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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan pembangunan termasuk pembangunan kesehatan telah 

meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat yaitu meningkatnya Usia 

Harapan Hidup (UHH) di Indonesia dari tahun ke tahun (Bandiyah, 2009). 

Angka harapan hidup penduduk Indonesia (laki-laki dan perempuan) 

diproyeksikan naik dari 67,8 tahun pada periode 2000 - 2005 menjadi 73,6 

tahun pada periode 2020 - 2025. Usia harapan hidup untuk Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) pada tahun 2012 adalah 74 tahun untuk wanita dan 72 

tahun untuk pria (Putra, 2013). Peningkatan usia harapan hidup penduduk 

menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) terus meningkat dari tahun 

ke tahun. Badan Pusat Statistik memprediksikan presentase penduduk lanjut 

usia akan mencapai 9,77% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 

menjadi 11,34% pada tahun 2020. Sedangkan persentase penduduk lanjut usia 

di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2010 

adalah 7,5% dan diproyeksikan menjadi 11,3% pada tahun 2025 (Badan Pusat 

Statistik, 2011). 

Majunya pelayanan kesehatan, menurunnya angka kematian bayi dan 

anak, perbaikan gizi dan sanitasi, dan meningkatnya pengawasan terhadap 

penyakit infeksi berpengaruh terhadap peningkatan umur harapan hidup. Pada 

umur di atas 55 tahun setiap individu mengalami proses penuaan secara 
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alamiah. Kejadian ini dapat memunculkan masalah soaial, psikologis, fisik, 

ekonomi dan mental. Perpindahan pola perekonomian masyarakat dari 

pertanian ke industri maka pola penyakit di masyarakat juga ikut berubah dari 

penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Pengalaman hidup, 

hereditas (keturunan, genetik), status kesehatan, nutrisi atau makanan, 

lingkungan dan stres adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penuaan 

(Nugroho, 2008).  

Keberadaan lanjut usia di lingkungan masyarakat sering dipersepsikan 

negatif, lansia sering dianggap beban keluarga dan masyarakat sekitarnya. Hal 

ini membuat berkembangnya anggapan yang salah di masyarakat bahwa 

semakin bertambah usia atau menjadi tua identik dengan semakin banyak pula 

masalah kesehatan yang diderita oleh lansia. Masyarakat cenderung 

memandang lansia sebagai sekelompok orang yang sakit-sakitan. Pandangan 

seperti ini muncul karna masyarakat hanya melihat dari sebagian kasus lansia 

yang sangat ketergantungan dan sakit-sakitan. Tentu persepsi negatif seperti 

itu tidak semua benar, banyak lansia yang masih berperan aktif baik di 

lingkungan keluarga maupun bermasyarakat. Oleh karena itu kita tidak boleh 

memandang negatif lansia sebaliknya kita harus memandang lansia sebagai 

individu yang memiliki kebutuhan emosional, spriritual, intelektual, selain 

kebutuhan yang bersifat biologis (Hidayat, 2008).  

Stigma negatif yang melekat kuat pada diri sebagian besar masyarakat 

menyebabkan timbulnya berbagai keluhan yang dialami oleh seseorang ketika 

memasuki masa tua, baik yang bersifat gangguan fisik maupun psikis. Salah 
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satu keluhan yang bersifat psikis yang banyak ditemukan pada orang yang 

telah memasuki usia lanjut adalah depresi. Kondisi ini terutama disebabkan 

oleh menurunnya tingkat produktivitas seseorang dan kemandirian diri sebagai 

dampak dari menurunnya fungsi anggota tubuh sehingga meningkatkan 

ketergantungan pada orang lain khususnya keluarga.  

Depresi adalah terganggunya fugsi manusia yang berhubungan dengan 

perasaan yang sedih dan gejala penyerta lainnya (Kaplan, 2010). Menurunnya 

fungsi organ tubuh, tingkat produktifitas dan menurunnya kemandirian lanjut 

usia menimbulkan dampak yaitu tidak nyaman dalam menjalani kehidupan. 

