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ABSTRAK 

Latar belakang: Gangguan tidur adalah kelainan dari pola tidur seseorang 

yang akan menimbulkan penurunan kualitas tidur yang berdampak pada 

kesehatan dan keselamatan penderitanya. Jika tidak diatasi akan berdampak pada 

penurunan kualitas hidup produktivitas dan keselamatan penderitanya. Intervensi 

yang dapat diberikan untuk mengatasi kualitas tidur adalah terapi non farmakologi 

aromaterapi lavender yaitu tehnik relaksasi menggunakan konsentrasi minyak 

esensial dari tumbuhan. Lavender memiliki kandungan utama yaitu linalool asetat 

yang mampu mengendorkan dan melemaskan sistem kerja urat-urat saraf dan 

otot-otot, memberikan efek relaksasi dan ketenangan. Metode : Penulisan 

literature review ini dilakukan  dengan pencarian artikel bhaik internasional 

maupun nasional, dengan penelusuran internet dari database Google Scholar atau 

Google Cendekia, dan microsoftcademia melalui advanced search. Tujuan : dari 

literature review ini adalah untuk menganalisa hasil penelitian terkait yang 

berfokus pada pemberian aromaterapi lavender terhadap lansia yang mengalami 

kualitas tidur. Hasil : review menunjukkan setelah diberikan intervensi pemberian  

aromaterapi lavender terdapat peningakatan kualitas tidur dan perubahan positif 

pada kualitas tidur lansia. Kesimpulan: Aromaterapi lavender meningkatkan 

kualitas tidur lansia. 

 

Kata kunci : Aromaterapi Lavender, Kualitas Tidur, Lansia 
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ABSTRACT 

Background: Sleep disturbance is a disorder of a person's sleep patterns 

that will cause a decrease in the quality of sleep which affects the health and 

safety of the sufferer. If not addressed, it will have an impact on reducing the 

quality of life quality and the safety of sufferers. Interventions that can be given to 

overcome the quality of sleep are non-pharmacological therapies of lavender 

aromatherapy, namely relaxation techniques using the conservation of essential 

oils from plants. Lavender has a main reserve namely linalool acetate which is 

able to relax and relax the working system of nerves and muscles, providing a 

relaxing and calm effect. Method: Writing a literature review is done by 

searching articles both internationally and nationally, by searching the internet 

from the Google Scholar database or Google Scholar, and microsoftcademia 

through advanced search. Purpose: from this literature review is to analyze the 

results of research related to the provision of lavender aromatherapy to the 

elderly which improves sleep quality. Results: reviews showed that after lavender 

aromatherapy was provided, there was an improvement in sleep quality and 

positive changes in sleep quality in the elderly. Conclusion: Lavender 

aromatherapy improves the quality of sleep in the elderly. 

 

Keywords: Lavender Aromatherapy, Sleep Quality, Elderly, 

 

PENDAHULUAN 

  Menurut World Health Organization (WHO) Usia lanjut (elderly) ialah 

kelompok usia antara 60–74 tahun. Proses menua merupakan suatu proses 

biologis yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang. Proses penuan sudah mulai 

berlangsung sejak seseorang mencapai dewasa, misalnya dengan terjadinya 

kehilangan jaringan pada otot, susunan saraf dan jaringan lain sehingga tubuh 

“mati” sedikit demi sedikit (Mubarak, dkk, 2015). Lanjut usia merupakan periode 

akhir dalam kehidupan manusia dimana seseorang mulai mengalami perubahan 

dalam hidupnya yang ditandai adanya perubahan fisik, kelemahan, meningkatnya 

kerentanan terhadap penyakit, serta perubahan fisiologi yang terjadi (Maheswari, 

2016). 

  Permasalahan yang timbul pada lansia disebabkan oleh perubahan 

fisiologis perubahan fisik, perubahan psikologi, perubahan mental dan perubahan 

spiritual. Salah satu masalah yang sering terjadi pada lansia adalah Gangguan 

tidur (insomnia). Salah satu masalah yang sering terjadi pada lansia adalah 

Gangguan tidur. Gangguan tidur dapat menyebabkan gangguan pada kemampuan 

intelektual, motivasi yang rendah, ketidakstabilan emosional, depresi bahkan 

resiko gangguan penyalahgunaan zat dan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya 

kualitas tidur pada lansia (Aspiani, 2014). 

