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ABSTRAK
Chronic Kidney Disease (CKD) merupakan penyakit penurunan fungsi ginjal secara
progresif dan irreversible yang berdampak pada menurunnya kemampuan tubuh
untuk mempertahankan cairan dan elektrolit. Metode pengobatan pada penyakit
ginjal stadium akhir yaitu pengobatan jangka panjang dengan hemodialisis dan
transplantasi ginjal. Terapi hemodialisa pada jangka waktu yang panjang dapat
menyebabkan kecemasan. Kecemasan pasien hemodialisa dapat diatasi dengan
aromaterapi. Tujuan studi literatur untuk mengetahui keefektifan aromaterapi
terhadap tingkat penurunan kecemasan pasien yang menjalani hemodialisa.
Pencarian literatur didapatkan melalui database online seperti PubMed, Google
Scholar dan ScienceDirect. Terdapat tujuh artikel yang didapatkan setelah melalui
penyaringan data dan akan diidentifikasi untuk ulasan kritis. Hasil studi ini
didapatkan bahwa aromaterapi inhalasi efektif dalam penurunan tingkat
kecemasan pasien hemodialisa. Aromaterapi inhalasi memberikan pengaruh pada
sistem saraf pusat serta memberikan efek keseimbangan korteks serebri dan sarafsaraf pada otak. Senyawa aroma yang dihirup akan berinteraksi dengan cepat
melalui sistem saraf pusat dan saraf olfactory kemudian menstimulasi saraf pada
otak dibawah keseimbangan korteks serebral sehingga menghasilkan pelepasan
hormone melatonin, serotonin, yang dapat menimbulkan perasaan rileks atau
sedative. Kami menyarankan pada peneliti selanjutnya untuk menambahkan
berbagai varian aromaterapi yang dapat digunakan sesuai kesukaan pasien serta
mengevaluasi efek samping yang dapat muncul.

ABSTRACT
Keywords:
Aromatherapy
Anxiety
Hemodialysis patients

Chronic Kidney Disease (CKD) is a progressive and irreversible decline in kidney
function that results in the decreased ability of the body to retain fluids and
electrolytes. Treatment methods in end-stage kidney disease are long-term treatment
with hemodialysis and kidney transplantation. Hemodialysis therapy in the long term
can cause anxiety. Aromatherapy can assist patients in coping with anxiety. The goal
of this study was to determine the efficacy of aromatherapy in reducing anxiety in
patients with hemodialysis. Articles were obtained through online databases such as
PubMed, Google Scholar, and Science Direct. There are seven articles obtained after
going through data screening and will be identified for critical review. The findings
show that inhalation aromatherapy was effective in reducing anxiety levels among
hemodialysis patients. Inhaled aromatherapy affects the central nervous system and
has a balancing effect on the cerebral cortex and nerves in the brain. Inhaled aroma
compounds will interact quickly through the central nervous system and olfactory
nerves and then stimulate the nerves in the brain under the balance of the cerebral
cortex to produce the release of the hormone melatonin, serotonin, which can cause a
feeling of relaxation or sedative. Future research should include a variety of
aromatherapy variants that can be used based on patient preferences, as well as an
assessment of possible side effects.
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makan, terapi obat multiple yang kompleks,
perubahan gaya hidup, lama perjalanan
penyakit, masa pengobatan dan masalah
keluarga merupakan salah satu faktor pasien
hemodialisis rentan terhadap kecemasan
(Barati et al., 2016). Hemodialisis merupakan
terapi jangka panjang pada pasien CKD yang
menyebabkan penderita sangat tergantung
terhadap
mesin
hemodialisis
seumur
hidupnya. Hal tersebut dapat menimbulkan
terjadinya perubahan peran, perubahan
pekerjaan, kehidupan ekonomi, sosial dan
pendapatan yang mengakibatkan stres
sehingga menimbulkan kecemasan (Wakhid &
Suwanti, 2019).
