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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi, baik 

secara fisiologis maupun psikologis. Terdapat banyak kebutuhan fisiologis 

manusia, salah satunya yaitu tidur. Tidur merupakan salah satu komponen penting 

untuk menjaga kesehatan individu. Tanpa tidur, manusia akan mengalami 

gangguan dalam kualitas hidup (Susanti, 2015). Di dalam kehidupan seorang 

manusia memiliki perbedaan jumlah waktu untuk memenuhi jam tidur mereka. 

Pada masa neonatus, kebutuhan untuk tidur sekitar 18 jam, berkurang menjadi 13 

jam pada usia satu tahun, sembilan jam pada usia 12 tahun, delapan jam pada usia 

20 tahun, tujuh jam pada usia 40 tahun, enam setengah jam pada usia 60 tahun, 

dan enam jam pada usia 80 tahun (Amir, 2007). Bagi sebagian besar orang, tidur 

adalah hal yang mudah, namun bagi beberapa orang tidur merupakan suatu hal 

yang sangat sulit dilakukan. Frost, (2001) menyatakan bahwa prevalensi gangguan 

tidur cukup tinggi dialami oleh lansia (67%). Lansia dengan depresi dan penyakit 

degenerative sering melaporkan bahwa kualitas tidurnya buruk dan durasi 

tidurnya kurang bila dibandingkan dengan lansia yang sehat. Kondisi seperti 

inilah yang disebut sebagai insomnia (Amir, 2007). 

Insomnia adalah kelainan dalam tidur berupa kesulitan berulang untuk 

tidur atau mempertahankan tidur dan gejala tersebut biasanya diikuti gangguan 

fungsional saat bangun dan akivitas siang hari (Muhammad, 2018). 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). Sebuah studi 

metaanalisis mengenai insomnia mendapatkan wanita (41%) 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 (NSF, 2005). Beberapa 

gejala insomnia yang sering muncul pada lanjut usia yakni dimana seseorang 

mengalami kesulitan untuk memulai tidur, sering terbangun, ketidak mampuan 

untuk melanjutkan tidur, serta jam bangun tidur lebih awal (Setyaningtyas, 2014).

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI UJI AKTIVITAS MINYAK  ... RIZKI ULUL AZMI



2 

 

2 
 

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). 

Penderita insomnia dapat ditangani dengan terapi farmakologi seperti 

pemberian minyak esensial. Minyak esensial yang diperoleh dari penyulingan 

maupun pemerasan yang bermanfaat meningkatkan keadaan fisik dan psikologi 

seseorang agar menjadi lebih baik. Salah satu aplikasi penggunaan minyak 

esensial adalah dengan cara inhalasi.  

Inhalasi merupakan metode yang paling tua, di mana dapat dengan mudah 

merangsang olfactory pada setiap kali bernafas dan tidak akan mengganggu 

pernafasan normal apabila mencium bau yang berbeda dari minyak esensial . 

Dengan metode inhalasi dapat mempercepat terapi dikarenakan langsung menuju 

pada syaraf otak. Dan untuk kasus insomnia, banyak penelitian yang 

menggunakan tumbuhan pala sebagai obat tradisional yang dipercaya masyarakat 

dapat digunakan sebagai obat tidur. Tanaman pala (Myristica fragrans) adalah 

tanaman asli Indonesia  yang berasal dari pulau Banda dan Indonesia . 

Weiss E.A (1997)  menyebutkan bahwa senyawa aromatik miristisin, 

elimicin, dan safrole sebesar 2 - 18% yang terdapat pada biji dan bunga pala 

bersifat merangsang tidur berkhayal (halusigenik) dengan dosis kurang dari 5g. 

