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ABSTRAK 

 

Depresi merupakan bentuk gangguan mental yang berkaitan dengan gangguan perasaan (mood) 
atau emosional yang di tandai dengan kemurungan dan kesedihan yang berkelanjutan. Depresi 

yang dialami orang usia lanjut sering kali disebabkan karena penyakit fisik karena proses penuaan 
itu sendiri. Masalah dalam penelitian ini, masih tingginya lansia yang mengalami depresi di UPT 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasuruan di Babat Lamongan. Tujuan Penelitian untuk mengetahui 
pengaruh pemberian pijat aromaterapi terhadap tingkat depresi lansia di UPT pelayanan sosial 

lanjut usia Pasuruan di Babat Lamongan.  

Desain penelitian menggunakan desain pra eksperimental (One Group Pre Test-Post Test Design). 
Populasi berjumlah 55 lansia dengan Sampel Sebanyak 49 lansia dengan menggunakan tekhnik 
sampling yaitu simple random sampling. Data di ambil menggunakan kuisioner tingkat depresi 

menururt Beck and Deck. Data dianalisis menggunakan uji wilcoxon dengan tingkat kemaknaan 
0,05.  

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hampir sebagian besar lansia sebelum diberikan pijat 

aromaterapi mengalami depresi sedang yaitu 23 lansia (46,9%) dan hampir sebagian besar lansia 

setelah diberikan pijat aromaterapi sebanyak 19 orang (38,8%) mengalami depresi ringan.Hasil uji 
statistik dengan menggunakan uji wilcoxon diperoleh nilai Z= -6,557 dan p=0,000 dimana p<0,05 

maka H1 diterima artinya terdapat pengaruh  pemberian  pijat aromaterapi terhadap tingkat depresi 

lansia di UPT pelayanan sosial lanjut usia Pasuruan di Babat Lamongan. Sebagai rekomendasi dari 
dari penelitian ini diharapkan untuk mengoptimalkan kesehatan dengan pijat aromaterapi untuk 

menurunkan tingkat depresi lansia.  

 

Kata kunci: Depresi, Pijat Aromaterapi, Lansia 

 

PENDAHULUAN 

 

Dr. Maslim Rusdi (2013) menjelaskan 
bahwa depresi disebabkan oleh defisiensi 

relatif salah satu atau beberapa “aminergic 

neurotransmitter” (noradrenalin, serotinin, 
dopamin) pada celah sinaps neuron, di sistem 

syaraf pusat (khususnya pada sistem limbik) 

sehingga aktivitas reseptor serotinin menurun. 
Akibat dari defisiensi itu terdapat dampak 

berupa: penurunnya produktifitas kerja, 

gangguan dalam hubungan interpersonal 

seseorang, berbagai penyakit, hingga kasus 
bunuh diri yang terus bertambah dari tahun ke 

tahun.  
Menjadi tua ditandai dengan adanya 

kemunduran biologis yang terlihat sebagai 

gejala-gejala kemunduran fisik, antara lain 

kulit mulai mengendur, timbul keriput, rambut 
beruban, gigi mulai ompong, pendengaran dan 

penglihatan mulai berkurang, mudah lelah, 
gerakan menjadi lamban, dan kurang lincah, 

serta terjadi penimbunan lemak terutama di 

perut dan pinggul. Kemunduran lain yang 

terjadi adalah kemampuan-kemampuan 
kognitif seperti suka lupa, serta tidak mudah 

menerima hal/ide baru (Maryam,siti 2012).  
Iyus Yosep (2010), memperkirakan 

prevalensi depresi pada lansia di dunia 

berkisar sekitar 8-15% dan dari metanalisa 

negara di dunia mendapatkan prevalensi rata-

rata depresi pada lansia adalah 13,5% dengan 
perbandingan wanita dan pria 14,1:8,6. 

Prevalensi depresi pada lansia yang menjalani 
perawatan sekitar 30-45%. Perempuan lebih 
banyak menderita depresi. Prevalensi depresi 

pada lansia yang menjalani perawatan di RS 

dan Panti Perawatan sebesar 30-40% 

(Kompas, 2008). Diberikan pada tahun 2020 
pola penyakit negara berkembang akan 
berubah, yaitu depresi berat, unipolar akan 

menggantikan penyakit-penyakit saluran 
pernafasan bawah sebagai urutan teratas.  