Kecemasan adalah gejala umum yang
muncul pada pasien gagal ginjal kronik yang
menjalani terapi hemodialisa dan berbanding
lurus terhadap penurunan kualitas hidup (Ma
& Li, 2016). Kecemasan pada pasien
hemodialisis jika tidak diatasi dapat
menimbulkan berbagai masalah antara lain
pasien menolak dilakukan tindakan yang
berakibat naiknya kadar ureum dan kreatinin
yang menyebabkan kematian. Selain itu
kecemasan dalam jangka waktu lama
memberikan efek negatif pada sistem daya
tahan tubuh. Kecemasan menghasilkan
hormon kortisol yang mengganggu fungsi sel T
untuk menghambat infeksi, sehingga muncul
berbagai penyakit antara lain influenza dan
stroke hingga penyakit jantung (Sari et al.,
2021). Menurut Wakhid & Suwanti (2019)
mengatakan bahwa sebagian besar responden
dalam penelitian di Rumah Sakit kabupaten
Semarang pada 88 penderita gagal ginjal
kronik mengalami kecemasan berat sebesar
(34,1%) atau 30 pasien.
Kecemasan yaitu respon berkepanjangan
terhadap ancaman yang dirasakan meliputi
kognitif, afektif, fisiologis serta aspek
emosional
dari
gangguan
kecemasan
(Puspasari & Sholehudin, 2018). Menurut
Keliat, Wijoyono dan Susanti (2011)
kecemasan adalah perasaan menetap berupa
kekhawatiran, was-was terhadap ancaman
yang muncul serta dianggap berbahaya. Jika
seseorang
tidak
dapat
mengatasi
kecemasannya secara sehat, hal tersebut
menimbulkan perilaku maladaptive. Oleh
karena itu dibutuhkan terapi komplementer

Pendahuluan
Chronic Kidney Disease (CKD) suatu
penyakit penurunan fungsi ginjal secara
irreversible dan progresif yang berdampak
terhadap menurunnya fungsi tubuh dalam
mempertahankan cairan dan elektrolit. Ketika
fungsi ginjal memburuk, kinerja ginjal
menurun dalam hal penyaringan pembuangan
elektrolit tubuh, antara lain yaitu urea dan
kreatinin yang menyebabkan uremia. Secara
khusus,
uremia
dapat
menyebabkan
komplikasi, antara lain yaitu ensefalopati,
hiperkalemia
yang
tidak
terkontrol,
pericarditis, neuropati dan hipertensi (Reyes
et al., 2018). Fungsi utama ginjal yaitu
mempertahankan homeostasis tubuh dalam
menjaga keseimbangan banyaknya konstituen
plasma, terutama elektrolit, air dengan
mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan
atau berlebihan didalam urine (Musa, Kundre
& Babakal, 2015).
Prevalensi gagal ginjal kronis didapatkan
lebih dari 500 juta kasus diseluruh dunia,
hemodialisa merupakan pengobatan yang
sering digunakan yaitu sebesar 2,5 juta orang
atau sekitar 80% (Bouya et al., 2018). Data
Riskesdas (2018) prevalensi penderita gagal
ginjal kronik (GGK) di Indonesia pada umur 15
tahun keatas sebesar 0,2%, Kelompok usia 2544 tahun (0,3%), kelompok usia 45-54 tahun
(0,4%), usia 55-74 tahun (0,5% dan kelompok
umur ≥ 75 tahun (0,6%). Sedangkan Jumlah
tindakan terapi hemodialisis rutin provinsi
Jawa Tengah terdapat pada urutan ke enam
dari 23 provinsi dengan total 65.755 tindakan
hemodialisis rutin per tahun (Indonesian
Renal Registry, 2016).
Metode pengobatan pada penyakit ginjal
stadium akhir termasuk pengobatan jangka
panjang
dengan
hemodialisis
dan
transplantasi ginjal. Hemodialisis merupakan
terapi dialisis untuk membuang cairan atau
zat sisa dalam tubuh karena kinerja ginjal
menurun dan tidak dapat menjalankan
fungsinya (Wahyuni & Indrayana, 2014).