  Kualitas tidur merupakan kepuasan seseorang terhadap tidur, sehingga 

seseorang tersebut tidak memperlihatkan tanda-tanda kurang tidur dan tidak 

mengalami masalah dalam tidurnya. Kualitas tidur mencangkup kuantatif dari 

tidur, seperti durasi tidur, latensi tidur serta aspek subjektif, seperti tidur malam 

dan istrirahat. Kualitas tidur yang baik dilihat dari tanda gejala kualitas tidur 
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diantaranya yaitu, terlihat segar dan bugar disaat bangun dipagi hari, terpenuhinya 

kebutuhan tidur sesuai dengan perkembangan usia seseorang.  Standar kebutuhan 

tidur lansia adalah 6 jam/hari. Masalah kualitas tidur pada lansia seharusnya dapat 

menjadi perhatian yang lebih karena jika dibiarkan dapat menyebabkan berbagai 

macam hal yang merugikan baik untuk kesehatan tubuh sendiri ataupun 

menurunkan angka harapan hidup (Kurnia, 2013). 

Menurut Nasional Sleep Foundation (2010) sekitar 67% dari 1.508 lansia 

di  Amerika serikat  usia 65 tahun keatas melaporkan mengalami gangguan tidur 

dan sebanyak 7.3% lansia mengeluhkan gangguan memulai dan 

memepertahankan tidur atau gangguan tidur. Kebanyakan lansia beresiko 

mengalami gangguan tidur yang disebabkan oleh berbagai factor seperti 

pensiunan, kematian pasangan atau teman dekat, peningkatan obat-obatan, dan 

penyakit yang dialami. 

Di Indonesia gangguan tidur menyerang sekitar 50% orang yang berusia 

65 tahun, setiap tahunn diperkiran sekitar 20%-50% lansia melaporkan adanya 

gangguan tidur yang serius.  Prevalensi gangguan pemenuhan kebutuhan  tidur 

pada lanjut usia cukup meningkat yaitu sekitar 67%. Sebanyak 40% kelompok 

lanjut usia lebih mengeluh sulit tidur, sering terbangun pada malam hari sebanyak 

30% dan sisanya gangguan pemenuhan tidur lain (Foerwanto,2016).  

Berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh gangguan tidur 

yang terjadi pada lansia antara lain menurunnya daya tahan tubuh, menurunnya 

kualitas tidur lansia yang akan berdampak buruk terhadap kesehatan, karena dapat 

menyebabkan kerentanan terhadap penyakit, stress, gangguan mood, tidak terlihat 

bugar pada bangun tidur, menurunnya kemampuan berkonsentrasi, kemampuan 

membuat keputusan (Potter & Perry, 2010). 

  Salah satu penatalaksanaan dari gangguan tidur adalah dengan pemberian 

aromaterapi. Aromaterapi yang sering digunakan adalah aromaterapi lavender. 

Aromaterapi lavender merupakan tehnik relaksasi menggunakan konsentrasi 

minyak esensial dari tumbuhan, sekalipun metode yang digunakan tergolong 

sederhana, namun terapi ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan 

metode penyembuhan yang lain seperti biaya yang dikeluarkan relatif murah, bisa 

dilakukan diberbagai tempat dan keadaan, cara pemakaian tergolong praktis dan 

efisien, efek zat yang ditimbulkan tergolong cukup aman bagi tubuh dan 

khasiatnya pun terbukti cukup manjur dan tidak kalah dengan metode terapi lain 

(Jaelani, 2012). Namun masih ada perbedaan pendapat tentang manfaat terapi 

aromaterapi lavender. Menurut hasil riset tim dari Ohio State University Medical 

Center, aromaterapi tidaklah semanjur yang dibayangkan. Mereka membuktikan  

bahwa wewangian yang diklaim mampu meredakan stres dan memiliki efek 

menyembuhkan tidaklah efektif untuk pengobatan. Dalam  risetnya, peneliti 

menguji jenis wewangian paling populer di masyarakat yakni lavender.  Dari 

serangkaian tes terungkap bahwa manfaat aromaterapi tidak begitu 

signifikan. Bahkan dalam beberapa kasus, air suling justru menampakkan 

pengaruh lebih kuat ketimbang lavender. Kesimpulan riset yang dimuat dalam 

Journal Psychoneuroendocrinology  ini menyatakan, minyak lavender tidak 

berdampak positif pada sistem kekebalan tubuh atau pun mempengaruhi 

kemampuan tubuh dalam meredakan rasa sakit atau stres. Sedangkan menurut dari 
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jurnal Sari, bahwa aromaterapi lavender efektif dalam mengatasi kualitas tidur, 

sehingga aromaterapi lavender dapat diaplikasikan sebagai alternative untuk 

mengatasi kualitas tidur dan sebagai salah satu terapi aktivitas untuk mengisi 

waktu luang pada lanjut usia. Maka dari itu penulis perlu melakukan literatur 

review yang berfokus pada aromaterapi lavender. 

  Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin melakukan telaah literature 

lebih lanjut mengenai kualitas tidur lansia meningkat dengan aromaterapi 

lavender.  Tujuan dari literature review ini adalah untuk menganalisa hasil 

penelitian terkait yang berfokus pada  pemberian aromaterapi lavender terhadap 

lansia yang mengalami kualitas tidur.  

 

METODE

Pencarian jurnal menggunakan kata 

kunci Aromaterapi lavender, kualitas 

tidur, lansia (untuk jurnal nasional). 

Dan=LavenderAromatherapy, Sleep 

Quality, Elderly. (untuk jurnal 

internasional) 

Melalui Google Cendekia Atau Google 

Scholar dan Microsoftacademia 

didapatkan 225 artikel sesuai dengan 

kata kunci 

Skrining tahun publikasi 2015-2020 

didapatkan 182  artikel 

92 artikel dieksklusi karena tidak 

tersedia artikel full text dan format pdf 

Skrining full text dan format pdf 

didapatkan 90  artikel 

77 artikel dieksklusi karena bukan 

original artikel penelitian 

Skrining original artikel didapatkan 

13 artikel 

Skrining keseluruhan didapatkan 8 

artikel yang sesuai dengan kriteria 

artikel melalui analisis tujuan, 

variabel dependen, kesesuaian 

topic, metode penelitian, ukuran 

sampel, etika penelitian, hasil dari 

setiap artikel, serta keterbatasan 

yang terjadi dan dapat diakses full 

text sehingga data yang disajikan 

lengkap dan memudahkan dalam 

penelaahan penelitian.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Review Artikel 

Tabel 1.  

Artikel Review 

 
Peneliti Judul Tujuan Karakteristik 

sampel 

Metodelogi 

penelitian 

Hasil 

I Gusti Ayu 

Diah Sasmitha 

Dewi1, I 

Nyoman 

Asdiwinata, I 

Made Arisusana 

(2018) 

Pengaruh Aroma Terapi 

Lavender (Lavandula 

angustifolia) Terhadap 

Insomnia Pada Lansia 

Banjar  

Tangtu Puskesmas II 

Denpasar Timur 

BMJ. Vol 5 No 1, 2018: 

101-117 ISSN : 2615-7047 

. 

Mengetahui Pengaruh 

Aroma Terapi 

Lavender (Lavandula 

angustifolia) 

Terhadap Insomnia 

Pada Lansia Banjar  

Tangtu Puskesmas II 

Denpasar Timur 

Lansia yang 

mengalami 

insomnia 

Quasi 

Experiment 

Hasil penelitan menunjukkan rata-rata skor 

tingkat insomnia pada kelompok perlakuan 

pre test 13,73, pada kelompok kontrol 13.45. 

Rata-rata skor tingkat insomnia pada 

kelompok perlakuan post test 6,36 pada 

kelompok kontrol post test adalah 6,91. Hasil 

uji statistik Paired t Test kelompok 

perlakuan didapatkan p value = 0,000 < a 

0,05 pada kelompok kontrol didapatkan nilai 

p value = 0,000 > a 0,05. 

Hasil uji Independen T test didapatkan nilai p 

value = 0,443 <  0,05 menunjukkan ada 

perbedaan tingkat insomnia pada lansia pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

 Titik Juwariah 

(2015) 

Pengaruh Aromaterapi 

Lavender Terhadap 

Kualitas Tidur Dan 

Tekanan Darah Lansia Di 

Panti Sosial Tresna 

Wherda tulung agung 

Tahun 2015 

Vol. 1, No. 1, Agustus 

2015: 60 – 70 

Mengetahui Pengaruh 

Aromaterapi 

Lavender Terhadap 

Kualitas Tidur Dan 

Tekanan Darah 

Lansia Di Panti 

Sosial Tresna 

Wherda tulung agung 

Tahun 2015 

 

Lansia yang 

mengalami 

gangguan tidur 

dan hipertensi. 