Boengsoe (2007) mengatakan depresi 

yang dialami orang usia lanjut sering kali 
disebabkan karena penyakit fisik karena 
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proses penuaan itu sendiri. Lebih lanjut 

Boengsoe menyebutkan pada studi pada tahun 
2003 ada sekitar 1-4 % populasi usia lanjut di 

Indonesia yang mengalami depresi mayor 

(terjadi sekitar satu tahun) dan 4-13% 
mengalami depresi minor (lebih dari dua 
tahun). Prevalensi depresi yang dialami lansia 

di Indonesia bervariasi bergantung situasi, 

mengenai lebih dari 20% lansia yang tinggal 
di komunitas dan 25% lansia yang tinggal di 

pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan 

panti jompo.(Carole Travis (2007) Studi 
epidemologis tentang depresi diantara lansia 
yang ada di komunitas melaporkan tingkat 

yang sangat bervariasi, dari 2 sampai 44%, 

bergantung pada kriteria yang digunakan 
untuk mendefinisikan depresi (mis. DSM-IV 

yang ketat versus rasa putus asa dan alam 
perasaan rendah) dan metode yang digunakan 
untuk mengevaluasi hal tersebut. Studi yang 

paling tepat bahwa gejala-gejala yang paling 

penting dari depresi menyerang kira-kira 10 
sampai 15% dari semua orang yang berusia 

lebih dari 65 tahun yang tidak di 

intstitusionalisasi. Angka depresi meningkat 
secara drastis di anatara lansia yang berada di 
institusi dengan sekitar 50% sampai 70% 

penghuni perawatan jangka panjang memiliki 

gejala depresi ringan sampai sedang. Hampir 
80% penderita depresi serius berhasil diobati 

dan kembali sehat (Lubis,Namora Lomangga 
2009).  

Berdasarkan hasil survey awal di UPT 

Pelayanan Sosial Pasuruan di Babat 

Lamongan tanggal 13 oktober 2014 

didapatkan sebanyak 55 lansia dengan jumlah 
lansia laki-laki 15 orang (27,27%) dan lansia 
perempuan 40 orang (72,72%). Studi 

pendahuluan yang telah dilakukan terhadap 20 
lansia didapatkan hasil bahwa lansia yang 

mengalami depresi berat sebanyak 8 orang 

(40%), depresi sedang 7 orang (35%), depresi 

ringan 2 orang (10%), dan yang tidak depresi 
3 orang (15%). Berdasarkan data diatas dapat 

disimpulkan bahwa masih tingginya lansia 

yang mengalami depresi di UPT Pelayanan 
Sosial Pasuruan di Babat Lamongan.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

depresi meliputi faktor fisik dan faktor 
psikologis. Faktor fisik berupa : 1) Faktor 
genetik, dalam faktor genetik dijelaskan 

bahwa seseorang yang dalam keluarganya 

menderita depresi berat mempunyai resiko 
lebih besar menderita depresi karena gen yang 

diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. 2) 

Susunan kimia otak dan bahan tubuh, 
beberapa bahan kimia di otak dan tubuh 

memegang peranan yang besar dalam 

mengendalikan emosi kita, pada orang depresi 
ditemukan perubahan pada kimia tersebut. 3) 
Usia, golongan usia muda dan remaja dapat 

mengalami depresi yang lebih banyak. 4) Jenis 

kelamin, Wanita dua kali lebih banyak 
mengalami depresi dibanding pria hal itu 

disebabkan karena wanita sulit 

mengkomunikasikan masalahnya dengan 
orang lain. 5) Gaya hidup, banyak kebiasaan 
dan gaya hidup yang tidak sehat dapat memicu 

terjadinya penyakit yang mana penyakit 

tersebut dapat memicu kecemasan bahkan 
depresi. 6) Penyakit fisik, perasaan terkejut 

karena mengetahui kita menderita penyakit 
serius dapat mengarahkan pada hilangnya 
kepercayaan diri dan penghargaan diri juga 

depres. 7) Obat-obatan terlarang, obat tersebut 

telah terbukti dapat mempengaruhi kimia otak 
dan menimbulkan ketergantungan, 

menghentikan pengobatan dapat 

mengakibatkan depresi. Faktor psikologis 
diantaranya: 1) Kepribadian, kepribadian 
seseorang yang cenderung mempunyai fikiran 