Meskipun hemodialisis sebagai pengobatan
utama pasien gagal ginjal kronis untuk
meningkatkan rentang hidupnya, hal tersebut
juga menyebabkan timbulnya masalah
psikososial bagi pasien yaitu masalah
ekonomi, stres terkait terapi, pembatasan pola
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untuk menurunkan tingkat kecemasan pasien
yang
menjalani
terapi
hemodialisis.
Complementary and Alternative Medicine
(CAM) digunakan serta dikembangkan di
bidang kesehatan (Anastasia et al., 2015). Jenis
terapi komplementer yang saat ini banyak
digunakan yaitu aromaterapi. Hal tersebut
sesuai dengan penelitian Hassanzadeh et al
(2018) yang menyatakan aromaterapi
mengurangi beberapa macam komplikasi dari
hemodialisis antara lain kecemasan, stress,
nyeri, kelelahan, kualitas tidur serta sakit
kepala.
Menurut Gong et al (2020) mengatakan
bahwa aromaterapi melalui inhalasi dapat
merangsang sistem saraf pusat dan
memberikan pengaruh keseimbangan korteks
serebri serta saraf-saraf otak untuk
mengeluarkan
neurotransmitter
seperti
serotonin
dan
dopamine.
Beberapa
aromaterapi yaitu bunga rosemary, lavender,
minyak bunga matahari, minyak peppermint,
esensi sawi putih, minyak pohon teh, minyak
jojoba efektif untuk menurunkan tingkat
kecemasan pasien hemodialisa (Bouya et al.,
2018).
Pada studi ini dilakukan review untuk
mengetahui penggunaan aromaterapi untuk
menurunkan kecemasan pada pasien
hemodialisa. Dengan upaya untuk mencegah
komplikasi yang dapat memperburuk kondisi
pasien, karena pada kenyataanya masalah
ansietas atau kecemasan pada pasien
hemodialisa belum menjadi fokus utama
untuk diberikan intervensi, serta informasi
yang terbatas terkait aromaterapi yang dapat
menurunkan tingkat kecemasan pada pasien
yang menjalani hemodialisa.
Berdasarkan latar belakang tersebut,
maka peneliti melakukan literature review
jurnal dengan judul “Efektivitas aromaterapi
terhadap penurunan kecemasan pasien gagal
ginjal kronik yang menjalani hemodialisa”.
Literature review ini bertujuan untuk
mengetahui keefektifan aromaterapi terhadap
penurunan tingkat kecemasan pada pasien
gagal ginjal kronik yang menjalani
hemodialisa.

e-ISSN: 2598-8492
p-ISSN: 2088-6012

Metode
Literature review ini ditulis sebagai
tinjauan pustaka dengan metode yang
digunakan merupakan metode naratif dari
hasil penelitian di seluruh dunia berhubungan
dengan topic yang digunakan. Dilakukan
pencarian
jurnal
secara
sistematis
menggunakan sumber database yang
terkomputerisasi dari Sciencedirect, PubMed
dan Google Scholar dengan kata kunci
“Aromaterapi”
OR
“aromatherapy”,
“Kecemasan” atau “Ansietas” OR “Anxiety”,
Pasien Hemodialisis” OR “Hemodialysis
patients”. Dalam proses pencarian literatur
pada studi ini dipilih berdasarkan kriteria
inklusi yang digunakan, yaitu jurnal bahasa
Inggris dan bahasa Indonesia yang diterbitkan
antara tahun 2011 sampai 2021 mengenai
efek aromaterapi terhadap kecemasan pasien
yang menjalani hemodialisa, responden yang
memiliki tingkat kecemasan dengan penyakit
gagal ginjal kronik dengan rencana tindakan
aromaterapi. Outcome yang dinilai adalah
tingkat kecemasan.
