
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Aromaterapi 

1. Definisi 

Aromaterapi adalah terapi atau pengobatan dengan menggunakan 

bau-bauan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, bunga, pohon yang berbau 

harum dan enak. Minyak astiri digunakan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, sering digabungkan untuk 

menenangkan sentuhan penyembuhan dengan sifat terapeutik dari minyak 

astiri (Craig Hospital, 2013). 

Aromaterapi dapat juga didefinisikan sebagai penggunaan 

terkendali esensial tanaman untuk tujuan terapeutik (Posadzki et al, 2012). 

Jenis minyak aromaterapi yang umum digunakan yaitu : 

a. Minyak Eukaliptus, Radiata (Eucalyptus Radiata Oil) 

b. Minyak Rosemary (Rosemary Oil) 

c. Minyak Ylang-Ylang (Ylang-Ylang Oil) 

d. Minyak Tea Tree (Tea Tree Oil) 

e. Minyak Lavender (Lavender Oil) 

f. Minyak Geranium (Geranium Oil) 

g. Minyak Peppermint 

h. Minyak Jeruk Lemon (Lemon Oil) 

i. Minyak Chamomile Roman 

j. Minyak Clary Sage (Clary Sage Oil) 
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2. Mekanisme Aromaterapi 

Efek fisiologis dari aroma dapat dibagi menjadi dua jenis : mereka 

yang bertindak melalui stimulasi sistem saraf dan organ-organ yang 

bertindak langsung pada organ atau jaringan melalui effector-receptor 

mekanisme (Hongratanaworakit, 2004). 

Aromaterapi didasarkan pada teori bahwa inhalasi atau penyerapan 

minyak esensial memicu perubahan dalam sistem limbik, bagian dari otak 

yang berhubungan dengan memori dan emosi. Hal ini dapat merangsang 

respon fisiologis saraf, endokrin atau sistem kekebalan tubuh, yang 

mempengaruhi denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, aktifitas 

gelombang otak dan pelepasan berbagai hormon di seluruh tubuh. 

Efeknya pada otak dapat menjadikan tenang atau merangsang 

sistem saraf, serta mungkin membantu dalam menormalkan sekresi 

hormon. Menghirup minyak esensial dapat meredakan gejala pernafasan, 

sedangkan aplikasi lokal minyak yang diencerkan dapat membantu untuk 

kondisi tertentu. Pijat dikombinasikan dengan minyak esensial 

memberikan relaksasi, serta bantuan dari rasa nyeri, kekuatan otot dan 

kejang. Beberapa minyak esensial yang diterapkan pada kulit dapat 

menjadi anti mikroba, antiseptik, anti jamur, atau anti inflamasi 

(Hongratanaworakit, 2004). 
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3. Manfaat Minyak Aromaterapi 

Beberapa manfaat minyak aromaterapi (esensial oil) : 

1) Lavender, dianggap paling bermanfaat dari semua minyak astiri. 

Lavender dikenal untuk membantu meringankan nyeri, sakit kepala, 

insomnia, ketegangan dan stress (depresi) melawan kelelahan dan 

mendapatkan untuk relaksasi, merawat agar tidakinfeksi paru-paru, 

sinus, termasuk jamur vaginal, radang tenggorokan, asma, kista dan 

peradangan lain. Meningkatkan daya tahan tubuh, regenerasi sel, luka 

terbuka, infeksi kulit dan sangat nyaman untuk kulit bayi, dll. 

2) Jasmine : Pembangkit gairah cinta, baik untuk kesuburan wanita, 

mengobati impotensi, anti depresi, pegal linu, sakit menstruasi dan 

radang selaput lendir. 

3) Orange : Baik untuk kulit berminyak, kelenjar getah bening tak 

lancar,debar jantung tak teratur dan tekanan darah tinggi. 

4) Peppermint : Membasmi bakteri, virus dan parasit yang bersarang di 

pencernaan. Melancarkan penyumbatan sinus dan paru, mengaktifkan 

produksi minyak dikulit, menyembuhkan gatal-gatal karena 

kadas/kurap, herpes, kudis karena tumbuhan beracun. 

5) Rosemary : Salah satu aroma yang manjur memperlancar peredaran 

darah, menurunkan kolesterol, mengendorkan otot, reumatik, 

menghilangkan ketombe, kerontokan rambut, membantu mengatasi 

kulit kusam sampai di lapisan terbawah. Mencegah kulit kering, 

berkerut yang menampakkan urat-urat kemerahan. 
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6) Sandalwood : Menyembuhkan infeksi saluran kencing dan alat 

kelamin, mengobati radang dan luka bakar, masalah tenggorokan, 

membantu mengatasi sulit tidur dan menciptakan ketenangan hati. 

7) Green tea : Berperan sebagai tonik kekebalan yang baik mengobati 

penyakit paru-paru, alat kelamin, vagina, sinus, inveksi mulut, inveksi 

jamur, cacar air, ruam saraf serta melindungi kulit karena radiasi bakar 

selama terapi kanker. 

8) Ylang-Ylang/ Kenanga : Bersifat menenangkan, melegakan sesak 

nafas, berfungsi sebagai tonik rambut sekaligus sebagai pembangkit 

rasa cinta. 

9) Lemon : Selain baik untuk kulit berminyak, berguna pula sebagai zat 

antioksidan, antiseptik, melawan virus dan infeksi bakteri, mencegah 

hipertensi, kelenjar hati dan limpa yang tersumbat, memperbaiki 

metabolisme, menunjang system kekebalan tubuh serta memperlambat 

kenaikan berat badan. 

