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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 1.1

 Lanjut usia (lansia) merupakan fase terakhir kehidupan yang mengalami 

berbagai kemunduran dan perubahan, baik secara biologis, fisiologis, 

psikologis maupun sosial. Kemunduran biologis dan fisiologis dapat diketahui 

melalui penurunan fungsi panca indera dan fungsi imonologis yang berkurang 

sehingga mudah terserang penyakit. Kemunduran psikologis dapat 

menimbulkan adanya depresi, dan rasa cemas (Najjah. 2009).  Berbagai 

perubahan tersebut merupakan hal yang natural akibat proses penuaan. Salah 

satu perubahan yang dialami oleh lanjut usia adalah pola tidur. Perubahan dari 

pola tidur tersebut, seringkali membuat waktu tidur lansia berkurang, dan 

menyebabkan gangguan tidur yang kronis (Ghaddafi,2010). Menurut WHO 

orang lanjut usia dibedakan menjadi 3 kelompok yakni middle age yaitu 

kelompok usia 46 – 59 tahun, lanjut usia elderly yaitu kelompok usia 60 – 74 

tahun, dan lanjut usia old yaitu kelompok usia 75 – 90 tahun (Suyoko, 2012). 

 Insomnia pada lanjut usia merupakan ketidakmampuan seseorang untuk 

tidur walaupun ada keinginan melakukannya. Insomnia dapat didefinisikan 

sebagai gangguan atau gejala. Di Indonesia, pada tahun 2004 ketika penduduk 

berjumlah 238,452 juta jiwa, terdapat sekitar 28,053 juta orang atau setara 

dengan 11,7% mengalami insomnia (Amir, 2007). Menurut WHO (World 

Health Organization), kurang lebih 18% penduduk dunia pernah mengalami 

gangguan sulit tidur, dengan keluhan yang sedemikian hebatnya menyebabkan 

tekanan jiwa bagi penderitanya (Kemenkes, 2012). Kaplan dan Sadock (2007), 

melaporkan kurang lebih 40 - 50% dari populasi usia lanjut menderita 

gangguan tidur. Gangguan psikiatri, ketergantungan obat dan alkohol 

menyebabkan gangguan tidur kronik 10-15%. Sebuah studi metaanalisis dari 

29 studi mengenai insomnia mendapatkan bahwa sebanyak 41% wanita lebih 

berisiko mengalami insomnia dibanding laki-laki (Susanti, 2015). Pada studi 

lain yang dilakukan oleh National Sleep Foundation mendapatkan 57% wanita 

mengalami insomnia paling tidak beberapa malam dalam seminggu. Beberapa 
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gejala insomnia yang sering muncul pada lanjut usia yakni dimana seseorang 

mengalami kesulitan untuk memulai tidur, sering terbangun, ketidakmampuan 

untuk melanjutkan tidur, serta jam bangun tidur lebih awal (Setyaningtyas, 

2014). Para ahli banyak meneliti tentang dampak insomnia khusus pada lansia. 

Selain meningkatkan risiko penyakit generatif seperti hipertensi dan jantung, 

depresi dan stres ternyata juga merupakan manifestasi dari gangguan tidur 

tersebut. (Ghaddafi , 2010). 

 Gangguan insomnia dapat dilihat dari skala yang digunakan untuk 

menentukan tingkat keparahan insomnia secara klinis. Alat ukur untuk 

melihat skala ini menggunakan kuesioner ISI (Insomnia Severity Index). Alat 

ukur tersebut memiliki konsistensi internal yang adekuat dan juga merupakan 

alat ukur yang valid. Skala tersebut berisikan 7 pertanyaan dengan hasil akhir 

dibagi menjadi 4 kategori menjadi tidak ada insomnia yang signifikan, 

insomnia ringan, insomnia sedang, dan insomnia berat (Susanti,2015). 