Berdasarkan dari hasil pencarian
literature melalui 3 database maka didapatkan
artikel yang berjumlah 339 sesuai dengan kata
kunci. Beberapa artikel yang sudah
didapatkan diproses menggunakan aplikasi
mendeley
reference
manager
untuk
diidentifikasi tingkat relevansinya dengan
studi saat ini. Proses screening awal dengan
mengeluarkan artikel ganda dan didapatkan
hasil 38 artikel, selanjutnya tersisa 301 artikel.
Setelah itu dilakukan screening berdasarkan
kriteria inklusi yang sudah ditetapkan.
Adapun artikel yang di eksklusi dikarenakan
topic tidak sesuai, artikel dengan metode
systematic review, populasi bukan pasien
hemodialisa
dan
intervensi
bukan
aromaterapi
berjumlah
294
artikel.
Berdasarkan proses screening yang telah
dilakukan, didapatkan 7 artikel yang akan
menjalani proses review. Adapun PRISMA
flow pada gambar dibawah ini.
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pada usia 42±12,39 tahun. Pada penelitian
Agustin, Hudiyawati & Purnama (2020) usia
responden pada rentang 40-60 tahun. Usia
responden dalam penelitian Manalu (2019)
tidak disebutkan. Pada penelitian Anastasia et
al., (2015) usia responden mayoritas dalam
rentang 41-60 (53,3%) tahun. Sedangkan Sari
et al (2021) usia responden mayoritas dalam
rentang 41-60 (70%) tahun. Mayoritas usia
pasien pada review ini adalah di rentang 4060 tahun.
Desain penelitian yang digunakan pada
ketujuh artikel merupakan studi kuantitatif
yang terpilih untuk dilakukan review (tabel 1).
Didapatkan yaitu satu studi a randomized
controlled trial, satu studi quasi experimental
pre-test and post-test, satu studi a randomized
clinical trial, tiga studi Pre eksperimen one
group pre-test post-test dan satu studi quasi
eksperimen.
Pada review ini jenis aromaterapi yang
digunakan yaitu lavender, jeruk manis,
ekstrak mawar dan citrus jeruk. Pada studi ini
tujuh artikel menggunakan intervensi
aromaterapi inhalasi. Pada artikel Sahin et al
(2021)
menyatakan
bahwa
frekuensi
pemberian intervensi sebanyak 3x seminggu,
artikel Reyes et al (2020), Manalu (2019) dan
Anastasia et al (2015) pemberian intervensi
hanya 1 kali saat kedatangan pasien, Barati et
al (2016) menyatakan pemberian intervensi
2x dalam 4 minggu yaitu saat pasien sebelum
tidur pada malam hari dan sebelum proses
hemodialisa. Pada penelitian Agustin,
Hudiyawati, & Purnama, (2020) pemberian
aromaterapi 4x dalam 2 minggu sedangkan
pada Sari et al (2021) menyatakan bahwa
intervensi pemberian dilakukan 2x saat
kedatangan
pasien
yang
menjalani
hemodialisa. Dalam durasi waktu pemberian
juga berbeda, 3 artikel menyatakan pemberian
aromaterapi inhalasi dalam 15-30 menit
sedangkan 4 artikel lainnya aromaterapi
diberikan pada waktu 5-10 menit.
Outcome dari ke tujuh artikel yang
diambil adalah kecemasan atau tingkat
kecemasan
pasien
hemodialisa.
Pada
penelitian yang dilakukan Sahin et al (2021)
menyatakan bahwa aromaterapi inhalasi
lavender efektif dalam menghilangkan rasa
sakit akibat tusukan dan kecemasan pasien

Gambar 1. PRISMA Flow

Hasil dan Pembahasan
Hasil review 7 artikel yang digunakan
pada penelitian ini berkaitan dengan efek
aromaterapi pada penurunan kecemasan
pasien hemodialisa. Jumlah responden dalam
review ini adalah 240 peserta yang telah
didiagnosis penyakit gagal ginjal kronis (GGK)
yang menjalani hemodialisa. Yang terdiri dari
penelitian Sahin et al (2021) terdapat 74
responden, penelitian Reyes et al (2020)
terdapat 50 responden, penelitian Barati et al
(2016) dengan 46 responden, penelitian
Agustin, Hudiyawati & Purnama (2020)
dengan 7 responden, penelitian Manalu
(2019) dengan 13 responden, penelitian
Anastasia et al., (2015) dengan 30 responden
dan penelitian Sari et al (2021) dengan 20
responden.