10)  Frangipani/ Kamboja : Bermanfaat untuk pengobatan, antara lain, bisa 

untuk mencegah pingsan, radang usus, disentri, basiler, gangguan 

pencernaan, gangguan penyerapan makanan pada anak, radang hati, 

radang saluran napas, jantung berdebar, TBC, cacingan, sembelit, 

kencing nanah, beri-beri, kapalan, kaki pecah-pecah, sakit gigi, 

tertusuk duri atau beling, bisul dan patekan. Aromaterapi dari 

wewangian ini melambangkan kesempurnaan. Ini dapat digunakan 

untuk meditasi dan memberikan suasana hening yang mendalam. 

Perbedaan Efektivitas Inhalasi..., Timur Cahyasari, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



11)  Strawberry : Dapat meningkatkan selera makan, mengurangi penyakit 

jantung, tekanan darah tinggi dan kanker. 

12)  Lotus : Meningkatkan vitalitas, kosentrasi, mengurangi panas dalam, 

meningkatkan fungsi limpa dan ginjal. 

13)  Appel : Dapat menyembuhkan mabuk, diare, menguatkan sistem 

pencernaan, menjernihkan pikiran, mengurangi gejala panas dalam. 

14)  Vanilla : Dengan aroma yang lembut dan hangat mampu 

menenangkan pikiran. 

15)  Nigth Queen : Membuat rasa nyaman dan rileks. 

16)  Opium : Menggembirakan, memberi energi dan semangat tertentu. 

17)  Coconut : Memberikan efek ketenangan, menghilangkan stress, 

mampu mempertahankan keremajaan kulit wajah sehingga wajah 

selalu nampak bersinar sepanjang masa. 

18)  Sakura : Di antaranya, disentri, demam, muntah, batuk darah, 

keputihan, tumor, insomnia, mimisan, sakit kepala, hipertensi. 

Dari uraian aromaterapi dan manfaatnya, aromaterapi yang 

mempunyai manfaat meringankan nyeri adalah jenis aromaterapi lavender. 

Minyak lavender di ekstrak dari tanaman yang disebut lavandula 

angustifolia. Dari semua aromaterapi, lavender dianggap paling 

bermanfaat dari semua minyak atsiri. 
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4. Bunga Lavender 

Nama lavender berasal dari bahasa latin “lavera” yang berarti 

menyegarkan dan orang-orang Roma telah memakainya sebagai parfum 

dan minyak mandi sejak zaman dahulu. Bunga lavender memiliki 25-30 

spesies, beberapa diantaranya adalah lavandula angustifolia, lavandula 

lattifolia, lavandula stoechas. Penampakan bunga ini adalah berbentuk 

kecil, berwarna ungu kebiruan, dan tinggi tanaman mencapai 72 cm. Asal 

tumbuhan ini adalah dari wilayah selatan Laut Tengah sampai Afrika 

tropis dan ke arah timur sampai India. Tanaman ini tumbuh baik pada 

daerah dataran tinggi, dengan ketinggian berkisar antara 600-1.350 m di 

atas permukaan laut. 

Gambar 2.1 Bunga Lavender 

 

5. Zat Yang Terkandung Pada Minyak Lavender 

Minyak lavender memiliki banyak potensi karena terdiri atas 

beberapa kandungan. Menurut penelitian, dalam 100 gram minyak 

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%), 
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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)  

6. Teknik Pemberian Aromaterapi 

Teknik pemberian aroma terapi bisa digunakan dengan cara : 

1) Inhalasi : biasanya dianjurkan untuk masalah dengan pernafasan dan 

dapat dilakukan dengan menjatuhkan beberapa tetes minyak esensial 

ke dalam mangkuk air mengepul. Uap tersebut kemudian dihirup 

selama beberapa saat, dengan efek yang ditingkatkan dengan 

menempatkan handuk diatas kepala dan mangkuk sehingga 

membentuk tenda untuk menangkap udara yang dilembabkan dan bau. 

2) Massage/ pijat : Menggunakan minyak esensial aromatik 

dikombinasikan dengan minyak dasar yang dapat menenangkan atau 

merangsang, tergantung pada minyak yang digunakan. Pijat minyak 

esensial dapat diterapkan ke area masalah tertentu atau ke seluruh 

tubuh. 

3) Difusi : Biasanya digunakan untuk menenangkan saraf atau mengobati 

beberapa masalah pernafasan dan dapat dilakukan dengan 

penyemprotan senyawa yang mengandung minyak ke udara dengan 

cara yang sama dengan udara freshener. Hal ini juga dapat dilakukan 

dengan menempatkan beberapa tetes minyak esensial dalam diffuser 
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dan menyalakan sumber panas. Duduk dalam jarak tiga kaki dari 

diffuser, pengobatan biasanya berlangsung sekitar 30 menit. 

4) Kompres : Panas atau dingin yang mengandung minyak esensial dapat 

digunakan untuk nyeri otot dan segala nyeri, memar dan sakit kepala. 

5) Perendaman : Mandi yang mengandung minyak esensial dan 

berlangsung selama 10-20 menit yang direkomendasikan untuk 

masalah kulit dan menenangkan saraf (Craig hospital, 2013). 

7. Prosedur Kerja Inhalasi Aromaterapi 

Menurut Kim et al (2006), metode kerja inhalasi dengan kapas 

basah berisi cairan aromaterapi lavender dengan konsetrat 2% yang 

diletakkan disamping lubang masker oksigen. Pasien menghirup 

aromaterapi yang masuk bersama oksigen dengan kecepatan 3-8 liter/ 

menit. Intervensi ini dilakukan kurang lebih 15 menit. 

 

B. Relaksasi 

1. Definisi 

Relaksasi adalah teknik untuk mengurangi ketegangan nyeri 

dengan merelaksasikan otot. Beberapa penelitian menyatakan bahwa 

teknik relaksasi efektif dalam menurunkan skala nyeri pasca operasi 

(Tamsuri, 2012). 