Masa tua akan menimbulkan depresi bagi sebagian besar lanjut usia. Hal ini 

akan menjadi tekanan dan semakin memberatkan apabila lansia tersebut selalu 

berpikiran negatif dalam memasuki lanjut usia. Kesehatan adalah poin penting 

yang harus diperhatikan pada kehidupan lansia. Semakin bertambah usia 

seseorang, maka akan semakin berkurang daya tahan fisik lansia tersebut. 

Dalam hal ini, kajian terhadap gerontik dan geriatrik perlu ditingkatkan, 

termasuk dalam mengatasi masalah depresi yang banyak dialami oleh lansia 

(Nugroho, 2008). 

Intervensi keperawatan yang tepat dibutuhkan untuk membantu lansia 

mengatasi keluhan depresi, baik secara fisiologis maupun psikologis (Smeltzer 

& Bare, 2002). Salah satunya dengan tindakan terapeutik bersifat 

nonfarmakologi menggunakan terapi wewangian minyak essensial. Menurut 

Hutasoit (2002) penggunaan terapi wewangian yang juga populer dikenal 

dengan nama aromaterapi, merupakan suatu tindakan terapeutik yang 
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bermanfaatuntuk meningkatkan keadaan fisiologis dan psikologis. Proses 

terapi umumnya diawali dengan penciuman wewangian minyak essensial yang 

dapat langsung mencapai paru-paru dan sistem sirkulasi darah begitu aroma 

tercium, sehingga mudah terserap masuk dalam tubuh manusia karena sifat 

senyawa pada minyak essensial mudah larut dalam lemak, walaupun begitu, 

efek terbesar dari terapi wewangian ini terjadi di bagian otak melalui sistem 

saraf olfaktorius yang berhubungan dengan indera penciuman yang berkaitan 

langsung dengan rangsangan bau (Romantyo & Harini, 2009).  

Akhir-akhir ini, penggunaan terapi wewangian merupakan salah satu 

bentuk terapi alternatif yang banyak digunakan oleh masyarakat komunitas 

modern, kesadaran masyarakat akan efek samping pemakaian obat-obatan 

kimia semakin tinggi. Cara ini ditempuh dan dianggap sebagai suatu cara 

untuk penyembuhan kesehatan secara alamiah, karena bahan yang digunakan 

berasal dari proses penyulingan tumbuhan yang berasal dari kelopak bunga, 

daun, kulit batang, biji, kulit buah dan akar. Alasan utama penggunaan aroma 

terapi adalah berkhasiat menenangkan, sedatif dan membantu meregulasikan 

sistem saraf pusat dan bau dari aroma terapi ini berasal dari molekul linalyl 

ester yang dapat berpengaruh dalam memberikan efek rileks (Kurnia, 

Wardhani, dkk, 2009). Lavender adalah salah satu jenis aroma terapi yang 

sering di gunakan. Aroma terapi lavender mempunyai efek relaksasi, 

menenangkan kecemasan dan depresi (Kaina, 2006). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Balai Pelayanan Sosial 

Tresna Wredha (Balai PSTW) Budi Luhur Yogyakarta tahun 2017 sebagian 
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besar lansia mengalami masalah depresi. Hasil survey pendahuluan tahun 

2017 yang dilakukan peneliti juga menunjukan bahwa terapi wewangian 

minyak essensial bunga lavender belum pernah digunakan untuk menurunkan 

skor depresi pada lansia di Balai PelayananSosial tersebut. Tindakan yang 

telah dilakukan oleh dokter, pekerja sosial maupun perawat lansia dalam 

mengatasi masalah depresi dilakukan dengan cara pemberian berbagai 

aktifitas untuk mengisi waktu keseharian, mulai yang bersifat aktifitas olah 

raga, aktifitas membersihkan ruangan dan lingkungan sekitar, sampai dengan 

berbagai aktifitas kerajinan atau penyaluran hobi lansia, pendampingan mental 

spiritual dan pemberian informasi tentang penyuluhan pentingnya menjaga 

kesehatan fisik dan psikis pada lansia (lanjut usia). 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti merasa tertarik dan 

berusaha untuk mengatasi serta melakukan penanganan terhadap gangguan 

depresi yang dialami lansia dengan mengemukakan suatu solusi penggunaan 

terapi wewangian minyak essensial bunga lavender terhadap skor depresi 

lansia di Balai PSTW Budi Luhur Yogyakarta tahun 2017.  