Usia responden pada penelitian Sahin et
al (2021) berada pada rentang 47-60 tahun
dan mayoritas pada usia 50±18,02 tahun.
Sedangkan pada penelitian Reyes et al (2020)
mayoritas pada usia 57±13,51 tahun. Usia
responden pada penelitian Barati et al (2016)
dalam rentang 41-44 tahun dengan mayoritas
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hemodialisa dengan rata-rata skor kecemasan
(8,7±5,32) yaitu 39±6,71 turun menjadi
30,41±1,39 dengan p value (p< 0,005).
Sedangkan penelitian Reyes et al (2020)
terdapat perbedaan skor kecemasan sebelum
dan sesudah pemberian aromaterapi dengan
skor rata-rata penurunan kecemasan sebesar
(17,76±3,92) nilai awal sebesar 77,20±16,38
menjadi 59,44±12,46 dengan p value (p<0,01).
Dalam penelitian Barati et al (2016)
menyatakan pengaruh aromaterapi mawar
terhadap penurunan kecemasan pasien
hemodialisa
dengan
perbedaan
skor
kecemasan setelah dan sebelum pemberian
intervensi yaitu sebesar 6,49±1.11 menjadi
3,64±0,79 dengan rata-rata skor penurunan
2,85±0,32 dengan p value (p<0,001).
Sementara itu pada penelitian Agustin,
Hudiyawati & Purnama (2020) menyatakan
ada perbedaan skor kecemasan antara
kelompok kontrol dan kelompok intervensi
dengan nilai sebesar 41,85 pada kelompok
yang dilakukan intervensi sedangkan pada
kelompok kontrol sebesar 48 dengan skor
penurunan kecemasan rata-rata sebesar 6,15
dan p value (p<0,05), hal tersebut
membuktikan adanya efek pemberian
aromaterapi inhalasi dalam penurunan
tingkat kecemasan pasien hemodialisa. Pada
penelitian Manalu (2019) menyatakan
terdapat
pengaruh
yang
signifikan
aromaterapi inhalasi pada menurunnya skor
kecemasan pasien hemodialisa dengan nilai
kecemasan sebelum pemberian intervensi
sebesar
37,5±5.942
turun
menjadi
19,08±2,875 setelah diberikan intervensi
dengan tingkat penurunan skor rata-rata
kecemasan sebesar 4,163 dengan nilai value
(p=0,001).
Sedangkan pada penelitian Anastasia et al
(2015)
menunjukkan
bahwa
adanya
perbedaan
tingkat
kecemasan
antara
kelompok intervensi dan kelompok kontrol
setelah pemberian aromaterapi. Skor
kecemasan sebelum diberikan intervensi
sebesar 48 pada kedua kelompok, setelah
pemberian aromaterapi pada kelompok
intervensi skor turun menjadi 43,67 rata-rata
penurunan skor kecemasan sebesar 4,33
dengan p value (p= 0.000) sedangkan
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kelompok kontrol yang tidak diberikan terapi
apapun naik menjadi 48,40.
Hal tersebut menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh aromaterapi pada
penurunan tingkat kecemasan pasien
hemodialisa. Pada penelitian Sari et al (2021)
membuktikan adanya pengaruh citrus jeruk
pada kecemasan pasien hemodialisa dengan
nilai skor kecemasan sebelum dan setelah
pemberian intervensi sebesar 51,20 menjadi
34,45 dengan rata-rata skor penurunan 16,75
dan didapatkan signifikansi p value (p=0.000).
