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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. LandasanTeori 

1. Konsep Lansia 

a. Pengertian Lansia  

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 mengenai 

kesejahteraan lanjut usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah 

individu yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas (Notoatmojo, 

2007). Hardywinoto (2005) berpendapat bahwa yang dimaksud lanjut 

usia adalah kelompok penduduk yang memiliki usia lebih dari 60 

tahun. 

Depkes RI 2003 membagi klasifikasi lansia menjadi lima bagian 

yang terdiri sebagai berikut (Maryam, Ekasari dkk, 2008) :  

1) Pralansia (prasenilis) yaitu individu yang memiliki usia 45-59 

tahun. 

2) Lansia ialah individu yang memiliki usia 60 tahun atau lebih. 

3) Lansia resiko tinggi adalah individu yang memiliki usia 70 

tahun atau lebih/individu dengan usia 60 tahun atau lebih yang 

memiliki masalah kesehatan. 

4) Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan 

pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan 

barang/jasa. 
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5) Lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak mampu mencari 

nafkah dan  hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. 

Batasan-batasan lansia menurut WHO (1999) (Nugroho, 2000) 

adalah sebagai berikut: 

1) usia pertengahan (middle age) ialah kelompok usia 45 sampai 59 

tahun. 

2) Usia lanjut (elderly) antara 60 - 74 tahun. 

3) Usia lanjut tua (old) antara 75 - 90 tahun. 

4) Usia sangat tua (very old) di atas 90 tahun.  

b. Proses Penuaan 

Bertambahnya usia menjadi tua berarti mengalami proses 

kemunduran baik secara fisik maupun secara biologis. Berdasarkan 

UU No. 23 tahun 1992 lansia merupakan individu yang disebabkan 

karena bertambahnya usia mengalami perubahan sosial, kejiwaan, fisik 

dan biologi. Perubahan yang terjadi pada lansia tentunya akan 

memberikan pengaruh di seluruh aspek kehidupan seorang lansia 

termasuk juga aspek kesehatan (Guslinda, 2011). 

Penuaan adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan 

kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan 

fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi serta 

memperbaiki kerusakan yang diderita.  Seiring dengan  proses menua 

tersebut, tubuh akan mengalami berbagai masaalah kesehatan atau 

degeneratif (Maryam, ekasari,dkk, 2008) 
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c. Teori-teori Penuaan  

Tamher (2009) mengemukakan teori penuaan sebagai berikut: 

1) Teori jam genetik 

Secara genetik sudah terprogram bahwa material di dalam inti 

sel di katakan bagaikan memiliki jam genetis terkait dengan  

frekuensi mitosis. Teori ini di dasarkan pada kenyataan bahwa 

spesies-spesies tertentu memiliki harapan hidup (life span) yang 

tertentu pula. Manusia yang memiliki rentang  kehidupan 

maksimal sekitar 110 tahun, sel-selnya di perkirakan hanya mampu 

membelah sekitar 50 kali, sesudah itu akan mengalami deteriorasi 

(Tamher, 2009). 

2) Teori inteksi seluler 

Bahwa sel-sel satu sama lain saling berinteraksi memengaruhi.  

Keadan tubuh akan baik-baik saja selama sel-sel masih berfungsi 

dalam satu harmoni. Akan tetapi bila tidak lagi demikian maka 

akan terjadi kegagalan mekanisme  feed-back dimana lambat laun 

sel-sel anak mengalami degenerasi (Tamher, 2009). 

3) Teori subkultur 

Pada teori subkultur di katakan bahwa lansia sebagai 

kelompok yang memiliki norma, harapan, rasa percaya diri, dan 

adat  kebiasaan tersendiri, sehingga dapat di golongkan selaku 

suatu subkultur. Akan tetapi, mereka  ini kurang terintegrasi pada 
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masyarakat luas dan lebih banyak berinteraksi antarsesama mereka 

sendiri (Tamher, 2009). 

d. Mitos-Mitos Tentang Lansia  

Nugroho (2000) mengem ukakan mitos-mitos tentang lansia sebagai 

berikut: 

1) Mitos kedamaian dan ketenangan lansia dapat menikmati hasil 

kerja dan jerih payahnya di masa muda dan dewasanya, badai dan 

goncangan. Kehidupan seakan-akan sudah berhasil dilewati. 