Relaksasi merupakan kebebasan mental dan fisik dari ketegangan 

dan stress (Potter & Perry, 2006). 
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2. Jenis Relaksasi 

Smeltzer & Bare (2002) menjelaskan beberapa jenis relaksasi, 

antara lain yaitu : 

1) Relaksasi nafas dalam 

2) Gambaran dalam fikiran (imagery) 

3) Regangan 

4) Senaman 

5) Progressive muscular relaxation 

6) Bertafaktur 

7) Yoga 

3. Relaksasi Nafas Dalam 

Teknik relaksasi nafas dalam merupakan suatu bentuk asuhan 

keperawatan, yang dalam hal ini perawat mengajarkan kepada klien atau 

pasien bagaimana cara melakukan nafas dalam, nafas lambat (menahan 

inspirasi secara maksimal) (Smeltzer & Bare, 2002). 

4. Tujuan Teknik Relaksasi Nafas Dalam 

Smeltzer & Bare (2002) menyatakan bahwa tujuan relaksasi 

pernafasan adalah untuk meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara 

pertukaran gas, mencegah atelektasi paru, meningkatkan efesiensi batuk, 

mengurangi stress baik stress fisik maupun emosional yang menurunkan 

intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan. 
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5. Prosedur Teknik Relaksasi Nafas Dalam 

Tambunan (2009) dan Potter & Perry (2006) menjelaskan langkah 

teknik relaksasi nafas dalam yaitu : 

1) Atur pasien pada posisi yang nyaman 

2) Minta pasien untuk menempatkan tangannya ke bagian dada dan perut 

3) Mintalah pasien untuk menarik nafas melalui hidung secara pelan, 

dalam dan merasakan kembang kempisnya perut 

4) Mintalah pasien untuk menahan nafas selama beberapa detik kemudian 

keluarkan nafas secara perlahan melalui mulut 

5) Beritahukan pasien bahwa pada saat mengeluarkan nafas, mulut pada 

posisi mecucu (pulsed lip) 

6) Minta pasien untuk mengeluarkan nafas, sampai perut mengempis 

7) Lakukan latihan nafas dalam hingga 2-4 kali 

Supaya relaksasi dapat dilakukan dengan efektif, maka diperlukan 

partisipasi individu dan kerja sama. Teknik relaksasi diajarkan hanya pada 

saat klien sedang tidak merasakan rasa tidak nyaman yang akut, hal ini 

dikarenakan ketidakmampuan berkonsentrasi  membuat latihan menjadi 

tidak efektif (Potter & Perry, 2006). 

6. Manfaat Relaksasi Nafas Dalam 

Teknik relaksasi nafas dalam dapat memberikan berbagai manfaat. 

Menurut Potter & Perry (2006) menjelaskan efek relaksasi nafas dalam 

antara lain terjadinya penurunan nadi, penurunan ketegangan otot, 
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penurunan kecepatan metabolisme, peningkatan kesadaran global, 

perasaan damai dan sejahtera dan periode kewaspadaan yang santai. 

Keuntungan teknik relaksasi nafas dalam antara lain dapat 

dilakukan setiap saat, kapan saja dan dimana saja, caranya sangat mudah 

dan dapat dilakukan secara mandiri oleh pasien tanpa suatu media serta 

merileksasikan otot-otot yang tegang. Sedangkan kerugian relaksasi nafas 

dalam antara lain tidak dapat dilakukan pada pasien yang menderita 

penyakit jantung dan pernafasan (Smeltzer & Barre, 2002). 

7. Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan 

Persepsi Nyeri 

Teknik relaksasi nafas dalam dipercaya dapat menurunkan 

intensitas nyeri melalui tiga mekanisme yaitu : 

1) Dengan merelaksasikan otot skelet yang mengalami spasme yang 

disebabkan insisi (trauma) jaringan saat pembedahan 

2) Relaksasi otot skelet akan meningkatkan aliran darah ke daerah yang 

mengalami trauma sehingga mempercepat proses penyembuhan dan 

menurunkan (menghilangkan) sensasi nyeri 

3) Teknik relaksasi nafas dalam dipercayai mampu merangsang tubuh 

untuk melepaskan opoiod endogen yaitu endorphin dan enkefalin 

(Smeltzer & Barre, 2002). 

Pernyataan lain menyatakan bahwa penurunan nyeri oleh teknik 

relaksasi nafas dalam disebabkan ketika seseorang melakukan relaksasi 

nafas dalam untuk mengendalikan nyeri yang dirasakan, maka tubuh akan 
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meningkatkan komponen saraf parasimpatik secara stimulan, maka ini 

menyebabkan terjadinya penurunan kadar hormon kortisol dan adrenalin 

dalam tubuh yang mempengaruhi tingkat stress seseorang sehingga dapat 

meningkatkan konsentrasi dan membuat klien merasa tenang untuk 

mengatur ritme pernafasan menjadi teratur. Hal ini akan mendorong 

terjadinya peningkatan kadar PaCO2 dan akan menurunkan kadar pH 

sehingga terjadi peningkatan kadar (O2) dalam darah (Handerson, 2005). 

 

C. Nyeri 

1. Defenisi  

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang dihubungkan dengan jaringan yang rusak, cenderung 

rusak, atau segala keadaan yang menunjukan adanya kerusakan jaringan 

(Rasjidi, 2010). Asosiasi internasional untuk penelitian nyeri 

(Internasional Assosiation For The Studi Of Pain), mendefinisikan nyeri 

sebagai suatu sensorik subjektif dan pengalaman emosional yang tidak 

menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan yang aktual dan 

potensial atau yang dirasakan dalam kejadian-kejadian dimana terjadi 

kerusakan, sedangkan menurut MC. Caffery dalam (Potter & Perry, 2005). 