Hasil dari ke 7 artikel diatas menyatakan
bahwa
setelah
dilakukan
pemberian
aromaterapi terbukti memiliki efek positif
terhadap penurunan kecemasan pasien yang
menjalani hemodialisa.
Berdasarkan artikel yang telah diambil
menyatakan bahwa karakteristik usia
responden mayoritas pada rentang usia 40-60
tahun. Sejalan dengan penelitian Hudiyawati,
Muhlisin, & Ibrahim, (2019) menyatakan
bahwa pasien yang menjalani terapi
hemodialisa pada kelompok umur 41-60
tahun (70%). Hal tersebut sejalan dengan
penelitian Alfarisi (2015) yang menyatakan
usia pasien GGK pada rentang 41-65 tahun
(dewasa menengah). Rata-rata penderita CKD
berada pada usia 50 tahun (Pourhodki et al.,
2021). Dalam kasus gagal ginjal kronis
ditemukan adanya peningkatan pada usia
dewasa, hal tersebut disebabkan proses
terjadinya penyakit yang sifatnya kronis serta
progresif. Semakin usia bertambah secara
bersamaan traktus urinarius serta fungsi
tubulus dan fungsi renal kinerja reabsorbsinya
mengalami penurunan. Pada usia >40 tahun
laju filtrasi glomerulus mengalami penurunan
fungsi secara progresif <50% dari normalnya
sampai usia 70 tahun, oleh karena itu kondisi
tersebut berperan terhadap terjadinya
penyakit gagal ginjal (Warjiman et al., 2017).
Berdasarkan
artikel
yang
telah
didapatkan menyatakan bahwa kecemasan
adalah masalah utama yang dialami pasien
hemodialisa. Hal tersebut sejalan dengan
Santoso (2018) yang menyebutkan bahwa
kecemasan pasien hemodialisa disebabkan
oleh berbagai stressor antara lain nyeri saat
penusukan, kesulitan dalam mempertahankan
pekerjaan,
masalah
finansial,
krisis
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situasional, dorongan seksual yang menurun
dan ancaman kematian. Selain itu menurut
Anisah & Maliya (2021) menyatakan bahwa
dampak pasien hemodialisa dalam jangka
waktu panjang menimbulkan perasaan cemas
dikarenakan krisis situasional, masalah
ekonomi, impotensi dan ancaman kematian.
Tingkat
kecemasan
pada
pasien
hemodialisa bervariasi. Pasien yang menjalani
hemodialisa pertama kali didapatkan tingkat
kecemasan yang berat disebabkan pada tahap
awal pasien merasa putus asa dan merasa
penyakitnya tidak dapat disembuhkan.
Sedangkan setelah terapi rutin dilakukan
pasien dapat beradaptasi secara perlahan
dengan baik sehingga kecemasan menurun
menjadi sedang atau ringan (Musa, Kundre &
Babakal, 2015). Maka dari itu diperlukan
terapi non farmakologis atau Complementary
and Alternative Medicine (CAM) untuk
mengatasi masalah kecemasan pasien
hemodialisa (Bouya et al., 2018). Beberapa
terapi komplementer yang digunakan yaitu
pijat, akupuntur, akupresur, terapi musik,
yoga, tai chi, hypnoterapi, terapi doa dan
aromaterapi (Dehkordi et al., 2017).
Berdasarkan artikel yang telah dipilih untuk
dilakukan review menyebutkan bahwa salah
satu terapi komplementer untuk menurunkan
kecemasan adalah aromaterapi inhalasi.
Aromaterapi
merupakan
intervensi
komplementer dalam bidang medis yang
sederhana, hemat biaya dengan efek samping
minimal (Sariati et al., 2019). Hal tersebut
sesuai dengan Goli et al (2020) yang
menyatakan bahwa aromaterapi merupakan
intervensi non farmakologis berupa minyak
esensial yang berasal dari tanaman dan
ekstrak aroma untuk meningkatkan kesehatan
psikologis.
