanker, klien dengan gangguan
pembuluh darah vena seperti blood
clotting. Perawat berperan dalam
kesehatan komunitas untuk membantu
klien mengembangkan perilaku yang
kondusif untuk istirahat dan relaksasi.
Klien disarankan untuk mengembangkan
kebiasaan tidur yang baik dirumah, klien
perlu mempelajari teknik yang dapat
meningkatkan tidur. (Setyoadi, 2011).
Perubahan skala insomnia yang
signifikan pada responden, dikarenakan
bahwa pijat aromaterapi salah satu terapi
yang
efektif
digunakan
untuk
kenyamanan saat tidur dan dengan pijat
aromaterapi sebelum tidur malam bukan
hanya menurunkan skala insomnia
namun dapat menimbulkan efek rilek dan
nyaman pada tubuh, memperlambat
metabolisme tubuh dan menimbulkan
perasaan kantuk sehingga para lansia
akan lebih mudah tertidur. Waktu tidur
yang terjadi pada lansia menurun sesuai
peningkatan usia, dimana pada usia
lanjut diperlukan waktu tidur sekitar 6
jam dan juga akan terjadi penurunan.

Lansia yang diberikan pijat aromaterapi
setiap hari (25-30 menit) selama 7 hari,
maka, yang biasanya tidur dalam jumlah
waktu yang sedikit menjadi jumlah jam
tidurnya bertambah lama. Selain itu pada
kualitas tidur lansia Pemberian pijat
aromaterapi maka lansia yang awalnya
tidur tidak nyenyak dan bangun tidur
terasa tidak segar menjadi tidur nyenyak
dan bangun tidur terasa segar. Pengaruh
terhadap kenyamanan tidur pada lansia
tersebut disebabkan karena minyak
esensial jeruk yang dioleskan pada
permukaan
kulit
dan
dilakukan
pemijatan, dapat diserap melalui
penyerapan kulit oleh pembuluh kapiler
dan selanjutnya akan dibawa oleh sistem
sirkulasi darah maupun limfatik ke
susunan saraf pusat, otak akan mengirim
respons ke organ tubuh yang mengalami
gangguan. Selain itu pijat aromaterapi
dapat bekerja secara langsung pada kulit,
dimana kulit merupakan organ tubuh
terbesar dari manusia dan dipenuhi
ujung-ujung syaraf dan dapat memicu
terlepasnya endorfrin, zat kimia otak
(neurotransmiter) yang menghasilkan
perasaan nyaman sehingga meningkatkan
kualitas tidur pada lansia insomnia.
Penurunan skala insomnia pada lansia
masing-masing mempunyai penurunan
yang berbeda-beda, hal ini disebabkan
karena tingkat kenyamanan responden
yang berbeda yang tidak dapat dikontrol
oleh
peneliti.
Keberhasilan
pijat
aromaterapi dalam penurunan skala
insomnia juga dipengaruhi oleh faktor
kebiasaan, konsumsi obat tidur dan
kurangnya aktivitas. Lansia juga sering
bangun pada malam hari, dibukikan
dengan 50% responden terbangun 3-4
kali dan 50% responden terbangun 1-2
kali pada malam hari, hal ini juga bisa
dikarenakan kondisi tempat tinggal yang
mengganggu, seperti tetangga yang
selalu membuat suara-suara keributan
atau ruang tidur yang terus menyala.
Faktor lingkungan bisa mempengaruhi
kondisi tidur lansia, selain itu faktor
penyakit dan berkemih lansia juga bisa
mempengaruhi terbangun dimalam hari.
Lansia juga memerlukan banyak waktu
ditempat tidur untuk bisa tidur (kembali

tidur). Rutinitas melakukan pijat
aromaterapi
akan
memberikan
kenyamanan saat tidur, mengurangi
jumlah jam bangun dimalam hari dan
juga waktu bangun di pagi hari,
memperkuat siklus sirkandian sehingga
menyebabkan awitan tidur yang teratur,
karena kebiasaan bangun di pagi hari
dipengaruhi juga saat lansia memulai
tidur, jika lansia lebih awal memulai
tidur maka saat saat bangun juga akan
lebih awal dan teratur. jadi, dengan
rutinitas diberikan pijat aromaterapi
setiap hari maka lansia tidak memerlukan
waktu yang lama untuk masuk tidur dan
mengurangi jumlah jam bangun dimalam
hari sehingga dapat memberikan
kenyamanan saat tidur pada lansia
insomnia dan perawat memiliki potensi
untuk menjadi partisipan utama untuk
menentukan terapi medis alternatif atau
komplementer mana yang lebih sesuai
dengan kepercayaan dan menawarkan
rekomendasi yang sesuai dengan keadaan
responden.

Simpulan
Pemberian pijat aromaterapi setiap
hari (25-30 menit) selama 7 hari.
menjelang
tidur
malam
efektif
menurunkan kejadian insomnia pada
lansia.

Saran
Tindakan non farmakologi seperti
Pijat Aromaterapi dapat dilakukan secara
terus menerus kepada lansia yang
mengalami
insomnia
dapat
dikembangkan menjadi program layanan
kesehatan bagi lansia di tatanan
komunitas melalui bantuan kader lansia.
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