Quasy 

Experiment 

Hasil uji menunjukkan pada uji paired t test 

menunjukkann nilai t=0,000 artinya, ada 

perbedaan kualitas tidur sebelum dan 

sesudah pemberian minyak terapi lavender. 

Pada uji t test pada kualitas tidur, t=367 

artinya tidak ada perbedaan antara pre dan 

post test pada kelompok kontrol. Kesimpulan 

dari hasil penelitian ini adalah ada pengaruh 

pemberian aromaterapi lavender terhadap 

kualitas tidur lansia PSTW tresna werdha 

Tulungagung. 
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Dian Sari, 

Devid Leonard 

(2018)  

  

Pengaruh Aroma Terapi 

Lavender Terhadap 

Kualitas Tidur Lansia Di 

Wisma Cinta Kasih.  

Jurnal Endurance 3(1) 

Februari 2018 (121-130)  

http://doi.org/10.22216/jen

.v3i1.2433 

Mengetahui Pengaruh 

Aroma Terapi 

Lavender Terhadap 

Kualitas Tidur Lansia 

Di Wisma Cinta 

Kasih. 

Lansia yang 

mengalami kualitas 

tidur buruk 

Quasi 

Eksperimen 

(eksperimen 

semu) 

Hasil penelitian didapatkan seluruh lansia 

(100%) mengalami kualitas tidur yang buruk 

sebelum diberikan aromaterapi lavender dan 

hanya 40% yang mengalami kualitas tidur 

buruk sesudah diberikan aromaterapi 

lavender. Uji statistik didapatkan nilai p= 

0,000, dimana terdapat pengaruh terapi 

lavender terhadap kualitas tidur lansia di 

Wisma Cinta Kasih Padang. 

Zuriati, Melti 

Surya  

(2018) 

 

The Effect of Lavender 

Therapeutic Scent Toward 

Sleep Quality for Elderly 

at Nursing Home Journal 

for in Public Health                                                                                                 

To find out the effect 

of lavender 

therapeutic scent 

toward sleep quality 

of elderly at Nursing 

home.  

  

 

Semua orang tua 

yang mengalami 

insomnia 

 

Quasi- 

experimental 

Hasil Temuan penelitian adalah skor rata-rata 

tidur lansia kualitas sebelum aplikasi aroma 

terapi lavender adalah 15,23 dan setelah 

aplikasi aroma terapi lavender adalah 5,54. 

Hasil pengujian statistik ditemukan p = 0,000 

di mana itu menunjukkan bahwa ada efek 

aroma terapi lavender menuju peningkatan 

kualitas tidur lansia.Yang artinya terdapat 

pengaruh terapi lavender terhadap kualitas 

tidur lansia 

Ika Rahmawati, 

Sri Sat Titi, Fitri 

Suciana 

(2015) 

 

Efektifitas Mandi Air 

Hangat Dan Aroma Terapi 

Lavender  

Terhadap Insomnia Pada 

Lansia 

PROFESI, Volume 13, 

Nomor 1, September 2015   

Mengetahui 

Efektifitas Mandi Air 

Hangat Dan Aroma 

Terapi Lavender  

Terhadap Insomnia 

Pada Lansia 

 

Lansia yang 

mengalami insomnia 

Quasi 

eksperimen 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

kelompok lavender sebelum diberikan 

aromaterapi skor insomnia paling tinggi 21 

dan paling rendah 10 dengan rerata 13,82, 

sesudah diberikan aromaterapi skor insomnia 

paling tinggi 14 dan paling rendah 4 dengan 

rerata skor 8 insomnia sesudah diberi 

perlakuan 7,64. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari analisa paired t-test 

pada kelompok aromaterapi lavender 

didapatkan hasil bahwa ada penurunan yang 

signifikan insomnia sebelum dan sesudah 

diberi aromaterapi lavender dengan P value = 

0,000, a = 0,05 (P value<0,05) maka Ha 

http://doi.org/10.22216/jen.v3i1.2433
http://doi.org/10.22216/jen.v3i1.2433
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diterima dan Ho ditolak, sehingga didapatkan 

data bahwa ada penurunan yang signifikan 

insomnia sebelum dan sesudah diberikan 

aroma-terapi lavender. Hasil penelitian 

menunjukkan kelompok aromaterapi 

lavender adalah 6,182. Simpulan dari 

penelitian ini adalah kelompok aromaterapi 

lavender lebih efektif untuk menurunkan 

insomnia  

Eka Nur 

So’emah Siti 

Khotimah 

(2015) 