negatif, pesimis dan tipe kepribadian introvet 

cenderung mengalami depresi. 2) Pola pikir, 
seseorang yang negatif terhadap dirinya 

sendiri rentan terkena depresi. 3) Stress, 
kehilangan orang yang dicintainya dapat 
memicu stres yang berkepanjangan dan 

menyebabkan depresi. 4) Lingkungan, 

lingkungan yang termasuk didalamnya adalah 

peran keluarga yang didalamnya terdapat 
masalah yang sulit diselesaikan atau peran 
yang tidak dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya akan mengakibatkan stress peran dan 
dapat memicu terjadinya depresi.( Nugroho.W 

2008) 

Adapun upaya untuk penatalaksanaan 

depresi (Piven, Mary Lyn, 2011) meliputi 
Hospitalisasi; Penanganan fisik yang terdiri 

dari farmakoterapi, terapi ECT, 

psychosurgery, fototerapi; dan penanganan 
psikososial yang terdiri dari psikoterapi dan 

peningkatan aktivitas dan kontak sosial. 

Seorang perawat psikiatri komunitas di Leeds, 
Inggris, menyatakan kepada penulis pada 
tahun 1993 bahwa terapi seperti masase serta 

aromaterapi semakin lebih diperhatikan 

sebagai terapi alternatif dan bukan sebagai 
terapi pelengkap dalam pengobatan depresi 
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serta ansietas (Price,Shirley, 2007). 

Berdasarkan paparan diatas, peneliti 
memandang perlu untuk dilakukan penelitian 

tentang pengaruh terapi pijat aromaterapi 

terhadap tingkat depresi lansia.  
 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan desain 
“One Group Pre Test-Post Test Design” 

dimana jenis penelitian ini dilakukan dengan 
cara sebelum diberikan treatment perlakuan, 

variabel di observasi/ diukur terlebih dahulu 
(pre-test) setelah itu dilakukan 

treatment/perlakuan dan setelah treatment 

dilakukan pengukuran observasi (post-test), 
(Hidayat A.Aziz Alimul, 2008). Penelitian di 
lakukan di UPT Pelayanan Sosial Pasuruan di 

Babat Lamongan pada bulan Januari-Mei 
2015. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh penguni di UPT Pelayanan Sosial 

Pasuruan di Babat yang berjumlah 55 orang 

dengan jumlah sampel berjumlah 49 orang 
menggunakan Simple Random Sampling.  

 

HASIL PENELITIAN  
1. Data Umum  
1) Karakteristik Lansia Berdasarkan Jenis 

Kelamin  
Tabel 1 Karakteristik Lansia berdasarkan 

Jenis Kelamin di UPT pada Tahun 

2015 

No Jenis Kelamin F % 

1  Laki-laki  14 28,57 
2  Perempuan  35 71,43 

Jumlah 49 100 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 49 
lansia lebih dari sebagian lansia berjenis 
kelamin perempuan yaitu 35 lansia atau 

71,43% dan hampir sebagian lansia berjenis 
kelamin laki-laki yaitu 14 orang atau 28,57%.  

 

2) Karakteristik Lansia Berdasarkan Umur  
Tabel 2 Karakteristik Lansia berdasarkan 

Umur di UPT pelayanan sosial lanjut 

usia Pasuruan Babat Lamongan 

tahun 2015 

No Umur F % 

1  40-59  2 4,08 

2  60-74  27 55,10 

3  75-90  20 40,82 

Jumlah 49 100 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 49 

lansia lebih dari sebagian besar mempunyai 
umur 60-74 tahun 27 lansia atau 55,10% dan 

sebagian kecil lansia berumur 40-59 tahun 

sebanyak 2 orang atau 4,08%.  
 

3) Karakteristik Lansia Berdasarkan 

Pendidikan  

Tabel 3 Distribusi lansia berdasarkan 
pendidikan di UPT pelayanan sosial 

pasuruan Babat Lamongan tahun 

2015 

No Pendidikan F % 

1  Tidak Sekolah  31 63,27 

2  SD/SR  12 24,49 

3  SMP  2 4,08 
4  SMA  4 8,16 

Jumlah  49 100 

 

Tabel 3 menunjukkan dari 49 lansia 
hampir seluruh lansia tidak sekolah yaitu 31 

lansia atau 63,27 % dan sebagian kecil 
berpendidikan SMA sebanyak 4 orang atau 
8,16 %.  