 Ganguan insomnia dapat ditangani menggunakan pengobatan farmakologi 

berupa pemberian minyak esensial yang dilakukan secara inhalasi. Inhalasi 

merupakan metode yang paling tua. Cara kerjanya yakni dengan menghirup 

minyak esensial yang akan digunakan. Perjalanan agar dapat masuk dari luar 

tubuh ke dalam tubuh dengan satu tahap yang mudah, yaitu lewat paru – paru 

di alirkan ke pembuluh darah melalui alveoli. Minyak atsiri adalah metabolit 

tanaman sekunder yang mudah menguap yang sebagian besar terdiri dari 

terpenoid dan benzenoid (Ali B, 2015). Beberapa peneliti sudah 

membuktikan bahwa terdapat efek dan perubahan tingkat kecemasan serta 

kualitas tidur seseorang menggunakan minyak esensial. Bau – bauan 

berpengaruh secara langsung terhadap otak. Banyak sekali tanaman Indonesia 

yang memiliki khasiat sebagai penenang atau sedatif. Diantaranya yaitu, 

lavender, kenanga, chamomile, lemon, biji pala, valerian, dan masih banyak 

yang lain. Masyarakat Indonesia telah lama menggunakan biji pala secara 

empiris untuk mengatasi stres, depresi, dan sulit tidur (Winarto WP, 2004). 

Namun penggunaan empiris biji pala masih perlu diperkuat dengan bukti 

ilmiah melalui uji preklinis dan klinis. 
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 Pala merupakan tanaman asli dari Pulau Banda, Maluku – Indonesia. Biji 

pala biasanya digunakan sebagai bumbu dapur rumah tangga. Khasiat dari 

biji pala sangat beragam diantaranya yakni sebagai stimulant dan karminan. 

Banyak peneliti yang saat ini sedang melakukan penelitian mengenai efek 

dari minyak biji pala sebagai anti insomnia. Beberapa dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa efek dari minyak biji pala sangat berpengaruh terhadap 

latensi tidur seseorang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penelitian 

yang menunjukkan bahwa pala dapat mengalahkan insomnia. senyawa pala 

dapat meningkatkan tingkat serotonin, yang membantu mendorong relaksasi 

pada gilirannya (Agbogidi OM, 2014). Senyawa miristisin sering dikaitkan 

dengan intoksikasi dan halusinogen. Intoksikasi terjadi pada manusia setelah 

mengkonsumsi 5 gram biji pala atau setara dengan 1-2 mg miristisin/kg berat 

badan (Shulgin TA, 1996). Pada pemberian minyak esensial dosis yang aman 

adalah 2 – 5 tetes atau setara dengan 0,1 ml – 0,25 ml (Ai Takeda, 2017). 

Menurut Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri (2016), 

kandungan miristisin dari pala seringkali memiliki efek samping berupa 

pusing, mual, dan kehilangan keseimbangan. Jika dikonsumsi dalam jumlah 

banyak, senyawa ini akan membius. 

 Untuk mendapatkan minyak esensial dari biji pala, perlu dilakukan 

penyulingan uap. Dari penyulingan ini terdapat bau khas rempah – rempah. 

Minyak pala berwarna kuning pucat sampai tak berwarna, mempunyai bau 

khas pala dan mudah menguap. Biji pala merupakan produk utama yang 

menghasilkan minyak atsiri dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi 

(Nursalam, 2016). 