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh pemberian  aroma terapi lavender terhadap skor 

depresi pada lansia di Balai Pelayanan Sosial Tresna Wredha (Balai PSTW) 

Budi Luhur Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. TujuanUmum 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 

aroma terapi lavender terhadap skor depresi pada lansia di Balai Pelayanan 

Sosial Tresna Wredha (Balai PSTW)  Budi Luhur Yogyakarta.   

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui skor depresi pada lansia sebelum pemberian terapi 

wewangian minyak essensial bunga lavender di Balai Pelayanan Sosial 

Tresna Wredha (Balai PSTW) Budi Luhur Yogyakarta.  

b. Mengetahui skor depresi pada lansia setelah pemberian terapi 

wewangian minyak essensial bunga lavender di Balai Pelayanan Sosial 

Tresna Wredha (Balai PSTW)  Budi Luhur Yogyakarta.  

D. Manfaat Penelitian 

1. ManfaatTeoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang teknik dalam 

mengurangi skor depresi, khususnya terhadap lansia yang rentan dengan 

berbagai keluhan fisik dan psikis, khususnya berupa depresi melalui 

penggunaan terapi non farmakologi dengan carai nhalasi wewangian 

minyak essensial bunga lavender.  

2. Manfaat untuk Tenaga kesehatan di Balai PSTW Budi Luhur Yogyakarta 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dari 

pelayanan kesehatan (asuhan keperawatan) dan juga sebagai pertimbangan 

untuk mengambil kebijakan dalam upaya mengurangi skor depresi pada 

lansia. 
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3. Manfaat untuk manajemen Balai Pelayanan Sosial Tresna Wredha (Balai 

PSTW) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

melakukan proses asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami 

gangguan depresi, khususnya dalam pemberian terapi wewangian minyak 

essensial bunga lavender. 

4. Peneliti selanjutnya 

Sebagai sumber informasi tentang aroma terapi yang berkaitan dengan 

skor depresi lansia dan mengembangkan penelitian-penelitian terkait. 

E. PenelitianTerkait 

Beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dame Ria Sihotang (2009) yang berjudul 

“Pengaruh Aroma Terapi Lavender Terhadap Perubahan Td, Hr, Rr Ibu 

Kala I Persalinan”. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah  two group pra test - 

post test design yaitu desain yang berupaya mengungkap hubungan sebab 

akibat dengan cara melibatkan dua kelompok eksperimen. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh aromaterapi terhadap perubahan 

tekanan darah, denyut nadi, pernapasan ibu persalinan kala I. Hasil 

penelitian  ini menunjukkan penurunan Td, Hr  dan RR mengalami 

peningkatan pada kelompok perlakuan. Perbedaan penelitian pertama 

dengan penelitian ini terletak pada variabel dependen pada penelitian ke 
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dua menggunakan Perubahan Td, Hr, Rr Ibu Kala I Persalinan sedangkan 

variabel dependen penelitian ini menggunakan skor depresi lansia. 

Perbedaan lain nya terletak pada desain penelitian dan metode pemberian 

aromaterapi. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tur Wahyuni (2010) yang berjudul “ 

Pengaruh Terapi Aktifitas Kelompok Terhadap Penurunan Tingkat Depresi 

Pada Lansia di Panti Wredha Budhi Dharma Ponggalan Umbulharjo 

Yogyakarta”. Desain yang digunakan dalam penelitian adalah  pre test - 

post test one group design tanpa kelompok pembanding atau kontrol. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh Terapi Aktifitas 

Kelompok terhadap penurunan tingkat depresi pada lansia. Hasil penelitian  

ini menunjukkan penurunan tingkat depresi. Perbedaan penelitian kedua 

dengan penelitian ini terletak pada variabel independen pada penelitian ke 

dua menggunakan Terapi Aktifitas Kelompok sedangkan variabel 

independen penelitian ini menggunakan Aroma Terapi Lavender. 