Nyeri adalah segala sesuatu yang dikatakan seseorang tentang nyeri 

tersebut dan terjadi kapan saja mengatakan bahwa ia merasa nyeri. Nyeri 

merupakan tanda peringatan bahwa terjadi kerusakan jaringan, yang harus 

menjadi pertimbangan utama keperawatan saat mengkaji nyeri. 
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2. Fisiologi Nyeri  

Nyeri merupakan suatu fenomena yang komplek. Nyeri merupakan 

suatu mekanisme pertahanan tubuh manusia yang dapat mengindikasikan 

bahwa tubuh seorang mengalami masalah. Nyeri dapat berasal dari fisik 

atau psikologis (Tamher & Heryati, 2008 ).  

1) Reseptor nyeri  

Reseptor nyeri adalah organ tubuh yang berfungsi untuk 

menerima ransangan nyeri. Organ tubuh yang berperan sebagai 

reseptor nyeri adalah ujung syaraf bebas dalam kulit yang berespon 

hanya terhadap stimulus kuat yang secara potensial merusak. Reseptor 

nyeri juga nosireceptor, berdasarkan letaknya, nosireseptor dapat 

dikelompokan dalam beberapa bagian tubuh yaitu pada kulit 

(kutaneus), somatik dalam (deep somatic), dan pada daerah viseral, 

karena letaknya berbeda-beda inilah nyeri yang timbul juga memiliki 

sensasi yang berbeda. Nosireseptor kutaneus berasal dari kulit dan 

subkutan, nyeri yang berasal dari daerah ini biasanya mudah untuk 

dialokasi dan didefinisikan (Tamsuri, 2007).  

Reseptor jaringan kulit terbagi dua dalam dua komponen 

menurut Tamsuri 2007 yaitu :  

a) Serabut A delta Merupakan komponen cepat (kecepatan transmisi 6-

30 m/ detik) yang mungkin timbulnya nyeri tajam, yang akan cepat 

hilang apabila penyebab nyeri dihilangkan.  
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b) Serabut C Merupakan serabut komponen lambat (kecepatan 

transmisi 0,5 m/detik) yang terdapat pada daerah yang lebih dalam, 

nyeri bersifat tumpul dan sulit dialokasikan.  

2) Transmisi nyeri  

Menurut tamsuri (2007). Terdapat beberapa teori yang 

menggambarkan bagaimana nosiseptor dapat menghasilkan ransangan 

nyeri, yaitu :  

a) Teori Spesivisitas (Specivicity Theory)  

Teori dirasakan pada kepercayaan bahwa terdapat organ tubuh yang 

secara khusus menstransmisi rasa nyeri.  

b) Teori Pola (Pattern Theory)  

Teori ini menerangkan bahwa ada dua serabut nyeri, yaitu serabut 

yang mampu mengantar ransangan dengan cepat dan serabut yang 

mengantar rangsangan dengan lambat. Kedua serabut syaraf 

tersebut bersinapsis pada medula spinalis dan merusakan informasi 

ke otak mengenai jumlah, intensitas, dan tipe input sensori nyeri 

menafsirkan kerakter dan kuantitas input sensori nyeri.  

c) Teori Gerbang Kendali Nyeri (Gate Control Theory)  

Teori gerbang kendali nyeri menyatakan terdapat semacam “pintu 

gerbang" yang dapat memfasilitasi atau memperlambat transmisi 

sinyal nyeri. 
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3) Neuoro regulator Nyeri  

Neuororegulator yang berperan dalam transmisi stimulus syaraf 

dibagi dalam kelompok besar, yaitu neuorotransmiter dan neuoro 

modulator. Neuorotransmiter mengirim inpuls-inpuls alektrik melalui 

rongga sinapsis antar dua serabut syaraf, dan dapat bersifat sebagai 

penghambat atau dapat pula mengeksitasi. Sedangkan neuoro 

modulator bekerja untuk memodifikasi aktivitas neuoron tanpa 

mentransfer secara lansung sinyal-sinyal menuju sinap (Tamsuri, 

2007). 

3. Klasifikasi Nyeri  

Menurut Tamsuri (2007). Nyeri diklasifikasikan sebagai berikut :  

1) Nyeri superfisial  

Biasanya timbul akibat stimulasi terhadap kulit seperti pada laserasi, 

luka bakar, dan sebagainya. Nyeri jenis ini mempunyai durasi yang 

pendek, terlokalisir, dan memiliki sensasi yang tajam.  

2) Nyeri somatik dalam  

Nyeri yang terjadi pada otot dan tulang struktur penyokong lainnya. 

Umumnya nyeri bersifat tumpul dan stimulasi dengan adanya 

peregangan iskemik.  

3) Nyeri vaseral  

Nyeri yang disebabkan oleh kerusakan organ internal, nyeri timbul 

bersifat difusi dan durasinya cukup lama, sensasi yang timbul biasanya 

cukup tumpul. 
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4) Nyeri sebar (radiasi)  

Sensasi nyeri yang meluas dari daerah asal kejaringan sekitar, nyeri 

jenis ini biasanya dirasakan oleh klien biasanya bergerak didaerah asal 

nyeri hingga ke sekitar atau sepanjang bagian tubuh tertentu, nyeri 

dapat bersifat intermiten atau konstan.  

5) Nyeri fantom  

Nyeri khusus yang dirasakan oleh klien yang mengalami amputasi, 

nyeri yang dipersepsikan berada pada organ yang telah diamputasi 

seolah-olah organnya masih ada.  

6) Nyeri alih 

Nyeri yang timbul akibat adanya nyeri viseral yang menjalar keorgan 

lain sehingga dirasakan nyeri pada beberapa tempat atau lokasi. Nyeri 

jenis ini dapat timbul karena masuknya neuron sensori dari organ yang 

mengalami nyeri. 

