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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Kecemasan atau ansietas merupakan suatu keadaan dimana individu atau 

kelompok mengalami perasaan yang sulit atau ketakutan. Ansietas juga merupakan 

keadaan suasana perasaan ( mood ) yang ditandai oleh gejala-gejala jasmaniah 

ketegangan fisik dan kekhawatiran tentang masa depan ( Barlow, 2002). Setiap orang 

pasti mengalami kecemasan pada saat-saat tertentu, dan dengan tingkat yang berbeda-

beda. Hal ini mungkin saja terjadi karena individu merasa tidak memiliki kemampuan 

untuk menghadapi hal yang mungkin menimpanya dikemudian hari. Menurut Freud 

kecemasan bersifat komplek dan abstrak.   

Kecemasan sering dialami oleh pasien pre operasi. Menurut Carpenito, 90% 

pasien yang akan menjalani operasi berpotensi mengalami ansietas. Dalam BJA 2011 

menyatakan 500 pasien ditanyai dan dinilai pada hari sebelum operasi dan dicatat 

adanya kecemasan pra-operasi.Selain itukecemasan juga dialami oleh pasien pre 

operasi secsio cesaria (SC) di RSIA Aminah Blitar. Berdasarkan study pendahuluan, 

pengukuran yang dilakukan pada 10 responden rata-rata pasien mengalami 

kecemasan, sehingga sekitar 20% pasien SC mengalami kecemasan.Kecemasan pasien 

dapat disebabkan karena adanya pembiusan, nyeri, kematian, ketidaktahuan tentang 

prosedur operasi, cara latihan nafas dalam, batuk efektif dan relaksasi. 

Cemas yang berlebihan bisa mempengaruhi keadaan psikis pasien dan apabila 

keadaan pasien tidak stabil dikhawatirkan operasi akan gagal dilakukan karena 

persyaratan fisik dan mental pre operasi belum terpenuhi. Kecemasan pada pasien 

pre operasi merupakan masalah yang harus mendapat perhatian utama dari dunia 

kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan kesadaran dari 
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praktisi kesehatan khususnya perawat untuk menyikapi dampak pre operasi pada 

pasien.Peranan perawat sangat penting dalam hal ini terutama pada masa 

pembedahan baik sebelum atau sesudah tindakan operasi. Intervensi keperawatan 

yang tepat dibutuhkan untuk mempersiapkan klien secara fisik maupun psikis. 

Sejauh ini tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecemasan pada 

pasien yang akan menjalani operasi adalah dengan memberi dukungan sosial kepada 

pasien ataupun kepada keluarga. Akan tetapi telah ditemukan cara yang lebih efektif 

untuk mengurangi kecemasan akibat operasi yang tertuju langsung pada pasien yaitu 

Aromaterapi.Saat ini sudah banyak penelitian yang membuktikan manfaat dari 

minyak aroma terapi. Penelitian medis akhir-akhir ini mengungkapkan bahwa bau 

yang terhirup memiliki dampak yang signifikan pada perasaan manusia. Menurut 

penelitian ilmiah, aroma yang tercium berpengaruh terhadap otak, seperti halnya 

alkohol. Menurut Anwar (2006),  berbagai minyak aroma dari bunga-bungaan dan 

kayu-kayuan memiliki sifat terapeutik dan psikoterapeutik. Menurut Barii Hafidh 

Pramono dalam penelitiannya menyatakan bahwa  terapi menggunakan bunga 

lavender dapat memengaruhi suasana hati menjadi tenang, meningkatkan 

kewaspadaan, kemampuan berkonsentrasi, bahkan menurunkan kecemasan 

seseorang yang ditandai dengan kenaikan gelombang alfa penanda seseorang dalam 

keadaan tenang. Ini termasuk salah satu tindakan yang sifatnya nonfarmakologis 

untuk mengurangi dampak kecemasan pada pasien pre operasi. 