 

2. Data Khusus  
Data khusus akan dibagi dalam 

penelitian ini akan disajikan distribusi lansia 
berdasarkan tingkat depresi sebelum 

mendapatkan pemberian pijat aromaterapi, 
tingkat depresi sesudah pemberian pijat 

aromaterapi, dan selanjutnya menganalisis 

pengaruh pemberian pijat aromaterapi 

terhadap tingkat depresi lansia.  
Tabel 4 Karakteristik Lansia berdasarkan 

tingkat depresi pre intervensi di UPT 

pelayanan sosial lanjut usia pasuruan 
babat lamongan pada tahun 2015 

No Tingkat Depresi F % 

1  Ringan  13 26,5 

2  Sedang  23 46,9 
3  Berat  13 26,5 

Jumlah  49 100 

 

Dari Tabel 4 di atas menunjukkan 
bahwa dari 49 Lansia hampir sebagianbesar 

lansia mengalami depresi sedang yaitu 23 

orang atau 46,9% dan sebagian kecil lansia 
mengalami depresi ringan dan berat masing-
masing sebanyak 13 orang atau 26,5 %.  

 

Tabel 5 Karakteristik lansia Berdasarkan 
Tingkat Depresi post intervensi di 

UPT pelayanan sosial lanjut usia 
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pasuruan Babat lamongan Tahun 

2015 

No Tingkat Depresi F % 

1  Tidak Depresi  13 26,5 

2  Ringan  19 38,8 
3  Sedang  15 30,6 
4  Berat  2 4,10 

Jumlah  49 100 

 
Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa 

setelah diberikan intervensi terapi pemberian 

pijat aromaterapi hampir sebagian lansia 

sebanyak 19 orang (38,8%) mengalami 
depresiringan dan sebagian kecil lansia 

sebanyak 2 orang (4,10%) masih mengalami 
depresi berat.  

 
Tabel 6 Karakteristik Lansia Berdasarkan 

Tingkat depresi Cross Tabs di UPT 

pelayanan sosial lanjut usia pasuruan 
babat lamongan pada tahun 2015 

Tingkat 

Depresi 

Pre 

Tingkat Depresi Post 

T
o

ta
l 

N
o
rm

al
 

R
in

g
an

 

S
ed

an
g
 

B
er

at
 

Ringan 13 0 0 0 13 

Sedang 0 19 4 0 23 

Berat 0 0 11 2 13 

Total 13 19 15 2 49 

Z= -6,557 p=0,000 

 

Berdasarkan hasil uji statistik 

Wilcoxon Sign rank test, menunjukkan nilai 
signifikansi (p sign = 0,000) dimana hal ini 

berarti p sign < 0,05 sehingga H1 diterima 

artinya ada pengaruh tingkat depresi sesudah 
perlakuan pemberian pijat aromaterapi. Pada 

Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa dari 49 

lansia hampir sebagian lansia mengalami 
depresi sedang yaitu 23 orang atau 46,9% dan 

hampir sebagian lansia mengalami depresi 

ringan yaitu 10 orang atau 23%, sama halnya 

dengan lansia yang hampir sebagian 
mengalami depresi berat sebanyak 13 orang 

atau 26,5%. Sedangkan sesudah pemberian 
pijat aromaterapi pada tabel 5 menunjukkan 
bahwa setelah diberikan pijat aromaterapi 

lansia yaitu hampir sebagian lansia sebanyak 

19 orang (83%) tidak mengalami tingkat 

depresi (normal) dan hampir sebagian lansia 
sebanyak 15orang (16%) mengalami depresi 
ringan. Hampir sebagian lansia yang tidak 

depresi lagi sebanyak 13 orang (26,5%) dan 

sebagian kecil lansia sebanyak 2 orang 

(4,10%) masih mengalami depresi berat di 
UPT pelayanan sosial lanjut usia Pasuruan 

Babat Lamongan pada tahun 2015.  