4. Respon Tubuh Terhadap Nyeri  

Tamher & Heryati (2008). Menyebutkan beberapa respon tubuh 

terhadap nyeri sebagai berikut :  

1) Respon fisiologik  

Respon fisiologik yang diperlihatkan dapat berupa respon simpatik 

atau parasimpatik. 

a) Respon simpatik terlihat pada nyeri akut atau nyeri permukaan 

(suferfisial) dan merupakan respon homeostatis.  
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b) Respon parasimpatis menunjukan bahwa tubuh tidak manpu 

melakukan aktivitas.  

2) Respon afektif  

a) Diam tidak berdaya  

b) Menolak  

c) Depresi  

d) Marah  

e) Tidak punya harapan  

f) Tidak punya kekuatan  

3) Respon tingkah laku  

Menurut Potter & Perry (2005), respon ini dapat dikaji secara verbal, 

eksperesi wajah, gerakan tubuh dan interaksi sosial. 

5. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Nyeri  

Faktor – faktor yang mempengaruhi nyeri menurut Potter & Perry (2005). 

Adalah :  

1) Usia  

Merupakan variabel yang mempengaruhi nyeri, khususnya pada anak-

anak dan usia lanjut.  

2) Jenis kelamin  

Gil dalam Potter & Perry (2005). Menyatakan umumnya tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara laki-laki dalam merespon nyeri tetapi 

pada anak perempuan lebih cendrung menangis bila mengalami nyeri 

dibandingkan anak laki-laki.  
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3) Kebudayan  

Keyakinan dan nilai budaya mempengaruhi cara individu mengatasi 

nyeri. Individu mempelajari apa yang diharapkan dan apa yang 

diterima oleh kebudayaan mereka.  

4) Perhatian  

Perhatian yang meningkat dihubungkan dengan nyeri yang meningkat, 

sedangkan upaya penglihatan (distraksi) dihubungkan dengan respon 

nyeri yang menurun. empengaruhi bagaimana anak-anak dan lansia 

beraksi terhadap nyeri. 

5) Ansietas  

Hubungan nyeri dengan ansietas bersifat komplek. Ansietas seringkali 

meningkatkan persepsi tentang nyeri tetapi nyeri juga dapat 

menimbulkan suatu perasaan ansietas.  

6) Pengalaman sebelumnya  

Setiap individu belajar dari pengalaman nyeri. Pengalaman nyeri 

sebelumnya tidak selalu berarti bahwa individu itu akan menerima 

nyeri yang lebih mudah pada masa yang akan datang. 

7) Dukungan keluarga dan sosial  

Faktor lainnya yang bermakna mempengaruhi respon nyeri adalah 

kehadiran orang-orang terdekat dan bagaimana sikap mereka terhadap 

klien individu yang mengalami nyeri sering kali bergantung kepada 

anggota keluarga atau teman dekat, untuk memperoleh dukungan, 

bantuan atau perlindungan (Potter and Perry 2005).  
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8) Keletihan 

Keletihan meningkatkan persepsi nyeri, kelelahan menyebabkan nyeri 

semakin intensif dan menurun kemampuan koping. 

6. Pengukuran Skala Nyeri 

Beberapa alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai skala nyeri 

pasien menurut (Tamsuri 2007) adalah : 

a. Skala Intensitas Nyeri Deskriptif Sederhana 

 

Gambar 2.2 Skala Deskriptif Sederhana 

b. Skala Intensitas Nyeri Numerik 0-10 

 

Gambar 2.3 Skala Numerik 

c. Skala Analog Visual (VAS) 

 

Gambar 2.4 Skala VAS 

d. Skala Wong and Baker 

 

Gambar 2.5 Skala Wong and Baker 
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7. Manajemen Nyeri  

1) Manajemen farmakologi  

Obat adalah bentuk pengendalian nyeri yang sering digunakan. 

Kelompok obat nyeri menurut Price & Wilson (2006). Adalah :  

a) Analgesik Nonpioid : obat anti imflamasi Nonsteroid (OAINS), 

contoh asam asetilisilat (aspirin). 

b) Analgesik Oploid, contoh morpin, meperidin dan lain-lain. 

c) Adjuvan dan koanalgesik, contoh amitriptilin. 

2) Manajemen non farmakologis 

Secara non farmakologis, metode dan teknik yang dapat dilakukan 

dalam upaya untuk mengatasi nyeri antara lain distraksi, meditasi, 

terapi musik, hipnotis, sentuhan, pijat, akupuntur, kompres panas atau 

dingin,teknik relaksasi serta aromaterapi (Lynn, 2006). 

 

D. Hemodialisis 

1. Definisi 

Hemodialisa adalah suatu proses pembersihan darah dengan 

menggunakan ginjal buatan (dialyzer), dari zat-zat yang konsentrasinya 

berlebihan di dalam tubuh. Zat-zat tersebut dapat berupa zat yang terlarut 

dalam darah, seperti toksin ureum dan kalium, atau zat pelarutnya, yaitu 

air atau serum darah (Suwitra, 2006). 

Proses pembersihan ini hanya bisa dilakukan diluar tubuh, 

sehingga memerlukan suatu jalan masuk ke dalam aliran darah, yang 
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disebut sebagai vascular access point (Novicky, 2007 dalam Pranoto 

2010). 

2. Tujuan Tindakan Hemodialisis 

Tindakan hemodialisis bertujuan untuk membersihkan nitrogen 

sebagai sampah hasil dari metabolisme, untuk membuang kelebihan 

cairan, mengoreksi elektrolit dan memperbaiki gangguan keseimbangan 

basa pada penderita CKD (Levy et al, 2004 dalam Pranoto, 2010). Tujuan 

utama tindakan hemodialisis adalah mengembalikan keseimbangan cairan 

intraseluler dan ekstraseluler yang terganggu akibat dari fungsi ginjal yang 

rusak (Himmelfarb & Ikizler, 2010). 