Pengaruh Aromaterapi 

Bunga Lavender Terhadap 

Kualitas Tidur Lansia Di 

Rsu Dr. Wahidin Sudiro 

Husodo Mojokerto Jurnal 

Keperawatan Bina Sehat; 

Vol 11, No 1 (2015) 

Tujuan penelitian ini 

menunjukkan 

pengaruh aromaterapi 

bunga lavender 

terhadap kualitas 

lansia. 

 

Lansia yang 

mengalami kualitas 

tidur. 

pre experiment Hasil uji statistik Wilcoxon menunjukkan P 

Value = 0,001 kurang dari α = 0,05 yang 

berarti ada pengaruh aromaterapi Bunga 

lavender terhadap kualitas tidur lansia 

 

Dini Sukmalara 

(2017) 

Penerapan “Evidence 

Practice” Aromaterapi 

Bunga Lavender Pada 

Lansia Dengan Insomnia 

Di Sasana Tresna Werdha 

(STW)  

Karya Bakti Cibubur 

 

Tujuan untuk 

mengetahui pengaruh 

Pemberian 

Aromaterapi Bunga 

Lavender terhadap 

Insomnia Di sasana 

tresna werdha (STW) 

Karya  

Bakti Cibubur. 

Semua lansia di 

Sasana Tresna 

Werdha (STW) karya 

bakti cibubur 

Quasy 

experiment 

Hasil Penelitian setelah diberikan aroma 

terapi terjadi perubahan kualitas tidur lansia, 

diperoleh nilai p (Asymp. Sig. (2-tailed) = 

0,001 >a=0,005 maka H0 ditolak. 

Kesimpulan ada pengaruh pemberian 

aromaterapi lavender terhadap peningkatan 

kualitas tidur pada lansia. Artinya 

aromaterapi bunga lavender memberikan 

pengaruh  

yang cukup signifikan terhadap peningkatan 

kualitas tidur pada lansia, korelasi sebesar 

0,054. 

Grenda 

Aprilyawan 

(2019) 

Analysis of Lavender 

Aroma and 

GuidedImagery on 

Insomnia in Lansia in 

Technical Specific Unit 

Mengetahui Analysis 

of LavenderAroma 

and GuidedImagery 

on Insomnia in 

Semua orang tua 

yang mengalami 

insomnia 

 

Trueexperimen

tal 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas signifikandari uji Cochran 

sebesar 0,032 <0,05 berarti ada perbedaan 

yang signifikanantara pemberian aroma 

lavender, citra terbimbing dan 
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Social Tresna Wherda 

Glenmore District journal 

for quality in public health 

vol,2. No.2, May 2019, pp: 

151-

160DOI:10.30994/jqph.v2

12.38 ISSN: 2614-4913nal 

Lansia 

in Technical Specific 

Unit Social Tresna 

Wherda Glenmore 

District  

 

kendalikelompok untuk insomnia. 

Sedangkan perawatan sebelum dan 

sesudaharoma lavender ada pengaruh 

signifikan terhadap insomnia(p:0,008 <0,05). 

Perawatan sebelum dan sesudah pencitraan 

yang dipandu ada pengaruh signifikan 

terhadap insomnia (p: 0,016 <0,05).  
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2. Pembahasan  

  Tidur adalah suatu keadaan berulang-ulang, perubahan status kesadaran 

yang terjadi selama periode tertentu. Tidur yang cukup dapat memulihkan tenaga. 

Tidur dapat memberikan waktu untuk perbaikan dan penyembuhan system tubuh 

system tubuh untuk periode keterjagaan berikutnya (potter & perry 2010). 

