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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Chronic Kidney Disease (CKD) adalah suatu proses patofisiologis 

dengan etiologi yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang 

progresif, dan pada umumnya berakhir dengan gagal ginjal (Black & Hawks, 

2009). Kemudian, gagal ginjal itu sendiri adalah suatu keadaan klinis yang 

ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang ireversibel, pada suatu derajat 

yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap (Suwitra, 2006).  

Menurut United State Renal Data System (USRDS, 2013) di Amerika 

Serikat prevalensi penyakit CKD meningkat 20-25% setiap tahun. WHO 

memperkirakan di Indonesia akan terjadi peningkatan penderita CKD tahun 

1995-2025 sebesar 41,4%. Menurut data dari Persatuan Nefrologi Indonesia 

(PERNEFRI) diperkirakan terdapat 70.000 penderita CKD di Indonesia, angka 

ini akan terus meningkat sekitar 10% setiap tahunnya (Yeger MC, 2008). 

Adanya peningkatan prevalensi tersebut, secara otomatis penderita 

gagal ginjal kronik memerlukan terapi untuk melanjutkan hidupnya. Dalam 

penatalaksanaannya, terapi yang digunakan sebagai pengganti ginjal 

permanen, berupa dialisis (Hemodialisis dan Peritoneal Dialisis) atau 

transplanstasi ginjal (Utami, 2011). Namun sejauh ini, menurut National 

Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse, terapi yang paling 

sering digunakan pada penderita gagal ginjal kronik yaitu hemodialisis. 
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Di Indonesia berdasarkan data dari (IRR) Indonesia Renal Registry, 

suatu kegiatan registrasi dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia, pasien 

hemodialisis baru tahun 2008 naik menjadi 2.260 orang dari 2.148 orang pada 

tahun 2007. Jumlah penderita gagal ginjal kronik yang melakukan dialisis dan 

transplantasi ginjal di proyeksikan meningkat menjadi 651.000 pada tahun 

2010 (Levey et al, 2003 dalam Rachmadi 2010). Pasien gagal ginjal kronik 

yang memilih hemodialisis sebagai terapi pengganti fungsi ginjal akan 

menjalani terapi tersebut seumur hidupnya kecuali pasien menjalani 

transplantasi ginjal (Rahardjo et al, 2006). 

Ketergantungan pasien gagal ginjal kronik terhadap hemodialisis 

seumur hidupnya, akan berdampak luas dan kerap menimbulkan masalah 

(Indrawati et al, 2009). Akses vaskular adalah salah satu masalah dan 

tantangan utama dalam unit dialisis (Masoumeh BN et al, 2014). Pasien yang 

menjalani hemodialisis cenderung merasakan kecemasan dan rasa nyeri terkait 

dengan insersi jarum ke dalam fistula (Figueiredo AE et al, 2008). Hal itu 

yang menyebabkan timbulnya rasa ketidaknyamanan dan stress pada pasien 

hemodialisis (Sabitha PB et al, 2008). 

Ketika rasa sakit dapat dikelola dengan baik, pasien akan merasa lebih 

nyaman, dengan demikian dapat meningkatkan kualitas hidup pasien gagal 

ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis (Celik G et al, 2011). 

Meskipun biasanya, setelah 3 bulan pertama rasa nyeri akibat insersi jarum 

akan berkurang, namun hal itu tidak terjadi secara signifikan (Verhallen AM 

et al, 2007).  
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Karena kenyamanan pasien sangatlah utama dan diperlukan selama 

proses hemodialisis untuk memenuhi proses pengobatan jangka panjang 

pasien gagal ginjal, berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan adanya metode 

untuk mengatasi rasa nyeri insersi jarum pada fistula pasien hemodialisis 

(Sabitha PB et al, 2008). Tujuan dari metode manajemen nyeri adalah untuk 

mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan ketidaknyamanan pasien 

dengan efek samping seminimal mungkin. Salah satu intervensi yang efek 

sampingnya minimal adalah penatalaksanaan non farmakologi seperti 

stimulasi dan massase kutaneus, terapi es dan panas, stimulasi saraf elektrik 

transkutaneus (TENS), Complementary and Alternative Medicine (CAM), 

distraksi, Hipnosis, dan teknik relaksasi (Bare G & Smelzer, 2002).  