3. Prinsip dalam Proses Hemodialisa 

Secara sederhana proses dialisis hanya memompa darah dan 

dializat melalui membran dializer.  

Dialysate adalah larutan air murni yang mengandung, klorida, 

natrium kalium, magnesium, kalsium, dextrose, bicarbonat atau asetat. 

a. Di dalam dialyzer darah dan dialysate dipisahkan oleh membran semi 

permiabel. Darah mengandung sisa produk metabolisme berupa ureum, 

creatin, dan lainnya. Sedangkan dialysate tidak mengandung produk 

sisa metabolisme. Karena perbedaan konsentrasi ini akan terjadi proses 

difusi dalam dialyzer. 

b. Proses difusi akan maksimal bila arah aliran darah dan dialisat 

berlawanan (counter current flow). Kecepatan aliran darah dan dialisat 

dalam dialiser juga berpengaruh pada peningkatan proses difusi. 
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c. Proses konveksi dalam dialyzer dapat ditingkatkan dengan 

meningkatkan tekanan dalam membran dialyzer (trans membrane 

pressure). Pada proses Hemodialisa konvensional, molekul dengan 

ukuran kecil tidak semua terlepas denagan proses konveksi saja. Tetapi 

hampir semua molekul dengan ukuran kecil terlepas dengan proses 

difusi. Sebaliknya molekul dengan ukuran besar (B2-mikroglobulin 

dan vit B12) dikeluarkan efektif dengan proses konveksi. Hal ini telah 

menyebabkan peningkatan penggunaan 20 metode UF di Hemodialisa 

untuk meningkatkan penghapusan molekul MW lebih besar. 

4. Komponen Hemodialisa 

a. Mesin Hemodialisis 

Mesin hemodialisa memompa darah dari pasien ke dialyzer 

sebagai membran semipermiabel dan memungkinkan terjadi proses 

difusi, osmosis dan ultrafiltrasi karena terdapat cairan dialysate 

didalam dialyzer. Proses dalam mesin hemodialisa merupakan proses 

yang komplek yang mencakup kerja dari deteksi udara, kontrol alarm 

mesin dan monitor data proses hemodialisa (Misra, 2005). 

 

Gambar 2.6 Sirkuit Hemodialisis 
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b. Ginjal Buatan (dialyzer) 

Merupakan komponen penting yang merupakan unit fungsional 

dan memiliki fungsi nefron ginjal. Berbentuk seperti tabung yang 

terdiri dari 2 ruang yaitu kompartemen darah dan kompartemen dialisat 

yang dipisahkan oleh membran semi permeabel. Didalam dialyzer 

cairan dan molekul dapat berpindah dengan cara difusi, osmosis, 

ultrafiltrasi, dan konveksi. Dialyzer yang mempunyai permebilitas 

yang baik mempunyai kemampuan yang tinggi dalam membuang 

kelebihan cairan, sehingga akan menghasilkan bersihan yang lebih 

optimal (Brunner & Suddarth, 2001 dalam Black, 2005). 

c. Dialisat 

Dialysate adalah cairan elektrolit yang mempunyai komposisi 

seperti cairan plasma yang digunakan pada proses hemodialisis 

(Hoenich & Ronco, 2007). Cairan dialysate terdiri dari dua jenis yaitu 

cairan acetat yang bersifat asam dan bicarbonat yang bersifat basa. 

Kandungan dialysate dalam proses hemodialisis menurut Reddy & 

Cheung ( 2009 ) : 

   Elektrolit / Zat yang lain       Konsentrasi  

    Sodium     135 – 145 mmol/l 
             Potasium        0 – 4 mmol/l 
              Calsium          1.5 mmol/l 
           Magnesium    0.25 – 0.5 mmol/l 
             Chlorida     102 – 106 mmol/l 
           Bicarbonat                    30 – 39 mmol/l 
             Dextrose            11 mmol/l 
              Acetat     2.0 – 4.0 mmol/l 
 
 

Tabel 2.1 Kandungan Dialisat 
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d. Saluran Daran (blood line) 

Blood line untuk proses hemodialisa terdiri dari dua bagian 

yaitu bagian arteri berwarna merah dan bagian vena berwarna biru. BL 

yang baik harus mempunyai bagian pompa, sensor vena, air leak 

detector (penangkap udara), karet tempat injeksi, klem vena dan arteri 

dan bagian untuk heparin (Misra, 2005). Fungsi dari BL adalah 

menghubungkan dan mengalirkan darah pasien ke dialyzer selama 

proses hemodialisis. 

e. Fistula Needles 

Fistula Needles atau jarum fistula sering disebut sebagai Arteri 

Vena Fistula (AV Fistula) merupakan jarum yang ditusukkan ke tubuh 

pasien PGK yang akan menjalani hemodialisa. Jarum fistula 

mempunyai dua warna yaitu warna merah untuk bagian arteri dan biru 

untuk bagian vena. 

