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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah penduduk yang berusia lebih dari 60 tahun di Indonesia pada 

tahun 2010 mengalami kenaikan 400%, sehingga jumlahnya lebih dari pada 

jumlah balita. Usia lanjut membawa konsekuensi meningkatnya berbagai 

penyakit kardiovaskular, infeksi dan gagal jantung (Suhardjono, 2006). Pada 

lanjut usia terjadi kemunduran sel-sel karena proses penuaan yang dapat 

berakibat pada kelemahan organ, kemunduran fisik, timbulnya berbagai 

macam penyakit terutama penyakit degeneratif. Hal ini akan menimbulkan 

masalah kesehatan, sosial, ekonomi dan psikologis (Depkes, 2008). Salah satu 

masalah kesehatan yang sering terjadi pada lanjut usia adalah tekanan darah 

tinggi. TDS (tekanan darah sistolik) meningkat sesuai dengan peningkatan 

usia, akan tetapi TDD (tekanan darah diastolik) meningkat seiring dengan 

TDS sampai sekitar usia 55 tahun yang kemudian menurun oleh karena 

terjadinya proses kekakuan arteri akibat aterosklerosis (Suhardjono, 2006). 

Hipertensi pada lanjut usia sebagian besar merupakan hipertensi 

sistolik terisolasi (HST) dan umumnya merupakan hipertensi primer. 

Hipertensi sistolik terisolasi adalah bila tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg 

dengan tekanan darah diastolik < 90 mmHg (Kuswardhani, 2006). Hipertensi 

terjadi karena pada lanjut usia mengalami proses menua (aging process) yang 

berimplikasi pada sistem kardiovaskular sehingga terjadi beberapa perubahan 

nodus sinoatrial, sensitifitas terhadap adrenergik menurun atau jumlah 

reseptor berkurang, tekanan arteri meningkat, atropi miokard, gangguan 
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kontraktilitas miokard, dan penurunan laju filtrasi glomerulus (Lucky, 2001). 

Hipertensi merupakan faktor resiko utama penyakit stroke, gagal jantung dan 

penyakit koroner yang peranannya diperkirakan lebih besar dibandingkan 

pada orang yang lebih muda (Kuswardhani, 2006). Penurunan tekanan darah 

menghasilkan penurunan resiko morbiditas maupun mortalitas yang 

diakibatkan oleh komplikasi kardiovaskular (Suhardjono, 2006) 

Penanganan untuk menurunkan tekanan darah dapat dilakukan 

dengan cara farmakologis dan non farmakologis. Menurut Yogiantoro (2006), 

penanganan melalui metode farmakologis yang dianjurkan oleh Joint National 

Comitte on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7) di 

antaranya jenis-jenis obat diuretika (terutama jenis Thiazide atau Aldosterone 

Antagonist), Beta Blocker, Calcium Channel Blockers, Angiotensin Converting Enzyme 

Inhibitor, Angiotensin II Receptor Blocker. Terapi non farmakologis yang dapat 

digunakan untuk menurunkan tekanan darah antara lain : akupuntur, 

fisioterapi, yoga, teknik pernafasan alexander, psikoterapi dan aromaterapi 

(Chopra, 1994). 

Aromaterapi merupakan salah satu teknik penyembuhan alternatif 

yang sebenarnya berasal dari sistem pengetahuan kuno. Aromaterapi 

merupakan metode pengobatan yang menggunakan minyak esensial dalam 

penyembuhan holistik untuk memperbaiki kesehatan dan kenyamanan 

emosional serta mengembalikan keseimbangan badan. Semua minyak esensial 

mempunyai daya menyembuhkan yang unik dan sifat antiseptik yang 

berharga. Beberapa jenis minyak bersifat antivirus, anti peradangan, 

meredakan rasa sakit, antidepresan, merangsang, membuat rileks, 

mengencerkan dahak, membantu pencernaan dan juga mempunyai sifat 
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diuretik. Beberapa minyak esensial umum digunakan diantaranya: kayu putih 

(Eucalyptus Globulus) sebagai antiseptik, expektoran dan bersifat antiinflamasi, 

Rosemary (Rosemarinus Officinalis) sebagai analgesik, antiseptik dan bersifat 

diuretik,  mawar (Rose Centifoda) sebagai antidepresan dan sedatif, cendana 

(Santalum Album) sebagai antidepresan, antiseptik, diuretik, dan sedatif, 

kenanga (Cananga Odorata) sebagai antidepresan dan bersifat hipotensif 

(Sharma, 2009). 