Menurut Potter & Perry (2006) teknik relaksasi meliputi meditasi, 

yoga, teknik imajinasi, dan latihan relaksasi progresif. Teknik relaksasi ini 

kerap digunakan oleh tenaga kesehatan khususnya perawat dalam 

mengaplikasikan asuhan keperawatan, contohnya seperti teknik latihan 

menarik nafas dalam-dalam atau visualisasi dan bio-feedback yang terbukti 

mempunyai efek terapeutik dalam pengurangan intensitas nyeri. Selain itu 

juga sebagai fungsi independen yang merupakan fungsi mandiri seorang 

perawat, tidak tergantung pada petugas medis lain, dimana perawat dalam 

melaksanakan tugasnya dilakukan secara mandiri dengan keputusannya 

sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar 

manusia (Hidayat, 2004). 
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Saat ini, selain Teknik relaksasi nafas dalam, Complementary and 

Alternative Medicine (CAM) juga sudah mulai digunakan dan dikembangkan 

dalam dunia kesehatan. Menurut WHO,  terapi komplementer adalah cara 

penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung kepada 

pengobatan konvensional atau sebagai pilihan pengobatan lain diluar 

pengobatan medis yang konvensional. Penggunaan CAM dalam dunia 

kesehatan diharapkan dapat menjadi pelengkap dari perawatan medis dan 

dapat diaplikasikan oleh tenaga kesehatan, khususnya di bidang keperawatan 

(Tzu, 2010). Salah satu jenis CAM yang sedang populer digunakan dalam 

bidang keperawatan yaitu aromaterapi (Watt & Janca, 2008). 

Aromaterapi adalah terapi yang menggunakan minyak esensial yang 

dinilai dapat membantu mengurangi bahkan mengatasi gangguan psikologi 

dan gangguan rasa nyaman seperti nyeri, cemas, depresi, dan sebagainya 

(Watt & Janca, 2008). Dalam penggunaannya, aromaterapi dapat diberikan 

melalui beberapa cara, antara lain inhalasi (dihirup), berendam, pijat, dan 

kompres (Bharkatiya et al, 2008). Dari beberapa cara tersebut, yang termudah 

dan tercepat diaplikasikan adalah aromaterapi inhalasi. 

Minyak aromaterapi yang dihirup akan membuat vibrasi di hidung, 

dari sini komponen kimianya akan masuk ke bulbus olfactory, kemudian ke 

limbik sistem pada otak. Limbik adalah struktur bagian dalam dari otak yang 

berbentuk seperti cincin yang terletak di bawah cortex cerebral. Sistem limbik 

sebagai pusat nyeri, senang, marah, takut, depresi, dan berbagai emosi lainnya 

(Buckle J, 2001). Menurut (Huck, 2007 dalam Widyastuti, 2013) bau 
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berpengaruh langsung terhadap otak manusia, mirip dengan narkotika dan 

hidung kita memiliki kemampuan untuk membedakan lebih dari 100.000 bau 

yang berbeda yang mempengaruhi kita dan itu terjadi tanpa kita sadari.  

Salah satu aroma untuk aromaterapi yang paling digemari adalah 

Lavender. Dilihat dari fungsinya, minyak lavender terkenal memiliki efek 

menenangkan, efek sedasi yang cukup baik dan dapat menurunkan aktivitas 

motorik mencapai 78% (Snow AL et al, 2004). Menurut penelitian, dalam 100 

gram bunga lavender tersusun atas beberapa kandungan, seperti : minyak 

esensial (13%), alpha-pinene (0,22%), camphene (0,06%), beta-myrcene 

(5,33%), p-cymene (0,3%), limonene (1,06%), cineol (0,51%), linalool 

(26,12%), borneol (1,21%), terpinen-4-o1 (4,64%), linail acetate (26,32%), 

geranyl acetate (2,14%), dan caryophyllene (7,55%). Berdasarkan data diatas, 

dapat disimpulkan bahwa kandungan utama dari bunga lavender adalah linail 

asetat dan linalool (C10H18O) (McLain DE, 2009).  