5. Akses Vaskuler 

American Journal of Kidney Diseases (AJKD) merekomendasikan 

bahwa pasien CKD stadium 4 dan 5 sudah harus dipasang akses vaskuler 

untuk persiapan tindakan hemodialisis yang berupa kateter subklavia atau 

Arteriovenous shunt (AJKD, 2006). Pembuatan akses vaskuler untuk 

proses hemodialisis bertujuan untuk mendapatkan aliran darah yang 

optimal agar proses hemodialisis bisa berjalan dengan baik (Reddy & 

Cheung, 2009). Akses vaskuler yang disarankan adalah AV Shunt atau 

cimino, double lumen dan arteriovenosa grafts (AVG) (NKF DOQI, 
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2006). AV Shunt merupakan akses vaskuler yang paling aman saat ini 

tetapi bila saat insersi tidak menggunakan tehnik yang benar akan 

mengakibatkan kerusakan. 

a. Arteriovenous Fistula (AVF) 

AVF dibuat dengan cara menyambung sisi arteri dengan ujung dari 

vena yang dipotong atau dengan tehnik end to side. 

b. Arteriovenous Graft (AVG) 

AVG dibuat apabila operasi pembuatan AVF sudah tidak mungkin 

dilakukan lagi. Pembuatan AVG dilakukan dengan cara menyambung 

antara arteri dan vena yang dihubungkan dengan saluran sintetis yang 

terbuat dari bahan Litetrafluoroetilena (PTFE) atau turunannya yaitu 

PTFE (ePTFE). Sedangkan untuk polyurethaneurea (PUU) jarang 

digunakan. 

 

Gambar 2.7 AVF dan AVG 

 

Komplikasi dari akses arteriovenous yang sering muncul adalah 

stenosis, trombosis, iskemik bagian distal, anurisma, kematian jaringan, 

gagal jantung dan infeksi (Reddy & Cheung, 2009). 
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c. Double lumen atau temporary catheters 

Kateter sementara ini dipasang pada pasien di vena jugularis, vena 

femoralis atau vena subklaivia. Komplikasi yang sangat sering terjadi 

pada pemasangan kateter ini adalah infeksi. 

 

Gambar 2.8 Letak pemesangan double lumen catheter 

6. Proses Hemodialisis 

Ginjal buatan (dialyzer), mempunyai 2 kompartemen, yaitu 

kompartemen darah dan kompartemen dialisat. Kedua kompartemen 

tersebut, selain dibatasi oleh membran semi-permeabel, juga mempunyai 

perbedaan tekanan yang disebut sebagai trans-membran pressure (TMP) 

(Swartzendruber et al., 2005 dalam Pranoto, 2010).  

Selanjutnya, darah dari dalam tubuh dialirkan ke dalam 

kompartemen darah, sedangkan cairan pembersih (dialisat), dialirkan ke 

dalam kompartemen dialisat. 

Pada proses hemodialisis, terjadi 2 mekanisme yaitu, mekanisme 

difusi dan mekanisme ultrafiltrasi. Mekanisme difusi bertujuan untuk 

membuang zat-zat terlarut dalam darah (blood purification), sedangkan 

mekanisme ultrafiltrasi bertujuan untuk mengurangi kelebihan cairan 

dalam tubuh (volume control) (Roesli, 2006). Kedua mekanisme dapat 

digabungkan atau dipisah, sesuai dengan tujuan awal hemodialisanya. 
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Mekanisme difusi terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi 

antara kompartemen darah dan kompartemen dialisat. Zat-zat terlarut 

dengan konsentrasi tinggi dalam darah, berpindah dari kompartemen darah 

ke kompartemen dialisat, sebaliknya zat-zat terlarut dalam cairan dialisat 

dengan konsentrasi rendah, berpindah dari kompartemen dialisat ke 

kompartemen dialisat. Proses difusi ini akan terus berlangsung hingga 

konsentrasi pada kedua kompartemen telah sama. Kemudian, untuk 

menghasilkan mekanisme difusi yang baik, maka aliran darah dan aliran 

dialisat dibuat saling berlawanan (Rahardjo et al., 2006). 

Kemudian pada mekanisme ultrafiltrasi, terjadi pembuangan cairan 

karena adanya perbedaan tekanan antara kompartemen darah dan 

kompartemen dialisat. Tekanan hidrostatik akan mendorong cairan untuk 

keluar, sementara tekanan onkotik akan menahannya. Bila tekanan di 

antara kedua kompartemen sudah seimbang, maka mekanisme ultrafiltrasi 

akan berhenti (Suwitra, 2006). 

7. Efisiensi hemodialisis 

Parameter efisiensi proses hemodialisis diukur dengan laju difusi 

(clearance) ureum, dan dipengaruhi oleh kecepatan aliran darah, 

kecepatan aliran dialisat, gradien konsentrasi, jenis dan luas permukaan 

semi-permeabel serta besar molekul zat terlarut dalam darah dan dialisat 

(Roesli, 2006). 
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8. Asupan makanan, cairan dan elektrolit selama proses hemodialisa 

Asupan makanan pasien hemodialisa mengacu pada tingkat 

perburukan fungsi ginjalnya. Sehingga, ada beberapa unsur yang harus 

dibatasi konsumsinya yaitu, asupan protein dibatasi 1-1,2 g/kgBB/hari, 

asupan kalium dibatasi 40-70 meq/hari, mengingat adanya penurunan 

fungsi sekresi kalium dan ekskresi urea nitrogen oleh ginjal. Kemudian, 

jumlah kalori yang diberikan 30-35 kkal/kgBB/hari (Suwitra, 2006). 

Jumlah asupan cairan dibatasi sesuai dengan jumlah urin yang ada 

ditambah dengan insensible water loss, sekitar 200-250 cc/hari. Asupan 

natrium dibatasi 40-120 meq/hari guna mengendalikan tekanan darah dan 

edema. Selain itu, apabila asupan natrium terlalu tinggi akan menimbulkan 

rasa haus yang memicu pasien untuk terus minum, sehingga dapat 

menyebabkan volume cairan menjadi overload yang mengarah pada 

retensi cairan. Asupan fosfat juga harus dibatasi 600-800 mg/hari (Pastans 

dan Bailey, 1998). 