  System aktivasi reticular (SAR) berlokasi pada batang otak teratas. SAR 

terdiri dari sel khusus yang mempertahankan kewaspadaan dan terjaga. SAR 

menerima stimulus sensori visual, auditori, nyeri dan taktil serta aktivitas koteks 

serebral (misalnya: proses emosi dan berfikir).  Neuron dalam SAR mengeluarkan 

ketekolamin seperti norepinefrin. Tidur dapat dihasilkan dari pengeluaran 

serotonin dari sel tertentu pada otak depan bagian tengah tepatnya disebut daerah 

sinkronisasi bulbar (bulbar synchronizing region, BSR). Seseorang dapat tertidur 

atau tetap  terjaga tergantung  pada keseimbangan impils yang diterima dari pusat 

yang lebih tinggi  (pikiran), reseptor sensori perifer (misalnya stimulus bunyi atau 

cahaya), dan system limbic (emosi) Potter & perry (2010). 

  Berdasarkan Hasil review dari jurnal Dewi, Asdiwinata, dan Arisusana 

(2018) Dimana didapatkan bahwa penelitian hasil uji statistik Paired t Test 

kelompok perlakuan didapatkan p value = 0,000 < a 0,05 pada kelompok kontrol 

didapatkan nilai p value = 0,000 > a 0,05. Hasil uji Independen T test didapatkan 

nilai p value = 0,443 <  0,05 menunjukkan ada perbedaan tingkat insomnia pada 

lansia pada kelompok perlakuan dan kelompok control. lavender aromatherapy 

dapat menurunkan insomnia pada lansia setelah diberikan aroma terapi lavender 

(lavandula angustifolia) dengan spray pada kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol yang diberikan aroma terapi lavender (lavandula angustifolia) dengan 

lilin, karena aroma terapi lavender (lavandula angustifolia) dengan spray dan lilin 

memiliki kandungan mampu mengubah emosi dan merilekskan tubuh. Aroma 

yang dihirup akan diteruskan ke sistem limbik. Sistem limbik berfungsi 

mengendalikan perasaan, emosi, dan memori juga melepaskan endorfin dan 

neurotransmitter ke dalam tubuh. Ketika otak bereaksi terhadap kekuatan positif 

dari aroma, dapat memperbaiki kondisi emosional yang menyenangkan dan 

menyebabkan relaksasi. 

  Penelitian Sari, dan Leonard (2018) didapatkan seluruh lansia 30 (100%) 

responden  mengalami kualitas tidur buruk sebelum diberikan aromaterapi 

lavender. dan setelah diberikan aromaterapi lavender 12 (40%) responden yang 

mengalami kualitas baik, sedangkan mengalami kualitas tidur buruk sebanyak 18 

(60%) responden. Uji statistik didapatkan nilai p= 0,000, dimana terdapat 

pengaruh terapi lavender terhadap kualitas tidur lansia di Wisma Cinta Kasih 

Padang. Aroma terapi yang diberikan memberi rangsangan pada korteks 

olfaktorius yang menstimulasi otak dan impuls mencapai sistem limbik sehingga 

mempengaruhi suasana hati. Pemberian terapi ini dapat membuat seseorang 

menjadi rileks dan mempengaruhi suasana hati sehingga adanya pengaruh tersebut 

membuat lansia mudah untuk tertidur dengan nyenyak dan kualitas tidur akan 

menjadi baik (Sharma, 2011). Lavender aromatherapy dapat menurunkan 

insomnia. Mencium aroma minyak dari esensial indra penciuman dapat 

merangsang daya ingat kita yang bersifat emosional dengan memberikan reaksi 
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fisik berupa tingkah laku. Sehingga terapi ini bisa digunakan untuk salah satu cara 

untuk menurunkan insomnia pada lanjut usia. 

   Juwariah (2015) dalam penelitiannya  Hasil uji menunjukkan adanya 

perbedaan pada kelompok perlakuan pada uji paired t test menunjukkann nilai 

t=0,000 artinya, ada perbedaan kualitas tidur sebelum dan sesudah pemberian 

minyak terapi lavender. Pada kelompok kontrol di dapatkan uji t test pada kualitas 

tidur, t=367 artinya tidak ada perbedaan antara pre dan post test pada kelompok 

kontrol. Kesimpulannya yang didapat yaitu  ada pengaruh pemberian aromaterapi 

lavender terhadap kualitas tidur lansia PSTW Tresna Werdha Tulung Agung. 

Aromaterapi lavender memberikan efek relaksasi dan menurunkan stres 

emosional. Keadaan relaksasi memberikan rasa nyaman dan penurunan tingkat 

stres emosional sehingga kualitas tidur lansia akan membaik. Pengaruh aroma 

terapi yang di berikan kepada lansia menjelang tidur, bekerja pada saat istirahat 

dalam memberikan reaksi ketenangan dan kenyamanan melalui relaksasi, 

menurunkan tingkat stress, dan memberi efek relaksasi.  