Menghirup aroma lavender dengan kandungan linalool, dimana 

molekulnya dapat masuk ke sistem syaraf melalui indra penciuman, sistem 

pernafasan maupun kulit itu mampu mengendorkan dan melemaskan sistem 

kerja urat-urat syaraf dan otot-otot yang tegang (Dewi AP, 2013), ditambah 

kandungan linail asetat yang bersifat sebagai analgesik dapat mengurangi atau 

menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran, dan akhirnya akan 

memberikan rasa nyaman terhadap seseorang (Wikipedia, 2013). Dari kedua 

kandungan tersebut akan meningkatkan gelombang-gelombang alfa di dalam 

otak dan gelombang inilah yang membuat kita untuk merasa rileks. 
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Berdasarkan hasil penelitian Argi Virgona Bangun & Susi Nur’aeni 

(2013) Hasil uji statistik didapatkan nilai (p-value 0,001) yang berarti ada 

perbedaan intensitas nyeri antara sebelum dan sesudah diberikan aromaterapi 

lavender. Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Yuli Hidayah (2012) 

pemberian aromaterapi lavender secara inhalasi mampu menurunkan skala 

nyeri pada pasien nyeri kepala. Ada perbedaan bermakna skala nyeri sebelum 

dan sesudah dilakukan pemberian aromaterapi lavender (p-value 0,000) 

dengan selisih penurunan skala nyeri 2,467. 

Berdasarkan studi pendahuluan dan pengambilan data di RSUD Prof. 

Dr. Margono Soekarjo Purwokerto data dari Rekam medik di bulan Desember 

2014 tercatat jumlah pasien CKD yang menjalani cuci darah di unit 

hemodialisis sebanyak 143 orang, dan yang terpasang Av Shunt sebanyak 38 

orang, rata-rata melakukan terapi sebanyak 2 kali seminggu. Sedangkan 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara hampir semua pasien mengatakan 

masih merasa nyeri ketika dilakukan insersi jarum AV Shunt. Untuk itu 

peneliti melakukan uji terhadap pasien hemodialisis dengan memberikan 

aromaterapi lavender untuk mengurangi rasa nyeri yang dialami pasien pada 

waktu shif pagi dan siang selama 3 hari berturut-turut. Peneliti menyimpulkan 

untuk kelompok yang paling tahan dengan bau aromaterapi lavender ada pada 

kelompok shif pagi, sehingga peneliti putuskan untuk menjadi kelompok 

intervensi dan kelompok shif siang sebagai kelompok kontrol. 
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Dari hasil observasi pelaksanaan manajemen nyeri secara non-

farmakologis pada insersi jarum Av Shunt di lapangan belum sepenuhnya 

dilakukan oleh perawat, kebanyakan perawat melaksanakan terapi dari hasil 

kolaborasi dengan tim dokter. Pemberian aromaterapi kepada pasien 

hemodialisis untuk mengurangi nyeri insersi menurut tenaga kesehatan di unit 

hemodialisa RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo Purwokerto belum pernah 

dilakukan, sehingga belum diketahui tingkat keberhasilan terhadap penurunan 

nyeri insersi pada pasien.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Perbedaan Efektivitas Inhalasi Aromaterapi 

Lavender dan Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Persepsi Nyeri Pada Insersi 

AV Shunt Pasien Hemodialisis di RSUD Prof. Dr .Margono Soekarjo 

Purwokerto” untuk dapat diteliti lebih lanjut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, dirumuskan masalah penelitian, 

yaitu “apakah ada perbedaan efektifitas inhalasi aromaterapi lavender dan 

relaksasi nafas dalam terhadap penurunan persepsi nyeri pada insersi av shunt 

pasien hemodialisis di RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo Purwokerto?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisa perbedaan efektifitas antara inhalasi aromaterapi 

lavender dan relaksasi nafas dalam terhadap penurunan persepsi nyeri pada 

insersi av shunt pasien hemodialisis di RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo 

Purwokerto. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk : 

a. Mengetahui karakteristik responden yang meliputi umur, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, jenis terapi insersi dan lamanya 

hemodialisis. 

b. Mengidentifikasi persepsi nyeri pada insersi av shunt pasien 

hemodialisis sebelum dan sesudah diberikan inhalasi aromaterapi 

lavender dan teknik relaksasi nafas dalam 

c. Menganalisa perbedaan persepsi nyeri pada insersi av shunt pasien 

hemodialisis sebelum dan sesudah diberikan inhalasi aromaterapi 

lavender dan teknik relaksasi nafas dalam 

d. Menganalisa perbedaan efektifitas antara inhalasi aromaterapi lavender 

dan relaksasi anafas dalam terhadap penurunan persepsi nyeri pada 

insersi av shunt pasien hemodialisis. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

a. Pasien Hemodialisis 

Pasien hemodialisa dapat merasakan manfaat dari aromaterapi untuk 

mengurangi rasa nyeri yang dialami saat proses insersi jarum 

areteriovenous (AV). 

b. Bagi PenelitiMenambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang 

manfaat keperawatan komplementer terutama aromaterapi. 