9. Dosis hemodialisa dan kecukupan dosis hemodialisa 

1) Dosis hemodialisa 

Dosis hemodialisa yang diberikan pada umumnya sebanyak 2 

kali seminggu dengan setiap hemodialisa selama 5 jam atau sebanyak 3 

kali seminggu dengan setiap hemodialisa selama 4 jam (Suwitra, 

2006). 

Lamanya hemodialisis berkaitan erat dengan efisiensi dan 

adekuasi hemodialisis, sehingga lama hemodialisis juga dipengaruhi 

Perbedaan Efektivitas Inhalasi..., Timur Cahyasari, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



oleh tingkat uremia akibat progresivitas perburukan fungsi ginjalnya 

dan faktor-faktor komorbiditasnya, serta kecepatan aliran darah dan 

kecepatan aliran dialisat (Swartzendruber et al., 2005). 

Namun demikian, semakin lama proses hemodialisis, maka 

semakin lama darah berada diluar tubuh, sehingga makin banyak 

antikoagulan yang dibutuhkan, dengan konsekuensi sering timbulnya 

efek samping (Roesli, 2006). 

2) Kecukupan dosis hemodialisa 

Kecukupan dosis hemodialisa yang diberikan disebut dengan 

adekuasi hemodialisis. Adekuasi hemodialisis diukur dengan 

menghitung urea reduction ratio (URR) dan urea kinetic modeling 

(Kt/V). Nilai URR dihitung dengan mencari nilai rasio antara kadar 

ureum pradialisis yang dikurangi kadar ureum pascadialisis dengan 

kadar ureum pascadialisis. Kemudian, perhitumgan nilai Kt/V juga 

memerlukan kadar ureum pradialisis dan pascadialisis, berat badan 

pradialisis dan pascadialisis dalam satuan kilogram, dan lama proses 

hemodialisis dalam satuan jam. Pada hemodialisa dengan dosis 2 kali 

seminggu, dialisis dianggap cukup bila nilai URR 65-70% dan nilai 

Kt/V 1,2-1,4 (Swartzendruber et al., 2005). 

10. Komplikasi Hemodialisa 

Komplikasi hemodialisa dapat disebabkan oleh karena penyakit 

yang mendasari terjadinya penyakit ginjal kronik tersebut atau oleh karena 

proses selama menjalani hemodialisa itu sendiri. Sedangkan komplikasi 
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akut hemodialisa adalah komplikasi yang terjadi selama proses 

hemodialisis berlangsung (Rahardjo et al., 2006). Himmelfarb (2004) 

menjelaskan komplikasi hemodialisa sebagai berikut : 

1) Komplikasi yang sering terjadi 

a) Hipotensi 

Komplikasi akut hemodialisa yang paling sering terjadi, 

insidensinya mencapai 15-30%. Dapat disebabkan oleh karena 

penurunan volume plasma, disfungsi otonom, vasodilatasi karena 

energi panas, obat anti hipertensi. 

b) Kram otot. 

Terjadi pada 20% pasien hemodialisa, penyebabnya idiopatik 

namun diduga karena kontraksi akut yang dipicu oleh peningkatan 

volume ekstraseluler. 

2) Komplikasi yang jarang terjadi 

a) Dialysis disequilibrium syndrome (DDS) 

Ditandai dengan mual dan muntah disertai dengan sakit kepala, 

sakit dada, sakit punggung. Disebabkan karena perubahan yang 

mendadak konsentrasi elektrolit dan pH di sistem saraf pusat. 

b) Aritmia dan angina 

Disebabkan oleh karena adanya perubahan dalam konsentrasi 

potasium, hipotensi, penyakit jantung. 
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c) Perdarahan 

Dipengaruhi oleh trombositopenia yang disebabkan oleh karena 

sindrom uremia, efek samping penggunaan antikoagulan heparin 

yang lama dan pemberian anti-hypertensive agents. 

d) Hipertensi 

Disebabkan oleh karena kelebihan cairan, obat-obat hipotensi, 

kecemasan meningkat, dan DDS. 
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E. Kerangka Teori Penelitian 

Pasien CKD 

 

Penatalaksanaan Nyeri             Penatalaksanaan Medis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Kerangka Teori Penelitian (Modifikasi dari Lynn (2006), 
        Utami (2011), AJKD (2006)) 

 
 
 
 
 

T. Relaksasi 

Nafas Dalam 

Transplantasi Dialisis : 

- Hemodialisis 
- Peritoneal Dialisis 

Hemodialisis 
AV Shunt 

Indikasi AV 
Shunt: 
-  pasien CKD 

stadium 4 & 5 

AV Femuralis 

Nyeri Insersi 

Perubahan Persepsi Nyeri 

Keperawatan 
Komplementer : 
Aromaterapi 

Farmakologi Non Farmakologi 
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F. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Kerangka konseptual 

  
G. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Inhalasi aromaterapi lavender efektif untuk menurunkan persepsi nyeri 

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

Soekarjo Purwokerto. 

2. Relaksasi nafas dalam efektif untuk menurunkan persepsi nyeri pada 

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

Purwokerto. 

3. Terdapat perbedaan efektifitas Inhalasi aromaterapi lavender dan 

Relaksasi nafas dalam terhadap penurunan persepsi nyeri insersi av shunt 

pasien hemodialisis di RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo Purwokerto. 

Variabel Independen : 
• Aromaterapi Lavender 
• Relaksasi Nafas Dalam 

 

Variabel dependen : 
• Persepsi Nyeri 

 

Persepsi nyeri 
sebelum intervensi 

Persepsi nyeri 
sebelum intervensi 

Kelompok yg diberikan 
Inhalasi aromaterapi lavender 

Kelompok yg diberikan 
Teknik relaksasi nafas dalam 

Persepsi nyeri 
setelah intervensi 

Persepsi nyeri 
setelah intervensi 

• Menurun 
• Tetap 
• Naik 
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