Senyawa miristisin sering dikaitkan dengan intoksikasi dan halusinogen. Banyak 

peneliti yang saat ini sedang melakukan penelitian mengenai efek dari minyak biji 

pala sebagai anti insomnia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penelitian 

yang menunjukkan bahwa pala dapat mengalahkan insomnia dengan adanya 

peningkatan serotonin yang membantu mendorong relaksasi (Agbogidi, 2014).  
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Tanaman rempah yang memiliki nilai ekonomis dan multiguna karena 

setiap bagian tanaman dapat dimanfaatkan dalam berbagai industri. Hasil tanaman 

pala yang biasa dimanfaatkan adalah buah pala. Buah pala terdiri dari daging buah 

(77,8%), fuli (4%), tempurung (5,1%) dan biji (13,1%). Bagian buah yang bernilai 

ekonomis yang cukup tinggi ialah biji dan fuli (mace) yang dapat djadikan minyak 

pala. Daging buah pala dapat dimanfaatkan sebagai olahan manisan pala, asinan 

pala, dodol pala selai pala dan sirup pala. Sebagai tanaman rempah-rempah, pala 

dapat menghasilkan minyak atsiri dan lemak khusus yang berasal dari biji dan 

fuli. Biji pala menghasilkan minyak atsiri 2-15% dan 30-40% lemak, sedangkan 

fuli menghasilkan 7-18% minyak atsiri dan 20-30% lemak (Ismiyarto, 2009). 

Minyak fuli baunya lebih tajam daripada minyak biji pala. Journal of Spices  

Aromatic Crops, mendata Gas chromatographic nutmeg and mace hasilnya 

adalah kandungan miristisin banyak terdapat pada fuli (5,92) dibandingkan biji 

(3,28) (Gopalakrishnan, 1992).  

Pemakaian minyak biji pala yang diberikan secara oral dan secara 

aromaterapi dengan konsentrasi 0,4 g/mL dalam minyak kelapa dengan lama 

inhalasi dua jam pada mencit jantan galur Swiss Webster dapat memperpanjang 

waktu tidur mencit. Selain itu minyak biji pala juga memiliki efek antistres yang 

dapat memberikan ketenangan kepada hewan uji (Adnyana, 2012). 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dilakukan studi kasus 

terhadap insomnia untuk melihat aktivitas penggunaan minyak pala dari biji pala 

(Myristicae Semen) dan fuli pala (Myristicae Mace) secara inhalasi. Dengan 

pengobatan yang tepat dan aman diharapkan dapat membantu mengatasi keluhan 

insomnia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana aktivitas minyak biji pala untuk mengatasi insomnia secara 

inhalasi pada wanita lanjut usia dengan pengukuran kuesioner ISI 

(Insomnia Severity Index)? 
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2. Bagaimana aktivitas minyak fuli pala terhadap gangguan insomnia 

secara inhalasi pada wanita lanjut usia dengan pengukuran kuesioner 

ISI (Insomnia Severity Index)? 

3. Bagaimana perbandingan aktivitas antara minyak biji pala dan fuli 

palauntuk mengatasi insomnia secara inhalasi dengan pengukuran 

kuesioner ISI (Insomnia Severity Index)? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui aktivitas pemberian minyak pala dari biji pala 

(Myristicae Semen) dan  fuli pala (Myristicae Mace) dengan cara inhalasi 

terhadap gangguan insomnia pada wanita lanjut usia. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui aktivitas minyak biji pala (Myristicae Semen) 

dengan cara inhalasi terhadap gangguan insomnia yang diukur melalui 

kuesioner ISI (Insomnia Severity Index) 

2. Untuk mengetahui aktivitas minyak fuli pala (Myristicae Mace) 

dengan cara inhalasi terhadap gangguan insomnia yang diukur melalui 

kuesioner ISI (Insomnia Severity Index) 

3. Membandingkan aktivitas minyak biji pala (Myristicae Semen) dan 

minyak fuli (Myristicae Mace) pala dengan cara inhalasi terhadap 

gangguan insomnia melalui kuesioner ISI (Insomnia Severity Index). 

1.4 Manfaat 

1. Bagi peneliti 

Peneliti dapat mengetahui uji aktivitas terapi inhalasi menggunakan 

minyak pala dari biji pala (Myristicae Semen) dan fuli pala (Myristicae 

Mace) untuk kasus insomnia. 
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2. Bagi masyarakat 

inhalasi dapat menjadi pilihan terapi alternatif baru pada kasus insomnia 

yang lebih efektif dan efisien. 

3. Bagi Instansi Pendidikan 

Mengetahui aktivitas minyak pala dari biji pala (Myristicae Semen) dan 

fuli pala (Myristicae Mace) dengan cara inhalasi terhadap insomnia. Selain 

itu, dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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