  Penelitian Rahmawati, Titi, dan Suciana (2015) Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada kelompok lavender sebelum diberikan aromaterapi skor 

insomnia paling tinggi 21 dan paling rendah 10 dengan rerata 13,82, sesudah 

diberikan aromaterapi skor insomnia paling tinggi 14 dan paling rendah 4 dengan 

rerata skor 8 insomnia sesudah diberi perlakuan 7,64. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari analisa paired t-test pada kelompok aromaterapi 

lavender didapatkan hasil bahwa ada penurunan yang signifikan insomnia 

sebelum dan sesudah diberi aromaterapi lavender dengan P value= 0,000, a = 0,05 

(P value<0,05) maka Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga didapatkan data bahwa 

ada penurunan yang signifikan insomnia sebelum dan sesudah diberikan aroma-

terapi lavender. Hasil penelitian menunjukkan kelompok aromaterapi lavender 

adalah 6,18. Simpulan dari penelitian ini adalah kelompok aromaterapi lavender 

efektif untuk menurunkan insomnia. Bunga lavender mengandung linalyl asetat 

dan linalool yang menimbulkan efek anti cemas (relaksasi) pada lavender. dan 

aromaterapi lavender lebih efektif dikarenakan aromaterapi dapat dihirup melalui 

hidung dan meninggalkan efek yang lebih lama (Jaelani 2012). 

  Penelitian Zuriati, dan Surya  (2018) Hasil Temuan penelitian adalah skor 

rata-rata tidur lansia kualitas sebelum aplikasi aromaterapi lavender adalah 15,23 

dan setelah aplikasi aroma terapi lavender adalah 5,54. Hasil pengujian statistik 

ditemukan p = 0,000 di mana itu menunjukkan bahwa ada efek aroma terapi 

lavender menuju peningkatan kualitas tidur lansia.Yang artinya terdapat pengaruh 

terapi lavender terhadap kualitas tidur lansia. Aroma terapi lavender memberikan 

stimulasi ke korteks penciuman itu merangsang otak dan impuls itu mencapai 

sistem limbik yang mempengaruhi mood (Sharma, 2011). Terapi ini bisa bikin 

seseorang menjadi rileks dan memengaruhi suasana hati agar lansia mudah 

tertidur dengan kualitas tidur yang baik. 

  Penelitian So’emah, dan Khotimah (2015) Hasil uji statistik Wilcoxon 

menunjukkan P Value = 0,001 kurang dari α = 0,05 yang berarti ada pengaruh 

aromaterapi Bunga lavender terhadap kualitas tidur lansia. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Soemardini (2013) yang mengatakan bahwa kerja aromaterapi bunga 
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lavender mampu memberikan efek rileks dan tenang sehingga dapat membuat 

kualitas tidur menjadi baik. 

  Jurnal Sukmalara (2017). Hasil Penelitian setelah diberikan aroma terapi 

terjadi perubahan kualitas tidur lansia, diperoleh nilai p (Asymp. Sig. (2-tailed) = 

0,001 > a=0,005 maka H0 ditolak. Kesimpulan ada pengaruh pemberian 

aromaterapi lavender terhadap peningkatan kualitas tidur pada lansia. Artinya 

aromaterapi bunga lavender memberikan pengaruh  yang cukup signifikan 

terhadap peningkatan kualitas tidur pada lansia, korelasi sebesar 0,054. 

Aromaterapi merupakan terapi modalitas atau pengobatan alternatif dengan 

menggunakan sari tumbuhan aromatik murni berupa bahan cairan tanaman yang 

mudah menguap dan senyawa aromatik lain dari tumbuhan. Hal ini menunjukkan 

bahwa aromaterapi bunga lavender bukan hanya sekedar wangi-wangian saja  

tetapi banyak manfaat yang terkandung didalam aromaterapi bunga lavender 

tersebut.   