Aromaterapi ialah istilah generik bagi salah satu jenis pengobatan alternatif yang 

menggunakan bahan cairan tanaman yang mudah menguap, dikenal sebagai minyak 

esensial, dan senyawa aromatik lainnya dari tumbuhan yang bertujuan untuk 

memengaruhi suasana hati atau kesehatan seseorang, yang sering digabungkan 

dengan praktik pengobatan alternatif dan kepercayaan kebatinan. (Wikipedia, 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengobatan_alternatif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_esensial
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_esensial
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
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Indonesia).  Minyak esensial ataupun campuran dari berbagai jenis tanaman ini 

mampu meningkatkan sistem kekebalan, mengurangi rasa sakit dan stres, 

memperkuat kesehatan mental, emosional, fisik, dan spiritual (Joko, 2002). Disini 

aromaterapi dapat membantu menurunkan kecemasan dan ketegangan pada pasien 

pre operasi. 

Ada banyak sekali macam-macam aromaterapi antara lain aroma terapi rose, 

lavender, chamomile dan sebagainya. Dan aromaterapi yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah bunga lavender. Peneliti menggunakan aromaterapi lavender 

karena dari semua aromaterapi, lavender diyakini dapat membantu menentramkan 

ketegangan yang dialami oleh manusiaBunga Lavender mempunyai banyak manfaat 

karena mengandung zat-zat yang mampu melemaskan sistem kerja urat-urat syaraf 

dan otot-otot yang tegang. Zat-zat tersebut yang dapat membuat seseorang menjadi 

merasa rileks (otak segar dan jiwa tenang) ketika menghirup aroma Bunga Lavender 

(Pontianak Post, 2004). 

Dan dengan diberikan aromaterapy bunga Lavender ini pasien diharapkan bisa 

lebih tenang dan  rileks dalam menghadapi operasi yang akan dilakukan sehingga 

operasi dilaksanakan tepat pada jadwal yang telah ditentukan. 

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

Pengaruh Aromaterapi bunga Lavender  terhadap  penurunan tingkat kecemasan 

padapasien pre operasi secsio cesaria di RSIA AMINAH Blitar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan 

penelitian, yaitu : 

“Adakah pengaruh pemberian aromaterapi bunga Lavender terhadap penurunan 
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tingkat kecemasan pada pasien pre operasi secsio cesaria di RSIA AMINAH Blitar ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian aromaterapi bunga lavender terhadap 

penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi di RSIA AMINAH 

Blitar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi skor tingkat kecemasan pasien pre operasi SC sebelum 

diberikan aromaterapi bunga lavender. 

b. Mengidentifikasi skor tingkat kecemasan pasien pre operasi SC sesudah 

diberikan aromaterapi bunga lavender. 

c. Mengidentifikasi rata-rata tingkat kecemasan pasien pre operasi SC 

sebelum dan sesudah diberikan aromaterapi bunga lavender. 

d. Mengidentifikasi pengaruh pemberian aromaterapi bunga lavender 

terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi SC. 

 
D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi keperawatan 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu 

keperawatan khususnya pada kecemasan  pasien pre operasi secsio cesaria 

yang menggunakan aromaterapi bunga lavender serta dapat mendukung 

penelitian lain untuk mencari solusi pemecahan masalah yang lebih baik. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data untuk melaksanakan 
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penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan kecemasan  pada pasien  yang 

menggunakan aromaterapi bunga lavender. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

cara megurangi kecemasan pasien yang akan menjalani operasi secsio 

cesaria. 

d. Bagi Rumah Sakit 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan metode baru 

dalam menurunkan tingkat kecemasan bagi pasien pre operasi SC di Rumah 

Sakit. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini adalah “ Pengaruh 

Aromaterapi Bunga Lavender terhadap penurunan tingkat kecemasan 

Hospitalisasi Anak Usia Prasekolah (3 – 5) yang ditulis oleh Ratna Putri Sari. 

Hasil pengukuran kecemasan pada anak usia prasekolah yang mengalami 

hospitalisasi pada subjek sebelum diberikan perlakuan subyek penelitian yang 

mengalami cemas berat sebanyak 13 orang, cemas sedang 7 orang dan tidak ada 

yang mengalami cemas ringan. Sedangkan setelah perlakuan cemas sedang 5 

orang, cemas ringan 12 orang dan yang tidak mengalami cemas 3 orang (15%). 

Hal ini dikarenakan aromaterapi bunga lavendermempengaruhi penurunan 

tingkat kecemasan hospitalisasi pada anak usia prasekolah. Anak menjadi lebih 

tenang dan tidak merasa cemas. 

 


