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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Keberhasilan pembangunan suatu negara dalam bidang kesehatan 

salah satunya Usia Harapan Hidup (Kementerian Kesehatan RI Pusat Data 

dan Infomasi, 2014). Namun peningkatan UHH ini dapat mengakibatkan 

terjadinya transisi epidemiologi dalam bidang kesehatan akibat 

meningkatnya jumlah angka kesakitan karena penyakit degeneratif. 

Perubahan struktur demografi ini diakibatkan oleh peningkatan populasi 

lanjut usia (lansia) dengan menurunnya angka kematian serta penurunan 

jumlah kelahiran (Pusat Data dan Infomasi Kementerian Kesehatan RI, 

2013).  Sejak tahun 2004 - 2015 di Indonesia peningkatan Usia Harapan 

Hidup di Indonesia dari 68,6 tahun menjadi 70,8 tahun dan proyeksi tahun 

2030-2035 mencapai 72,2 tahun  (Kementerian Kesehatan RI Pusat Data 

dan Infomasi, 2016).  

Peningkatan jumlah populasi lansia ini, menyebabkan banyak lansia 

yang terlantar dan tidak di rawat keluarganya. Untuk mengatasi masalah 

ini, pemerintah membuat panti jompo yang salah satunya Panti Jompo 

Tresna Werdha Budi Mulia 1. Panti Jompo Tresna Werdha Budi Mulia 

menampung sedikitnya 210 lansia yang berusia rata-rata diatas 60 tahun. 

Di panti ini, para lansia di rawat dan memiliki program kegiatan yang 

dapat diikuti oleh seluruh penghuni diantaranya senam, mengaji, 

mendengarkan musik dan aktivitas lainnya. 

Seiring bertambahnya usia, dewasa ini  mulai banyak terjadi 

penurunan fungsi sel otak, yang mempengaruhi penurunan daya ingat, sulit 

berkonsentrasi, melambatnya penerimaan informasi sehingga 

mengakibatkan kesulitan berkomunikasi (Mubarok, Nurul & Bambang, 
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2010). Berkurangnya fungsi kognitif pada lansia merupakan manifestasi 

awal demensia (Nadesul, 2011). Demesia menurut Alzheimer’s Disease 

International (2009) adalah sindrom karena penyakit otak, ditandai dengan 

penurunan yang progresif dalam kecerdasan termasuk memori, 

pembelajaran, bahasa, pemahaman dan penilaian.  Penurunan fungsi 

memori ini dapat mempengaruhi memori jangka panjang dan memori 

jangka pendek. Gejala dari demensia yang paling sering adanya penurunan 

kemampuan daya ingat dan daya fikir yang sampai mengganggu kegiatan 

harian seseorang. Di dunia diperkirakan sekitar 35,6 juta orang diseluruh 

dunia hidup dengan demensia. 

Memori yaitu penyimpanan pengetahuan yang didapat untuk dapat 

diingat kembali kemudian. Penyimpanan informasi yang dilakukan ada 

dua cara yaitu ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Ingatan 

jangka pendek berlangsung beberapa detik hingga jam, sedangkan ingatan 

jangka panjang dipertahankan dalam hitungan harian hingga tahunan. 

Terdapat bagian otak yang berperan penting dalam ingatan adalah 

hipokampus dan struktur terkait di lobus temporalis medial, system limbic, 

serebelum, dan bagian lain korteks serebrum. (Sherwood,2016) 

Pemeriksaan yang paling banyak digunakan untuk mendiagnosis 

penurunan fungsi memori adalah  Mini Mental State Examination 

(MMSE) dan Montreal Cognitive Assessment Versi Indonesia (MoCA-

Ina). MMSE adalah  pemeriksaan yang paling dikenal dan banyak 

digunakan untuk menilai gangguan kognitif dan penurunan pada orang tua 

meskipun keterbatasannya (Arabi Z, et al, 2013). MoCA-Ina adalah alat 

skrining cepat untuk disfungsi kognitif ringan. Ini menilai berbagai ranah 

kognitif: perhatian dan konsentrasi, fungsi eksekutif, memori, bahasa, 

keterampilan visuokonstruktur, pemikiran konseptual, perhitungan, dan 

orientasi (Nasreddine Z,2010). 
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Banyak beragam terapi yang dapat dilakukan pada penurunan fungsi 

memori. Mulai dari terapi farmakologi sampai terapi non farmakologi. 

Salah satu terapi non farmakologi yang dapat membantu perbaikan fungsi 

memori adalah menggunakan aromaterapi. 