  Penelitian Aprilyawan (2019). menunjukkan bahwa nilai probabilitas 

signifikan dari uji Cochran sebesar 0,032 <0,05 berarti ada perbedaan yang 

signifikan antara pemberian aroma lavender, citra terbimbing dan kendali 

kelompok untuk insomnia. Sedangkan perawatan sebelum dan sesudah aroma 

lavender ada pengaruh signifikan terhadap insomnia (p:0,008 <0,05). Perawatan 

sebelum dan sesudah pencitraan yang dipandu ada pengaruh signifikan terhadap 

insomnia (p: 0,016 <0,05). Aromaterapi menggunakan minyak lavender andal 

dapat memberikan efek relaksasi bagi saraf dan otot yang tegang (karminatif) 

setelah kelelahan saat beraktivitas. Bunga lavender juga ada efek memberi kantuk 

(obat penenang). 

  Berdasarkan  penelitian tersebut didapatkan bahwa  aromaterapi lavender 

meningkatkan kualitas tidur pada lansia.  Aromaterapi merupakan terapi modalitas 

atau pengobatan alternative dengan menggunakan sari tumbuhan aromatik murni 

berupa bahan cairan tanaman yang mudah menguap dan senyawa aromatik lain 

dari tumbuhan.  Hal ini menunjukkan bahwa aromaterapi bunga lavender bukan 

hanya sekedar wangi-wangian saja tetapi banyak manfaat yang terkandung di 

dalam aromaterapi bunga lavender tersebut (Jaelani 2012).   

  Mekanisme aroma terapi adalah dimulai dari aroma yang dihirup 

memasuki hidung dan berhubungan dengan silia, penerima di dalam silia 

dihubungkan dengan alat penghirup yang berada di ujung saluran bau. Bau-bauan 

diubah oleh silia menjadi impuls listrik yang dipancarkan ke otak melalui sistem 

penghirup. Semua impulsi mencapai sistem limbik di hipotalamus selanjutnya 

akan meningkatkan gelombang alfa di dalam otak dan akan membantu kita untuk 

merasa rileks. Posisi rileks akan menurunkan stimulus ke Sistem Aktivasi 

Retikular (SAR), yang berlokasi pada batang otak teratas yang dapat 

mempertahankan kewaspadaan dan terjaga akan diambil alih oleh bagian otak 

yang lain yang disebut BSR (Bulbar Synchronizing Regoin) yang fungsinya 

berkebaikan dengan SAR, sehingga bisa menyebabkan tidur yang diharapkan 

akan dapat meningkatkan kualitas tidur (Lanywati, 2013). 

  Menurut penulis berdasarkan artikel dan teori yang sudah dijabarkan di 

atas bahwa aromaterapi lavender dapat meningkatkan kualitas tidur pada lansia. 

karena aroma terapi lavender (lavandula angustifolia) memiliki kandungan 
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mampu mengubah emosi dan merilekskan tubuh. Aroma yang dihirup akan 

diteruskan ke sistem limbik. Sistem limbik berfungsi mengendalikan perasaan, 

emosi, dan memori juga melepaskan endorfin dan neurotransmitter ke dalam 

tubuh. Ketika otak bereaksi terhadap kekuatan positif dari aroma, dapat  

memperbaiki kondisi emosional yang menyenangkan dan menyebabkan relaksasi. 

Maka dari itu penulis menyarankan agar menggunakan aromaterapi lavender jika 

lansia mengalamai taanda- tanda gangguan tidur, dan mungkin penulis akan 

melakukan penelitian seperti ini. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

  Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

pemberian intervensi aromaterapi lavender terhadap kualitas tidur memberikan 

pengaruh pada lansia dibandingkan tanpa pemberian intervensi aromaterapi 

lavender. Aromaterapi efektif meningkatkan kualitas tidur. 

 

2. Saran 

1) Keluarga 

 Bagi lansia yang ada di tengah keluarga, apabila dilihat muncul tanda-

tanda kualitas tidur menurun pada lansia seperti menurunnya daya tahan tubuh, 

stress, gangguan mood, kurang fresh, cemas, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, dan 

kemampuan membuat keputusan, maka disarankan dapat menggunakan aroma 

terapi lavender sebagai alternative pengobatan sehingga mampu untuk 

meningkatkan kualitas tidur lansia. 

2) Panti Jompo 

 Melihat besarnya manfaat yang ditimbulkan oleh pemberian aroma terapi 

lavender terhadap kualitas tidur maka pemberian aromaterapi lavender dapat 

dijadikan sebagai salah satu intervensi yang dapat diberikan oleh Petugas panti 

jompo untuk meningkatkan kualitas tidur lansia. 
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