Kenyataannya sering ditemui stress karena kemiskinan dan 

berbagai keluhan serta penderitaan karena penyakit (misalnya 

depresi, kekhawatiran). 

2) Mitos konservatisme dan kemunduran pandangan bahwa lansia 

pada umumnya konservatif, tidak kreatif, menolak inovasi, 

berorientasi di masa silam, merindukan masa lalu, kembali ke masa 

kanak-kanak, susah berubah, keras kepala dan cerewet. 

Kenyataannya tidak semua lansia bersikap dan berpikiran 

demikian. 

3) Mitos berpenyakitan lansia dipandang sebagai masa degenerasi 

biologis yang disertai oleh berbagai penderitaan akibat berbagai 

penyakit yang menyertai proses menua. Kenyataannya memang 

proses menua disertai dengan menurunnya daya tahantubuh dan 

metabolisme sehingga rawan terhadap penyakit, tetapi banyak 

penyakit yang masa sekarang dapat dikontrol dan diobati. 
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4) Mitos senilitas lansia dipandang sebagai masa pikun yang 

disebabkan oleh rusaknya bagian otak. Banyak cara untuk 

menyesuaikan diri terhadap perubahan daya ingat. 

5) Mitos tidak jatuh cinta lansia tidak lagi jatuh cinta dan gairah 

terhadap lawan jenis tidak ada. Kenyataannya perasaan dan emosi 

setiap orang berubah sepanjang masa, perasaan cinta tidak berhenti 

hanya karena menjadi lansia. 

e. Tugas Perkembangan Lansia  

Tugas perkembangan pada lansia  (Potter & Perry, 2009) : 

1) Beradaptasi terhadap penurunan kesehatan dan kekuatan fisik. 

2) Beradaptasi terhadap masa pensiun dan penurunan pendapatan. 

3) Beradaptasi terhadap kematian pasangan . 

4) Menerima diri sebagai individu yang menua. 

5) Mempertahankan kehidupan yang memuaskan. 

6) Menetapkan kembali hubungan dengan anak yang telah 

dewasa. 

7) Menemukan cara mempertahankan kualitas hidup. 

2. Depresi Lansia 

a. Definisi 

 Depresi merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia 

yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala 

penyertanya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu 

makan, psikomotor, konsentrasi, anhedonia, kelelahan, rasa putus 
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asa dan tidak berdaya, serta bunuh diri (Kaplan, 2010). Menurut 

Kaplan, depresi merupakan salah satu gangguan mood yang 

ditandai oleh hilangnya perasaan kendali dan pengalaman subjektif 

adanya penderitaan berat. Mood adalah keadaan emosional internal 

yang meresap dari seseorang, dan bukan afek, yaitu ekspresi dari 

isi emosional saat itu (Kaplan, 2010).  

 Depresi adalah gangguan mental yang biasa ditandai 

dengan timbulnya perasaan sedih, kehilangan penghargaan 

terhadap diri, merasa bersalah, tidak bertenaga, merasa lemah, 

merasa tidak bahagia, serta kehilangan ketertarikan. Biasanya 

gejala penyerta seperti gangguan konsentrasi dan kecemasan, 

kehilangan nafsu makan dan gangguan tidur. Hal yang lebih buruk 

depresi bisa menimbulkan keinginan untuk bunuh diri (Goldberg, 

2012). 

 Depresi bisa terjadi pada lansia karena ada perubahan-

perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Faktor-faktor yang bisa 

menyebabkan atau memperberat depresi pada lansia seperti 

kehilangan pasangan hidup, lingkungan baru atau pindah tempat 

tinggal, hidup seorang diri dan menderita penyakit kronis. 

Penyebab depresi lansia juga bisa karena kehilangan hal-hal yang 

disayangi dan kehilangan harta benda yang dikumpulkan semasa 

hidup (Zieve, 2012) 
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b. Gambaran klinis 

 Ada beberapa aspek yang meliputi tanda dan gejala depresi 

menurut Kelliat (1996) adalah sebagai berikut : 

1. Afektif 

Kesedihan, harga diri rendah, kesepian, keputus asaan, ketidak 

berdayaan, rasa bersalah, kemurungan, penyangkalan perasaan, 

kekesalan, apatis, ansietas dan kemarahan. 