Didukung dari penelitian Dewi et al
(2015) menyatakan terdapat efek positif
penurunan kecemasan pasien hemodialisa
setelah aromaterapi diberikan. Cara kerja
aromaterapi melalui reseptor penciuman,
kemudian membentuk pesan neurologis yang
disampaikan ke otak melalui sistem limbik
yang menyebabkan otak menghasilkan
neurotransmitter seperti endorphin dan
manfaat endorphin adalah mengurangi
kecemasan dan rasa nyeri. Hal tersebut juga
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sejalan dengan penelitian Rambod et al (2020)
yang menyatakan bahwa aromaterapi dapat
menurunkan tingkat kecemasan dang
menurunkan tekanan darah sistolik. Pada
penelitian Guo et al (2020) juga menyatakan
bahwa pemberian aromaterapi efektif untuk
mengatasi kecemasan pada pasien dewasa
dalam tindakan pra operasi.
Hal tersebut sesuai dengan penelitian
Warjiman et al (2017) yang menyatakan
aromaterapi lavender memiliki efek sedatif
yang berfungsi untuk menenangkan sistem
saraf pusat sehingga dapat mengurangi
kecemasan.
Aromaterapi
lavender
mengandung linalool dan linalyl acetate yang
dapat merangsang sistem saraf simpatis yang
mempengaruhi suasana hati, menghasilkan
perasaan yang lebih baik dan menjadi lebih
rileks (Efendi, Sulastri & Kristiani, 2020).
Selain lavender bunga mawar juga memiliki
fungsi
sebagai
aromaterapi,
mawar
mengandung vitamin C, A, B1, B2, B3 dan K ,
asam nitrat, asam malat, tannis, pectin,
flavonoid dan karotenoid yang dapat
merangsang tidur, antikonvulsan dan sebagai
relaksasi (Maliya & Fatimah, 2019).
Aromaterapi lavender dapat diterapkan
sebagai intervensi keperawatan yang efektif
untuk mengurangi kelelahan dan kecemasan
pada pasien hemodialisa (Karadag &
Samancioglu, 2019).
Lemon
dapat
diberikan
sebagai
aromaterapi karena terdapat zat linalool yang
berfungsi untuk menstabilkan saraf dan
menimbulkan efek rileks (Judha & Syafitri,
2018). Jeruk manis juga memiliki fungsi
sebagai aromaterapi dengan merangsang
saraf parasimpatis sehingga menghasilkan
sensasi yang menyenangkan dan relaksasi
(Reyes et al., 2020).
Menurut Sahin et al (2021) membuktikan
bahwa pemberian 5 tetes aromaterapi
lavender yang diberikan selama 5 menit
selama 3 kali dalam seminggu sebelum terapi
hemodialisa berlangsung didapatkan adanya
penurunan tingkat kecemasan pasien
hemodialisa dengan rata-rata skor penurunan
kecemasan sebesar 8,7±5,32 dengan p value
(p < 0.005). Hal tersebut didukung Bagheri et
al (2017) yang menyatakan bahwa 3 tetes
aromaterapi lavender yang diberikan selama
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10 menit setiap hemodialisa dalam waktu 1
bulan dapat menurunkan tingkat kecemasan
dan depresi. Hal ini diperkuat oleh Anastasia
et al (2015) menyatakan bahwa pemberian
aromaterapi lavender selama 5 menit sebelum
pasien menjalani hemodialisa didapatkan
hasil dengan skor rata-rata kecemasan
sebesar 4,33 dan hasil p value= 0,000 (p<a=
0,05) membuktikan bahwa aromaterapi
efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan.