Minyak kenanga merupakan salah satu jenis aromaterapi yang 

mempunyai efek menyeimbangkan, relaksasi, meredakan ketegangan, stres, 

denyut nadi cepat, pernafasan cepat dan bermanfaat untuk tekanan darah 

tinggi (Sharma, 2009). Menurut Dr. Alan Huck (Neurology psikiater dan 

direktur Smell and Taste Research Centre di Chicago), bau berpengaruh langsung 

terhadap otak, seperti obat. Hidung kita mempunyai kapasitas untuk 

membedakan 100.000 bau yang berbeda yang mempengaruhi kita tanpa kita 

sadari (Sharma, 2009). Bau-bauan tersebut mempengaruhi bagian otak yang 

berkaitan dengan mood (suasana hati), emosi, ingatan, dan pembelajaran 

(Jaelani, 2009). Menghirup aroma kenanga akan meningkatkan gelombang 

alfa di dalam otak dan gelombang inilah yang membantu kita untuk rileks, hal 

tersebut dapat menurunkan aktifitas vasokonstriksi pembuluh darah, aliran 

darah menjadi lancar sehingga menurunkan tekanan darah (Sharma, 2009). 

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan manfaat 

dari aromaterapi, termasuk pengaruhnya untuk menurunkan tekanan darah, 

salah satunya seperti yang diteliti oleh Nirya Guita Wulan Sari (2010), tentang 

Pengaruh Pemberian Aromaterapi Lavender (Lavandula angustifolia) terhadap 

Penurunan Tekanan Darah pada Lanjut Usia dengan Hipertensi dan hasil penelitian 
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ini menunjukkan terdapat efek yang signifikan dari aromaterapi lavender 

untuk menurunkan tekanan darah pada lanjut usia dengan hipertensi. Namun, 

belum ada penelitian tentang perbedaan penurunan tekanan darah akibat 

pemberian aromaterapi kenanga (Cananga Odorata) pada lanjut usia.  

Data yang didapat dari hasil studi pendahuluan di UPT PSLU Blitar, 

sebanyak 50% dari 50 penghuninya mempunyai tekanan darah tinggi. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengadakan penelitian untuk 

mengetahui perbedaan penurunan tekanan darah akibat pemberian 

aromaterapi kenanga (Cananga Odorata) pada lanjut usia di UPT PSLU Blitar 

sehingga diharapkan akan didapatkan solusi dalam mengatasi masalah 

tekanan darah tinggi yang dialami oleh lanjut usia penghuni UPT PSLU 

Blitar. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan penurunan tekanan darah akibat pemberian 

aromaterapi kenanga (Cananga Odorata) pada lanjut usia di UPT PSLU Blitar 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan penurunan tekanan darah akibat pemberian 

aromaterapi kenanga (Cananga Odorata) pada lanjut usia di UPT PSLU 

Blitar 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengidentifikasi karakteristik sampel di UPT PSLU Blitar 
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1.3.2.2 Mengidentifikasi tekanan darah sebelum pemberian 

aromaterapi kenanga (Cananga Odorata) pada lanjut usia di 

UPT PSLU Blitar 

1.3.2.3 Menganalisis perbedaan penurunan tekanan darah akibat 

pemberian aromaterapi kenanga (Cananga Odorata) pada lanjut 

usia di UPT PSLU Blitar 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Dengan mengetahui perbedaan penurunan tekanan darah akibat 

pemberian aromaterapi kenanga (Cananga Odorata) pada lanjut usia 

maka akan menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti di 

bidang keperawatan, khususnya keperawatan gerontik. 

1.4.2    Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

menjadi pedoman bagi peneliti lain dalam mengembangkan topik 

yang berkaitan dengan perbedaan penurunan tekanan darah akibat 

pemberian aromaterapi kenanga (Cananga Odorata) pada lanjut usia. 

1.4.3 Bagi Institusi Keperawatan 

Sebagai sumbangan pemikiran dan acuan bagi ilmu pengetahuan 

tentang perbedaan penurunan tekanan darah akibat pemberian 

aromaterapi kenanga (Cananga Odorata) pada lanjut usia. 

1.4.4 Bagi Lanjut Usia  

Menjadi acuan untuk mengetahui perbedaan penurunan tekanan 

darah akibat pemberian aromaterapi kenanga (Cananga Odorata) pada 
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lanjut usia sehingga diharapkan para lanjut usia dapat meningkatkan 

pengetahuan dalam mengatasi masalah tekanan darah tinggi. 

1.4.5 Bagi UPT PSLU Blitar 

Hasil penelitian ini akan berguna bagi UPT PSLU Blitar sebagai salah 

satu solusi untuk mengatasi masalah tekanan darah tinggi yang dialami 

oleh lanjut usia di UPT PSLU tersebut. 