 Selain biji pala, tanaman Indonesia lainnya yang bisa digunakan untuk 

mengatasi insomnia yakni bunga kenanga atau yang biasa disebut dengan 

ylang – ylang (Cananga odorata). Tanaman ini berasal dari keluarga 

Anonaceae dan dapat tumbuh baik di seluruh Indonesia dengan ketinggian 

daerah dibawah 1.200 mdpl. Tanaman ini banyak tumbuh di rumah – rumah 

penduduk dan digunakan dalam industri farmasi untuk pembuatan obat-

obatan, industri kosmetik, bahan pewangi, dan sebagai campuran pada bahan 

makanan (George et al, 2008). Kenanga mengandung hidrokarbon, alkohol 
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(monoterpen, sesquiterpenol), fenol (eugenol, isoeugenol), ester, dan fenil 

metal ester. Kandungan minyak kenanga hampir sama dengan minyak 

lavender dimana kandungan linalool, yang merupakan golongan dari alkohol 

yang memiliki konsentrasi cukup besar di dalam minyak atsirinya sekitar 

26,03% (Erwin, 2012). Dengan adanya kandungan linalool maka minyak 

kenanga memiliki sifat sedatif dan analgesik (Shalehah, 2016). 

 Minyak kenanga terbukti dapat menurunkan aktivitas lokomotor yang 

setara dengan lavender, sehingga minyak bunga kenanga sering digunakan 

dalam produk spa (Isnaini, 2001). Penelitian yang dilakukan oleh Efa Fauziah 

(2018), mengenai kualitas tidur lansia menggunakan aromaterapi inhalasi 

Kenanga menunjukkan hasil 18 responden atau 86,7% orang lanjut usia yang 

menjadi bagian penelitian di salah satu panti Yogyakarta mengalami kualitas 

tidur yang baik, sedangkan dua orang diantaranya masih memiliki kualitas 

tidur yang buruk. 

 Minyak pala termasuk golongan minyak hardly (keras) dalam aromaterapi. 

Karena dosisnya yang terlalu besar dapat membuat halusinasi. Sedangkan 

pada minyak kenanga dapat dikategorikan sebagai minyak softly (lembut) 

karena presentase penurunannya terhadap aktivitas lokomotor kecil 

(Muchtaridi, 2009). 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dilakukan penelitian 

untuk mengatasi gangguan insomnia dengan melihat perbandingan efektivitas 

dari minyak biji pala dan bunga kenanga pada lanjut usia secara inhalasi. 

 Rumusan Masalah 1.2

1. Bagaimana aktivitas minyak biji pala untuk mengatasi insomnia secara 

inhalasi pada wanita lanjut usia dengan pengukuran kuesioner ISI 

(Insomnia Severity Index)? 

2. Bagaimana aktivitas minyak bunga kenanga terhadap gangguan 

insomnia secara inhalasi pada wanita lanjut usia dengan pengukuran 

kuesioner ISI (Insomnia Severity Index)? 
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3. Bagaimana perbandingan aktivitas antara minyak biji pala dan bunga 

kenanga untuk mengatasi insomnia secara inhalasi dengan pengukuran 

kuesioner ISI (Insomnia Severity Index)? 

 Tujuan Penelitian 1.3

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui aktivitas minyak biji pala dan minyak bunga kenanga terhadap 

gangguan insomnia secara inhalasi melalui penilaian rate score kuesioner 

ISI (Insomnia Severity Index). 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui aktivitas minyak biji pala terhadap gangguan insomnia 

melalui kuesioner ISI (Insomnia Severity Index). 

2. Mengetahui aktivitas minyak kenanga terhadap gangguan insomnia 

melalui kuesioner ISI (Insomnia Severity Index). 

3. Membandingkan aktivitas minyak biji pala dan minyak bunga kenanga 

terhadap gangguan insomnia melalui kuesioner ISI (insomnia Severity 

Index). 

 Manfaat Penelitian 1.4

1.4.1 Manfaat bagi Bidang Ilmu Kesehatan 

 Memberikan informasi dan ilmu kepada praktisi tentang manfaat 

pemberian minyak biji pala dan bunga kenanga untuk mengatasi gangguan 

insomnia secara inhalasi. 

1.4.2 Manfaat bagi Peneliti 

Mengetahui cara, proses, dan kegunaan minyak biji pala dan bunga 

kenanga untuk mengatasi gangguan insomnia secara inhalasi. 
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