2. Fisiologis 

Gangguan tidur, perubahan berat badan, makan berlebih atau 

kurang, insomnia, gangguan pencernaan, keletihan, pusing, 

konstipasi, sakit punggung, anoreksia dan nyeri abdomen. 

3. Kognitif 

Ketidak pastian, pesimis, pikiran yang buruk tentang diri sendiri, 

mencela diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, kehilangan minat 

dan motovasi, kebingungan dan ketidak mampuan 

berkonsentrasi. 

4. Perilaku 

Mudah menangis, menarik diri, isolasi soaial, kebersihan diri 

yang kurang, sangat tergantung, kurang spontanitas, mudah 

tersinggung, intoleransi, kecanduan obat, perubahan aktivitas, 

agresif, agitasi dan alkoholisme. 
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c. Derajat depresi 

PPDGJ-III membagi tingkatan depresi menjadi 3 

berdasarkan gejala-gejalanya (Maslim, 2001) adalah sebagai 

berikut : 

1. Depresi ringan 

 Menurunnya konsentrasi dan perhatian. 

  Kehilangan minat dan kegembiraan. 

 Mudah lelah dan menurunnya aktifitas dikarenakan 

berkurangnya energi. 

 Sedikit pekerjaan dan kegiatan sosial yang bisa dilakukan. 

 Minimal gejala- gejala tersebut berlangsung selama 2 

minggu. 

2. Depresi sedang 

 Kehilangan minat dan kegembiraan. 

 Mudah lelah dan menurunnya aktifitas dikarenakan 

berkurangnya energi. 

 Menurunnya konsentrasi dan perhatian. 

 Berkurangnya kepercayaan diri dan harga diri. 

 Gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna. 

 Memandang masa depan sebagai masa depan yang suram dan 

pesimis. 

 mengadaptasi kesulitan untuk meneruskan kegiatan sosial 

pekerjaan dan urusan rumah tangga. 
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 Minimal gejala- gejala tersebut berlangsung selama 2 

minggu. 

3. Depresi berat 

 Kehilangan minat dan kegembiraan. 

 Mood depresif. 

 Mudah lelah dan menurunnya aktifitas dikarenakan 

berkurangnya energi. 

 Menurunnya konsentrasi dan perhatian. 

 Berkurangnya kepercayaan diri dan harga diri. 

 Gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna. 

 Memandang masa depan sebagai masa depan yang suram dan 

pesimis. 

 Melakukan perbuatan yang cendrung membahayakan diri 

sendiri atau bunuh diri. 

 Gangguan tidur. 

 Halusinasi desertai waham. 

 Gejala-gejala tersebut berlangsung selama 2 minggu. 

3. Aroma Terapi 

a. Pengertian 

 Aromaterapi adalah terapi pengobatan alternatif yang 

menggunakan minyak essensial dari tumbuhan yang digunakan 

sebagai bentuk pengobatan (Taylor et al, 2005). 
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 Kaina (2006) berpendapat bahwa pengertian aromaterapi adalah 

terapi yang berbentuk wewangian yang bisa menyegarkan jiwa dan 

raga, memiliki efek relaksasi yang terbukti dapat meningkatkan 

kesehatan seseorang. 

b. Macam-macam aromaterapi dan fungsinya 

 Kaina (2006) mengemukakan terdapat 7 pati bunga atau tumbuhan 

terpilih yang terkandung didalam harmonisme aromaterapi dan khasiat 

utamanya antara lain : 

1) Peppermint 

Mempunyai aroma yang harum dan menyegarkan sesuai untuk 

merangsang dan menguatkan sistem yang berada didalam tubuh. 

Cocok untuk perawatan sakit kepala, migraen, masalah kulit, 

meredakan batuk, lelah, diare perut kembung, gatal-gatal di kulit, 

mengatasi masalah baunafas, nyeri otot dan sendi. 

2) Lemon (Citrus lemon)  

Memiliki sifat antibakteri, baik digunakan untuk menurunkan 

tekanan darah, menghentikan perdarahan, sariawan sumber 

potasium yang baik untuk jantung, meningkatkan stamina dan 

menambah tenaga, dapat melegakan batuk dan relaksasi terhadap 

lelah. 

3) Lavender 

Berasal dari bagian bunga dan kelopak bunga, salah satu 

minyak terapi yang popular dipakai sebagai antiseptik dan 
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penyembuhan luka. Mempunyai efek relaksasi maupun perangsang, 

menenangkan kecemasan dan depresi. Minyak lavender digunakan 

untuk mengatasi masalah pencernaan, gangguan menstruasi, 

sumbatan pada hidung dan sakit tenggorokan karena influenza. 