c. Bagi Pelayanan Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti nyata akan pengaruh 

aromaterapi terhadap nyeri. Serta sebagai masukan bagi Rumah Sakit atau 

Instansi yang terkait dalam upaya pemberian asuhan keperawatan pada 

pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisis, terutama tentang 

manajemen nyeri saat insersi jarum areteriovenous (AV).  

d. Bagi Pendidikan Keperawatan 

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan atau (sumber informasi). 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh profesi keperawatan dalam 

mengembangkan perencanaan keperawatan yang akan dilakukan tentang 

upaya penurunan rasa nyeri pada pasien hemodialisis saat insersi jarum 

areteriovenous (AV) dengan pemberian terapi pelengkap non-

farmakologis yaitu penggunaan aromaterapi lavender, dan guna  

meningkatkan mutu pelayanan keperawatan medikal bedah terutama untuk 

memperkaya evidence based pada terapi komplementer. 
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e. Bagi Penelitian Lain 

Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang pengaruh pemberian 

aromaterapi lavender terhadap penurunan nyeri pada pasien hemodialisis 

saat insersi jarum areteriovenous (AV).  Diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya mengembangkan aromaterapi lain yang dapat digunakan untuk 

menurunkan nyeri pada pasien hemodialisis saat insersi jarum 

areteriovenous (AV) dan sebagai reverensi untuk penelitian selanjutnya 

terutama tentang terapi komplementer. 

 

E. Penelitian Terkait 

a. Masoumeh Bagheri-Nesami et al (2013), dengan judul “The effect of 

Lavender Aromatherapy on Pain Following Needle Insertion Into a Fistula 

in Hemodialysis Patients”. Penelitian ini berusaha untuk menentukan efek 

aromaterapi lavender pada nyeri saat penyisipan jarum ke dalam fistula 

pasien yang menjalani hemodialisis. Ini adalah uji coba secara acak klinis 

terkontrol di mana 92 pasien yang menjalani hemodialisis dengan fistula 

arteriovenosa secara acak dibagi menjadi dua kelompok. Para pasien 

percobaan-kelompok inhalasi lavender esensi dengan konsentrasi 10% 

selama 5 menit selama 3 sesi hemodialisis, sedangkan pasien kontrol-

kelompok menerima aromaterapi lavender bebas dari esensi. Hasilnya 

Intensitas nyeri VAS rata-rata skor pada kelompok eksperimen dan kontrol 

sebelum intervensi 3.78 ± 0,24 dan 4,16 ± 0,32, masing-masing (p = 0,35). 

Rata-rata nilai VAS intensitas nyeri dieksperimen dan kelompok kontrol 
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setelah sesi tiga aromaterapi adalah 2.36 ± 0,25 dan 3,43 ± 0,31, masing-

masing (p = 0,009). Jadi kesimpulannya aromaterapi lavender dapat 

menjadi teknik yang efektif untuk mengurangi rasa sakit insersi jarum ke 

dalam fistula pada pasien hemodialisis. 

 

b. Ghods AA et al (2014), dengan judul “Effect of Lavender Inhalation on 

Pain Intensity During Insertion of Vascular Needles in Hemodialysis 

Patients”. Studi ini merupakan sidang clinikal yang dilakukan pada pasien 

hemodialisis 34 di bangsal dialisis rumah sakit. Dalam penelitian ini, 

intensitas nyeri semua sampel selama insersi jarum kedalam fistula 

arteriovenosa diukur dan dibandingkan dengan mengikuti metode untuk 

sekali perawatan rutin dan setelah metode inhalasi lavender. intensitas 

nyeri diukur dengan skala penilaian numerik. Rata-rata intensitas nyeri 

akibat penyisipan jarum arteri adalah 4,59 ± 2,02 dalam mengikuti metode 

rutin dan 2,53 ± 1,48 dalam mengikuti inhalasi lavender. uji statistik 

menunjukkan perbedaan yang signifikan antara rata-rata intensitas nyeri 

dalam dua metode (p <0,001). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

inhalasi pada lavender efektif dalam mengurangi intensitas nyeri selama 

insersi jarum vaskular. Oleh karena itu dianjurkan untuk menggunakan 

lavender sebelum insersi jarum vaskular untuk mengurangi rasa sakit pada 

pasien hemodialisis. 
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c. Nazwar HR (2008), dengan judul “Pengaruh Relaksasi Aromaterapi 