Sedangkan penelitian Barati et al (2016)
membuktikan bahwa pemberian 3 tetes
aromaterapi mawar tiap 15-20 menit sebelum
pasien menjalani hemodialisa dalam 4 minggu
secara
signifikan
dapat
mengurangi
kecemasan dengan skor rata-rata penurunan
kecemasan 2,85±0,32 dengan nilai value
sebesar (P <0,001). Hal tersebut sejalan
dengan penelitian Maliya dan Fatimah (2019)
menyatakan bahwa terdapat pengaruh
signifikan pemberian aromaterapi inhalasi
mawar pada tingkat kecemasan pasien pre
operasi fraktur ekstremitas dengan nilai p
value sebesar (p=0.002). Sedangkan menurut
Sari et al., (2021) membuktikan bahwa 1-5
tetes aromaterapi citrus jeruk yang dilakukan
2 kali selama 10 menit setiap hemodialisa
dapat menurunkan kecemasan dengan ratarata penurunan skor kecemasan sebesar 16,
75 dengan p value (p=0.000).
Hal tersebut sejalan dengan Reyes et al
(2016) membuktikan bahwa pemberian 3
tetes esens aromaterapi jeruk manis selama 5
menit sebelum menjalani hemodialisa
didapatkan penurunan skor rata-rata
kecemasan sebesar (17,76±3,92) dengan nilai
p value (p<001) membuktikan bahwa
aromaterapi jeruk manis dapat menurunkan
tingkat kecemasan, hasil berbeda dengan
kelompok yang diberikan intervensi relaksasi
nafas dalam tidak didapatkan penurunan skor
kecemasan yang signifikan dengan nilai p
value (p> 0.005). Hal tersebut didukung oleh
penelitian Muz, G., dan Taşcı, S. (2017) yang
menyatakan bahwa pemberian aromaterapi
lavender
dan
jeruk
manis
dengan
prbandingan 1:1 dapat meningkatkan kualitas
tidur dan dapat menurunkan kelelahan pasien
hemodialisa.
Dari ke 7 artikel didapatkan bahwa
pemberian aromaterapi inhalasi jeruk manis
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memiliki nilai penurunan skor kecemasan
yang paling besar dengan rata-rata penurunan
skor sebesar 17,76. Berdasarkan literatur
yang
didapatkan
penurunan
tingkat
kecemasan melalui aromaterapi inhalasi
memberikan efek yang positif terhadap sistem
saraf pusat serta memberikan pengaruh
keseimbangan korteks serebri dan saraf-saraf
pada otak. Aroma wewangian yang diberikan
melalui inhalasi dapat merangsang saraf
olfactory yang oleh diatur oleh sistem saraf
pusat. Saat senyawa aromaterapi dihirup,
senyawa akan merespon cepat melalui
interaksi antara sistem saraf pusat dan saraf
olfactory, kemudian sistem ini menstimulasi
saraf pada otak dibawah kesetimbangan
korteks serebral sehingga menghasilkan
pelepasan hormone melatonin, serotonin,
yang dapat menimbulkan perasaan rileks atau
sedative (Moelyono, 2015).

Kesimpulan
Hemodialisa adalah salah satu intervensi
yang digunakan pada pasien gagal ginjal
kronik (GGK). Hemodialisa merupakan
pengobatan jangka panjang bahkan seumur
hidup yang dapat memberikan dampak
fisiologis sekaligus psikologis bagi pasien
antara lain kecemasan, depresi, gangguan
tidur dan stress. Salah satu terapi
komplementer yang bisa diberikan yaitu
aromaterapi yang memiliki efek samping
minimal dan biaya yang terjangkau, berbagai
varian aromaterapi dapat digunakan sesuai
dengan selera pasien antara lain, lavender,
mawar, jeruk manis dan lemon. Aromaterapi
merupakan intervensi non farmakologis dari
minyak esensial yang berasal dari tanaman
dan ekstrak aroma yang dapat diberikan
melalui beberapa cara yaitu inhalasi, pijat dan
berendam untuk meningkatkan kesehatan
psikologis. Kami menyarankan pada peneliti
selanjutnya untuk menambahkan berbagai
varian aromaterapi yang dapat digunakan
sesuai kesukaan pasien serta mengevaluasi
efek samping yang dapat muncul.
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