Menghilangkan sakit kepala, nyeri sendi, dan nyeri lainnya. 

Mengatasi radang kulit akibat gigitan serangga, bisul, bercak, ruam, 

dan luka bakar. Merangsang pertumbuhan sel untuk regenerasi pada 

kulit yang luka dan dapat mengatasi masalah jamur pada kulit. 

4) Tea tree 

Memiliki kemampuan antiseptic yang sangat kuat yaitu 12 kali 

lebih kuat dibandingkan acid carbolic yang biasanya digunakan 

dalam penyediaan beberapa bahan kimia yang berkaitan dengan 

bakteri dan ulat. 

5) Orange 

Bersifat antibakteri, menghentikan pendarahan, sariawan, 

sumber potasium yang baik untuk jantung dan aliran darah, 

melegakan batuk dan kelelahan dan meningkatkan stamina. 

6) Lime 

Dapat digunakan untuk mengatasi masalah kulit, jerawat 

memberi kesegaran bagi tubuh, melegakan batuk dan gangguan 

pernafasan. 
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7) Mawar (Rosa centifolia) 

Berasal dari bagian bunga dan kelopak bunga dspst 

menyeimbangkan fungsi-fungsi tubuh, membangkitkan semangat, 

memperbaiki suasana hati (relaksasi), menenangkan, antidepresan. 

Bersifat sebagai antidepresan, bersifat sebagai antioksidan dan 

penguat jantung. Dapat dipakai sebagai inhaler pada penderita asma 

dan sebagai perawatan pada kulit sensitif, kulit kering, dan kulit 

alergi. 

c. Khasiat aromaterapi 

Aromaterapi adalah sebuah seni perawatan diri yang menggunakan 

sari minyak murni. Minyak atsiri atau yang sering disebut dengan sari 

minyak murni memberika efek menenangkan membangkitkan semangat 

dan menyegarkan (Kaina, 2006). 

Minyak essensial aromaterapi bisa memberikan efek penetrasi pada 

tubuh dengan metode pemberian dioleskan pada bagian tubuh maupun 

dengan cara inhalasi atau dihirup melalui hidung. Minyak essensial 

aromaterapi tidak merusak tubuh atau berbahaya bagi tubuh. Sebagai 

contoh minyak essensial lemon dan thyme biasa digunakan untuk 

membunuh micro bacteri seperti streptococus, staphilococus, dan 

tuberculosis, minyak essensial papermint digunakan untuk mengobati 

gangguan perut, dan minyak essensial lavender digunakan untuk 

relaksasi dan gangguan tidur (Smith, et all, 2000). 
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Lewis (2004) mengemukakan bahwa penggunaan aromaterapi 

minyak essensial yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dapat membantu 

dan mengobati gangguan kesehatan. Penggunaan minyak tersebut dapat 

digunakan dengan topikal ataupun di hirup melalui sistem pernafasan. 

Pada umumnya aromaterapi tidak beracun dan dapat digunakan tanpa 

pengawasan tenaga kesehatan. 

d. Metode penggunaan aromaterapi 

Aromaterapi bisa digunakan dengan beberapa cara yaitu sebagai 

berikut: 

1) Inhalasi 

Menurut Hutasoit (2002) dalam penggunaan aromaterapi bisa 

menggunakan anglo pemanas agar supaya mendapatkan uap dari 

aromaterapi sehingga tercium aroma yang wangi yang 

menimbulkan efek relaksasi serta menyegarkan pikiran. Caranya 

adalah dengan menyalakan lilin yang ada dibawah mangkuk. Isi 

mankuk dengan air diamkan hingga panas, setelah itu tuangkan 8 

tetes dari pilihan kombinasi minyak esensial kedalam mangkuk 

yang berisi air hangat tadi. Aromaterapi dapat dihirup secara 

langsung, caranya dengan mencampur 3 hingga 5 tetes kedalam 

mangkuk stainless stellatau kaca yang berisi air panas. Tutup 

wajah dan kepala menggunakan handuk, lalu uapnya hirup dalam-

dalam. Lakukan kurang lebih 10 menit, lindungi area lingkar  mata. 

