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RINGKASAN 

. Istirahat dan tidur merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh semua 

orang. Setiap orang memerlukan kebutuhan istirahat atau  tidur yang cukup agar 

tubuh dapat berfungsi secara normal (Wicaksono, 2012). Tidur merupakan salah 

satu fungsi biologis yang berperan penting dalam status kesehatan individu.  

Sebagian individu mengalami masalah dengan tidurnya, dimana gangguan tidur 

yang sering terjadi salah satunya adalah insomnia (Putri dan Bayhakki, 2016). 

Di Indonesia, belum diketahui angka pastinya namun prevalensi pada orang 

dewasa mencapai 20%  (Wicaksono, 2012). Insomnia merupakan keadaan tidak 

dapat tidur atau terganggunya pola tidur. Orang yang bersangkutan mungkin tidak 

dapat tidur, sukar untuk jatuh tidur, atau  mudah terbangun dan kemudian tidak 

dapat tidur lagi. Insomnia umumnya merupakan kondisi sementara atau jangka 

pendek. Dalam beberapa kasus, insomnia dapat menjadi kronis. Hal ini sering 

disebut sebagai gangguan tidur yang paling sering terjadi yang berhubungan 

dengan situasional stres akut, seperti pekerjaan baru atau  menjelang ujian. 

Insomnia ini biasanya hilang ketika stressor hilang atau individu telah beradaptasi 

dengan stressor. Namun, insomnia sementara sering berulang ketika tegangan 

baru atau serupa muncul dalam kehidupan pasien (Kaplan dan Sadock, 2010). 

Dalam TCM, insomnia yang diakibatkan sindrom hiperaktivitas Yang karena 

defisiensi Yin disebabkan karena kebiasaan makan manis sehingga terjadi panas 

pada lambung yang dapat mengganggu fungsi transformasi dan transportasi limpa. 

Disamping itu, insomnia juga disebabkan karena suka berpikir. Berpikir yang 

melampaui batas mengakibatkan peredaran Qi terhalang dan fungsi transportasi 

dan transformasi Pi-limpa tidak berjalan dengan normal. Organ lambung yang 

ekses dan organ limpa yang defisiensi (unsur tanah) tidak dapat membatasi organ 

ginjal sehingga menyebabkan defisiensi Yin pada organ ginjal. Dengan adanya 

defisiensi Yin ginjal menyebabkan Yin ginjal tidak dapat menguap ke atas untuk 

membatasi Yang Qi jantung. Karena Yin ginjal tidak dapat membatasi Yang Qi 

jantung menyebabkan terjadinya hiperaktivitas api jantung. Saat api jantung 

terganggu, Shen-jiwa ikut terganggu menyebabkan terjadinya insomnia. 

Penanganan yang dilakukan pada penderita insomnia yaitu terapi akupresur 

dan terapi herbal. Terapi akupresur dilakukan pada titik Neiguan (PC6), Shenmen 

(HT7), dan Sanyinjiao (SP6) dilakukan sebanyak 12 kali terapi yang diberikan 

sebanyak 3 kali dalam seminggu. Serta terapi herbal setiap hari selama 28 hari 

dengan menggunakan simplisia daun putri malu (Mimosa pudica) dengan dosis 10 

gram yang direbus dengan 750 mL air, diminum sehari 1 kali sebanyak 200 mL 

sebelum tidur. 

Dari hasil setelah pemberian terapi kombinasi akupresur pada titik Neiguan 

(PC6), Shenmen (HT7), dan Sanyinjiao (SP6) serta pemberian herbal putri malu 

(Mimosa pudica) dapat memberikan hasil yang baik terhadap pasien dengan 

keluhan insomnia. Pasien merasa lebih tenang, relaks, dan pasien merasa mudah 

mengantuk pada malam hari.  
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