Aromaterapi adalah praktik penggunaan minyak tumbuhan volatil, 

termasuk minyak esensial, untuk kesehatan psikologis dan fisik. Minyak 

esensial, esensi murni tanaman, telah ditemukan untuk memberikan 

manfaat psikologis dan fisik bila digunakan dengan benar dan aman (Shah 

Y, 2011). Terdapat banyak cara penggunaan aromaterapi yang memiliki 

manfaatnya masing-masing. Aromaterapi inhalasi merupakan minyak 

esensial yang dihirupkan sampai pada paru, dimana memberikan manfaat 

baik secara psikologis dan fisik. Tidak hanya aroma dari minyak esensial 

yang merangsang otak untuk memicu suatu reaksi, bahan-bahan alami 

yang terdapat dalam minyak esensial pada saat terhirup juga memberikan 

beberapa efek teraupetik. Ada juga penggunaan minyak esensial yang 

dioleskan pada kulit. (Yoshiko, 2016). 

Menurut Herz (2009), rosemary menjernihkan pikiran dan 

merangsang ingatan. Kandungan minyak rosemary disinyalir mampu 

merangsang sekresi neurotransmiter glutamate di pusat pengaturan 

memori dan sistem limbik (Puspitasari, 2015).  

Pada penelitian sebelumnya, aromaterapi rosemary memiliki potensi 

untuk mempengaruhi sistem limbik terutama amigdala. Pada penelitian 

lain juga menunjukkan komponen yang terdapat dalam aromaterapi 

rosemary dapat merangsang sistem saraf pusat terutama locus seruleus 

untuk mensekresikan neurotransmitter noradrenalin yang bersifat stimulan 

sehingga dapat meningkatkan memori jangka pendek seseorang (Nadya, S 

, Tan, L, 2014). 

Aromaterapi rosemary merupakan istilah generik bagi salah satu jenis 

pengobatan alternatif yang menggunakan bahan cairan tanaman yang dapat 
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menguap, dikenal sebagai minyak essensial, dan senyawa aromatik lainnya 

dari tumbuhan. Allah SWT telah menyiapkan berbagai jenis tumbuhan 

untuk kepentingan manusia dan binatang sebagaimana firman Allah dalam 

surat Al-An’am ayat 99 “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari 

langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-

tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang 

menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang 

banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, 

dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima 

yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu 

pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) 

bagi orang-orang yang beriman”. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan 

aromaterapi rosemary terhadap fungsi memori diukur MMSE dan MoCA- 

Ina pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta. 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Hubungan Aromaterapi Rosemary terhadap 

fungsi memori diukur dengan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia di Panti 

Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta “. 

1.3. Pertanyaan Penelitian  

1.3.1. Berapa distribusi frekuensi fungsi memori jangka pendek 

diukur dengan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Budi Mulia 1 Jakarta? 
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1.3.2. Adakah hubungan aromaterapi rosemary terhadap fungsi 

memori diukur dengan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia di Panti Sosial 

Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta ? 

1.3.3. Adakah perbedaan fungsi memori jangka pendek diukur 

dengan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Budi Mulia 1 Jakarta sebelum dan sesudah menghirup 

aromaterapi rosemary ? 

1.3.4. Bagaimana tinjauan Islam terhadap hubungan aromaterapi 

rosemary terhadap fungsi memori diukur dengan MMSE dan MoCA-Ina 

pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta ? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas diketahui tujuan penelitian 

yaitu : 

1.4.1. Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan aromaterapi rosemary terhadap fungsi 

memori diukur dengan MMSE dan MOCA-Ina pada lansia di Panti 

Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1.4.2.1 Mengetahui distribusi frekuensi fungsi memori jangka 

pendek diukur dengan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia di 

Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta. 

1.4.2.2 Mengetahui perbedaan fungsi memori jangka pendek diukur 

dengan MMSE dan MoCA-Ina pada lansia di Panti Sosial 

Tresna Werdha Budi Mulia 1 Jakarta sebelum dan sesudah 

menghirup aromaterapi rosemary. 

1.4.2.3 Mengetahui tinjauan Islam terhadap hubungan aromaterapi 

rosemary terhadap fungsi memori diukur dengan MMSE 
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dan MoCA-Ina pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha 

Budi Mulia 1 Jakarta 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung ke lapangan 

dan mengetahui hubungan aromaterapi rosemary dengan fungsi 

memori pada lansia. 

2. Bagi Fakultas Kedokteran YARSI 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan referensi 

untuk penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangan 

pengetahuan tentang hubungan aromaterapi rosemary dengan 

fungsi memori pada lansia. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan 

tentang hubungan aromaterapi rosemary dengan fungsi memori 

dan dapat menjadi pilihan terapi  non farmakologi untuk penderita 

gangguan memori pada lansia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