Cara ini akan membuat tubuh seimbang dan merelaksasi pikiran.  
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Mackinnon (2004) berpendapat bahwa penggunaan 

aromaterapi melalui pennyemprotan atau minyak spray dari 

minyak yang telah dipilih sebanyak 100 ml dengan menggunakan 

botol yang memiliki alat penyemprot kemudian semprotkan pada 

tubuh sebagai penyegar. 

2) Pijat 

Pijat merupakan salah satu metode penggunaan aromaterapi 

yang sangat digemari untuk menghilangkan rasa lelah pada tubuh, 

meningkatkan kesehatan pikiran, memperbaiki sirkulasi darah dan 

merangsang tubuh untuk mengeluarkan racun. Cara penggunaan 

minyak aromaterapi untuk pijat dibutuhkan 2 tetes minyak 

essensial ditambah dengan 1ml miyak pijat (Hutasoit, 2002). 

3) Kompres  

Metode penggunaan aromaterapi dengan kompres hanya 

memerlukan sedikit minyak aromaterapi. Kompres hangat dengan 

menggunakan minyak dapat digunakan untuk menurunkan rasa 

nyeri punggung dan nyeri perut. Kompres dingin yang 

menggunakan minyak lavender digunakan pada bagian prenium 

saat kala dua persalinan (Hutasoit, 2002). 

4) Berendam 

Jaelani (2009) berpendapat metode ini bisa digunakan dengan 

menggunakan air dingin atau hangat. Caranya yaitu dengan 

berendam seluruh bagian tubuh ke dalam air yang telah di isi 
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dengan minyak esensial atau ramuan rempah rendam. Aroma 

minyak yang larut bersama air akan meresap ke dalam pori-pori 

kulit kemudian akan mempengaruhi reseptor ujung syaraf dan 

mempengaruhi sistem sirkulasi darah. Cara ini berguna dalam 

mengembalikan kebugaran tubuh, menenangkan perasaan dan 

mencegah kondisi tubuh dari penuaan. 

e. Kandungan yang Terdapat dalam Bunga Lavender 

Bau harum tanaman ini pada dasarnya dikendalikan oleh dua ester, 

linalyl asetat dan butirat linalyl. Gradasi minyak esensial lavender 

dilakukan dengan analisis kimia dari jumlah ester yang terkandung 

dalam tanaman. Berikut ini merupakan tabel kandungan yang terdapat 

dalam hasil penyulingan bunga lavender berdasarkan Departmen 

Agriculture, Forestry and Fisheries of  South Africa (2009): 

Tabel 2.2 Kandungan Aromaterapi 

Kandungan Lavender Lavandin Spike lavender 

Density 

Camphor (%) 

Caryophylene (%) 

Cineole (%) 

Linalool (%) 

Linalyl acetate (%) 

Ocimene (%) 

Pinene (%) 

 

0,876-0,892 

0,51-1,00 

03 – 12 

01 – 02 

30 – 49 

30 – 45 

2,5 – 6,0 

0,885-0,897 

0,4-11 

 

05 – 10 

30 – 40 

20 – 30 

0,895-0,917 

10-20 

 

20 – 30 

40 – 50 

1 

 

01 – 03 
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B. Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2.1 

Keterangan: 

 : Diteliti 

 : Tidak diteliti 

  

Aromaterapi lavender akan diberikan pada lansia yang mengalami 

depresi sedang dan berat. Pemberian aromaterapi lavender dilakukan dengan 

harapan skor depresi lansia menurun menjadi normal atau depresi ringan. 

Variabel lain yang dapat mempengaruhi depresi pada lansia adalah 

psikofarma, terapi aktifitas kelompok dan lingkungan. 

 

 

 

Tidak ada 

Depresi 

LANSIA DENGAN 

DEPRESI SEDANG 

DAN BERAT 

AROMA TERAPI 

LAVENDER 

Depresi 

ringan 

Variabel pengganggu : 

a. Psikofarma 

b. Terapi aktivitas kelompok 

c. Lingkungan 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

Ha "Ada pengaruh pemberian aroma terapi lavender terhadap skor 

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

Yogyakarta.  

Ho "Tidak ada pengaruh pemberian aroma terapi lavender terhadap skor 

kecemasan pada lansia di Balai Pelayanan Sosial Tresna Wredha (Balai 

PSTW) Yogyakarta.  

 