 

PEMBAHASAN 

 

1. Tingkat Depresi Pre Intervensi di UPT 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasuruan 

Babat Lamongan Tahun 2015.  
Berdasarkan Tabel 4 diatas 

menuunjukkan bahwa dari 49 lansia hampir 

seluruh lansia mengalami depresi sedang yaitu 
23 orang atau 46,9% dan sebagian kecil lansia 

mengalami depresi ringan yaitu 13 orang atau 

26,5%. Prevalensi depresi pada lansia yang 
menjalani perawatan di RS dan Panti 
Perawatan sebesar 30-40% (Kompas, 2008). 

Diberitakan pada tahun 2020 pola penyakit 
negara berkembang akan berubah, yaitu 

depresi berat, unipolar akan menggantikan 

penyakit-penyakit saluran pernafasan bawah 

sebagai urutan teratas. Oleh sebab itu, perlu 
suatu penanganan untuk mengurangi depresi 

pada lansia. Salah satu alternatif pengobatan 

non farmakologis yang dapat digunakan 
adalah dengan pemberian pijat aromaterapi.  

Berdasarkan fakta yang terjadi, lansia 

hampir dari sebagian mengalami depresi 
sedang dikarenakan oleh beberapa faktor yang 
dialami diantaranya adalah jenis kelamin, 

pendidikan, dan usia. (Puri Basant 2011) 

Hal ini menunjukkan bahwa hampir 
sebagian lansia yang berada di UPT pelayanan 

sosial lanjut usia Pasuruan Babat Lamongan 
mengalami depresi ringan, sebagian kecil 
mengalami depresi sedang dan juga depresi 

berat, hal ini terjadi karena lansiaberjenis 

kelamin perempuan. Pola komunikasi 

perempuan berbeda dengan pria, wanita lebih 
cenderung memikirkan masalahnya dan 

kurang mengkomunikasikannya dengan orang 
lain sehingga emosinya labil yang sering 
menyebabkan depresi(Stanley Mickey 2006) 

Pada lanjut usia, depresi lebih banyak 

berhubungan dengan aktivitas sehari-hari, 

lansia yang mempunyai kegiatan, jarang 
terserang depresi dari pada lansia yang 
aktifitasnya kurang.(Stuart W.Gail 2013) 

Hampir Seluruh lansia sudah tidak 
mempunyai keluarga lagi dan tidak 

mendapatkan perhatian dari keluarga dekat. 

Rasa kesepian dan terabaikan yang dirasakan 
oleh lansia dapat memicu terjadinya depresi. 
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Mencegah depresi pada lansia, dapat 

dilakukan perawat dengan memberikan 
kegiatan yang positif bagi para lansia seperti 

mengajak untuk senam, berkumpul bersama 

sehingga terjalin komunikasi yang baik antara 
perawat dan lansia.  
Opini diatas didukung oleh teori konsep lansia 

tentang kesehatan umumnya bergantung pada 

persepsi pribadi terhadap kemampuan 
fungsional. Karena itu, lansia yang terlibat 

dalam aktifitas kehidupan sehari-hari biasanya 

menganggap dirinya sehat, sedangkan mereka 
yang aktifitasnya terbatas karena kerusakan 
fisik, emosional atau sosial mungkin merasa 

dirinya sakit (Hawari Dadang, 2006).  

Depresi pada lanjut usia di 
manefestasikan dengan adanya keluhan 

merasa tidak berharga, sedih yang berlebihan, 
murung, tidak bersemangat, merasa kosong, 
tidak ada harapan, menuduh diri, ide-ide 

pikiran bunuh diri dan pemeliharaan diri yang 

kurang bahkan penelantaran diri (Setyohadi 
dan kushariadi, 2011).  

Depresi yang berkepanjangan dapat 

memperbesar peluang penyakit fisik maupun 
mental dan kemungkinan mereka mudah 
mengalami depresi. Depresi tidak dapat 

dihilangkan dari kehidupan lansia, tetapi 

upaya yang dilakukan adalah mengurangi efek 
dari depresi (Videbeck, Sheila L, 2008).  

 

2. Tingkat depresi post intervensi di UPT 

pelayanan sosial lanjut usia Pasuruan 

Babat Lamongan Tahun 2015  
Tabel 5 menunjukkan bahwa setelah 

diberikan terapi pijat aromaterapi hampir 
sebagian lansia tidak mengalami depresi yaitu 
13 lansia (26,5 %), lansia dengan depresi 

ringan sebanyak 19 lansia (38,8%), dengan 
depresi sedang 15 lansia (30,6 %), dan masih 

mengalami depresi berat sebanyak 2 lansia 

(4,10%).  