  
1.5 Keaslian Penelitian 

Peneliti menyatakan bahwa penelitian tentang perbedaan penurunan 

tekanan darah akibat pemberian aromaterapi kenanga (Cananga Odorata) pada 

lanjut usia di UPT PSLU Blitar adalah hasil pemikiran peneliti dan belum 

pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain. Penelitian yang berhubungan 

dengan yang dilakukan peneliti adalah :  

1. Nirya Guita Wulan Sari. 2010. Meneliti tentang Pengaruh Pemberian 

Aromaterapi Lavender (Lavandula Angustifolia) terhadap Penurunan Tekanan 

Darah pada Lanjut Usia dengan Hipertensi di UPT PSLU Pasuruan. Penelitian 

ini menggunakan metode one group of pretest posttest dengan sampel 

sebanyak 10 orang menggunakan teknik purposive sampling. Hasil uji Paired 

t-Test dari tekanan darah sistolik pretest dan postest diperoleh p value=0,000 

dan hasil uji Paired t-Test dari tekanan darah diastolik pretest dan posttest 

diperoleh  p value=0,003 yang berarti p value < 0,05. Hasil penelitian ini 

menunjukkan terdapat efek yang signifikan dari aromaterapi lavender 

untuk menurunkan tekanan darah pada lanjut usia dengan hipertensi. 

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, penelitian 

Nirya menggunakan aromaterapi lavender sebagai variabel independen, 

menggunakan teknik sampling purposive sampling dengan jumlah sampel 10 



7 
 

orang dan penelitian dilakukan di UPT PSLU Pasuruan, sedangkan 

peneliti menggunakan aromaterapi kenanga, menggunakan teknik 

sampling simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 20 orang 

dan penelitian dilakukan di UPT PSLU Blitar   

2. Maryanti. 2010. Pengaruh Terapi Musik Gamelan Jawa Nada Slendro terhadap 

Penurunan Tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi di Posyandu Lansia 

Yuswo Adhi RW XVII Kelurahan Srondol Wetan Semarang. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi musik gamelan jawa nada 

slendro untuk menurunkan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimental dengan 

desain pra eksperimental one group pretest-posttest design. Metode 

pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling yang 

melibatkan 14 responden. Hasil uji perbedaan rerata TD sistolik dan TD 

diastolik dengan uji Wilcoxon Match Pair Test  diperoleh p value=0,001 yang 

berarti p value < 0,05. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh terapi 

musik gamelan jawa nada slendro terhadap penurunan tekanan darah 

pada lansia dengan hipertensi. Perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti yaitu, penelitian Maryanti menggunakan terapi musik 

gamelan jawa nada slendro sebagai variabel independen, menggunakan 

teknik sampling purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 14 

orang dan analisa data menggunakan uji Wilcoxon Match Pair Test dan 

penelitian dilakukan di Posyandu Lansia Yuswo Adhi RW XVII 

Kelurahan Srondol Wetan Semarang, sedangkan peneliti menggunakan 

aromaterapi kenanga, menggunakan teknik sampling simple random sampling 
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dengan jumlah sampel sebanyak 20 orang dan analisa data menggunakan 

uji T-dependen dan penelitian dilakukan di UPT PSLU Blitar 

3. Yulianti Kristiani Banhae, 2009. Efektifitas Pemberian Terapi Tertawa dalam 

Menurunkan Tekanan Darah pada Pasien dengan Hipertensi di Panti Wreda 

Wening Wardoyo Ungaran Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik sebelum 

dan 15 menit sesudah pemberian terapi tertawa. Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen. Sampel menggunakan total populasi berjumlah 30 

orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan nilai tekanan 

darah pada masing-masing responden dengan rentang perubahan nilai 

tekanan darah sistolik antara 10-15 mmHg dan perubahan tekanan darah 

diastolik antara 10-20 mmHg. Hasil uji Paired Sample t-Test yaitu 0,000–

0,000 menunjukkan nilainya lebih kecil dari taraf kesalahan (α) 0,05 atau 

dengan signifikansi 95 %, maka hipotesis efektifitas terapi tertawa dalam 

menurunkan tekanan darah dapat diterima. Kesimpulan penelitian ini 

adalah pemberian terapi tertawa benar-benar efektif untuk menurunkan 

tekanan darah pada pasien dengan hipertensi. Perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, penelitian Yulianti menggunakan 

terapi tertawa sebagai variabel independen dengan menggunakan total 

populasi sebanyak 30 orang sebagai sampel dan penelitian dilakukan di 

Panti Wreda Wening Wardoyo Ungaran Semarang, sedangkan peneliti 

menggunakan aromaterapi kenanga, menggunakan teknik sampling simple 

random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 20 orang dan penelitian 

dilakukan di UPT PSLU Blitar. 