Terhadap Tingkat Nyeri Kala 1 Fase Aktif Pada Ibu Melahirkan Di RSIA 

Sakina Idaman Sleman Yogyakarta”. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

experiment with control group, rancangan pretest-posttest dengan 

kelompok kontrol. Jumlah sampel 23 responden, masing-masing 9 

responden kelompok kontrol, 14 responden kelompok eksperimen yang 

diambil secara purposive sampling. Instrument yang digunakan adalah 

minyak aromaterapi dan lembar observasi skala nyeri VDS (Verbal 

Descriptor Scale). Uji statistik menggunakan Wilcoxon dan Kolmogorov-

Smirnov dengan tingkat kemaknaan α <0,05. Hasil penelitian ini 

didapatkan pada kelompok kontrol tingkat nyeri yang paling banyak 

adalah nyeri berat yaitu 5 orang (55,56%) pada observasi awal dan setelah 

30 menit α =0,102. Tingkat nyeri pada kelompok eksperimen yang paling 

banyak adalah nyeri sedang yaitu 6 orang (42,86) pada pre-tes dan nyeri 

ringan yaitu 5 orang (35,71%) pada post-test. Pemberian aromaterapi tidak 

memberikan pengaruh terhadap perubahan tingkat nyeri kala 1 fase aktif 

pada ibu melahirkan α=0,087. Uji Kolmogorov-Smirnov pada pre-test dan 

post-test kelompok kontrol dan kelompok eksperimen mendapatkan nilai 

α=0,196. Kesimpulan penelitian adalah tidak ada pengaruh reaksasi 

aromaterapi terhadap tingkat nyeri kala 1 fase aktif pada ibu melahirkan. 

 

d. Argi Virgona Bangun & Susi Nur’aeni (2013), dengan judul “Pengaruh 

Aromaterapi lavender Terhadap Intensitas Nyeri Pada Pasien Pasca 
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Operasi Di Rumah Sakit Dustira Cimahi”. Penelitian ini menggunakan 

desain pre-eksperimental dengan one group pre-test dan pos-test design 

selama Januari – April 2013 dengan sampel yang dipilih secara purposive 

sampling. Analisa data dengan uji paired t-test. Hasil uji statistik 

didapatkan nilai p value 0,001 berarti ada perbedaan intensitas nyeri antara 

sebelum dan sesudah diberikan aromaterapi lavender. Kesimpulannya 

aromaterapi lavender berpengaruh dalam penurunan intensitas nyeri pada 

pasien post op bedah mayor ditandai dengan penurunan nilai rata-rata 

intensitas nyeri sebelum dan sesudah diberikan aromaterapi lavender. 

 
 

e. Deeding Estiar Yuli Hidayah (2014), dengan judul “Pengaruh Pemberian 

Aromaterapi Lavender pada Pasien Nyeri Kepala di RSUD Banyumas”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aromaterapi lavender 

pada pasien nyeri kepala. Menggunakan metode pre experimental dengan 

rancangan one group pretest-posttest design. Besar sampel pada penelitian 

ini sejumlah 15 responden. Berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki 

(53,3%) dan usia 35-55 tahun (53,3%) mendominasi pasien nyeri kepala. 

Rerata sekala nyeri setelah pemberian aromaterapi lavender menunjukan 

skala nyeri 4,53. Ada perbedaan bermakna skala nyeri sebelum dan 

sesudah dilakukan pemberian aromaterapi lavender (P-value 0,000) 

dengan selisih penurunan skala nyeri 2,467. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa pemberian aromaterapi lavender mampu menurunkan skala nyeri 

pada pasien nyeri kepala. 
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f. Tri Setianingsih (2012), dengan judul “Pengaruh Aromaterapi Terhadap 

Perubahan Intensitas Nyeri Pasien Kanker Payudara di RSUD Prof. Dr. 

Margono Soekarjo Purwokerto”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh aromaterapi terhadap perubahan intensitas nyeri 

pasien kanker payudara. Metode yang di gunakan adalah eksperimen 

menggunakan rancangan pra-experimen design dengan desain rancangan 

One Group pretest-posttest design. Memakai uji paired t-test sample. 

Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik purposif 

sampling. Sampel berjumlah 35 responden pasien kanker payudara di 

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Hasil menunjukan adanya 

pengaruh yang signifikan pada intensitas nyeri sebelum dan sesudah 

diberikan aromaterapi (p<0,001). Yang menandakan adanya pengaruh 

terhadap perubahan intensitas nyeri pasien kanker payudara. 
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