Pijat menggunakan sentuhan untuk 
membantu memberikan relaksasi. Terapi 

sentuhan sebagian besar didasarkan pada 

premis bahwa pikiran dan tubuh saling 
berhubungan dan bahwa kesehatan fisik dan 

kesejahteraan emosional sangat erat kaitannya. 

Dengan sugesti bahwa, ketika tubuh rileks, 
pikiran memberikan kontribusi untuk 
kesehatan yang lebih baik, depresi berkurang, 

dan kesejahteraan secara keseluruhan.(Sundari 

Wina.2011).  

Dari fakta diatas didukung oleh teori 

Jurch,Treatment massase akan mempengaruhi 
kontraksi dinding kapiler sehingga terjadi 

keadaan vasodilatasi atau melebarnya 

pembuluh darah kapiler dan pembuluh getah 
bening. Aliran oksigen dalam darah 
meningkat, pembuangan sisa-sisa metabolik 

semakin lancar sehingga memacu hormon 

endorphin yang berfungsi memberikan rasa 
nyaman. Selain hal tersebut banyak sekali 

manfaat massase bagi peningkatan fungsi-

fungsi fisiologis tubuh. Efek kesembuhan 
secara holistikpun bisa didapatkan dari 
massase yaitu menimbulkan relaksasi pada 

pikiran, menghilangkan depresi dan perasaan 

panik dengan meluangkan sedikit waktu untuk 
melakukan kontak khusus yang ditimbulkan 

dari sentuhan massase.(Jaelani 2009)  
Setelah lansia mendapatkan perlakuan 

pemberian pijat aromaterapi didapatkan 

hampir sebagian lansia tidak mengalami 

depresi, dan hampir sebagian lansia 
mengalami depresi ringan dan sedang tetapi 

masih ada sebagian kecil lansia yang 

mengalami depresi berat.  
 

3. Pengaruh Pijat Aromaterapi Terhadap 

Tingkat Depresi Lansia Di UPT 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasuruan 

Babat Lamongan Tahun 2015  
Berdasarkan hasil uji statistik 

Wilcoxon Sign Rank Test, menunjukkan nilai 
signifikan (p sign= 0,000) dimana hal ini 

berarti p sign < 0,05 sehingga H1 diterima 

artinya terdapat pengaruh pijat aromaterapi 

terhadap tingkat depresi lansia di UPT 
Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasuruan di 
Babat Lamongan Tahun 2015.  

Setelah dilakukan pijat aromaterapi, 
tingkat depresi pada lansia mengalami 

penurunan. Pijat aromaterapi memberikan rasa 

rileksasi pada otot dan memperbaiki peredaran 

darah dan minyak esensial sendiri akan lebih 
mudah menyerap kedalam tubuh serta wangi-

wangian dari minyak esensial tersebut mampu 

memicu rasa senang dan sehat sehingga lebih 
cepat dalam merilekskan pikiran dan tubuh 

lansia.  

Pijat belum diteliti secara besar-
besaran untuk mengobati depresi, namun 
sebuah studi yang dipublikasi dalam Journal 

of Psychiatry menunjukkan, terapi pijat 

memiliki efek yang signifikan dalam 
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meringankan depresi dan cemas (Primidiati 

Rahmi, 2002).  
Seorang perawat psikiatri komunitas 

di Leeds, Inggris, menyatakan kepada penulis 

pada tahun 1993 Teknik pijat adalah yang 
paling umum. Melalui pemijatan, daya 
penyembuhan yang terkandung dalam minyak 

esensial bisa menembus melalui kulit dan 

dibawa ke dalam tubuh, mempengaruhi 
jaringan internal dan organ-organ tubuh. 

Karena minyak esensial sangat berbahaya bila 

diaplikasikan langsung ke kulit dalam bentuk 
minyak yang murni. Minyak esensial baru bisa 
di gunakan setelah dilarutkan dengan minyak 

dasar seperti, minyak zaitun, minyak kedelai, 

dan minyak tertentu lainnya (Departemen of 
Health, 2007). Terapi seperti masase serta 

aromaterapi semakin lebih diperhatikan 
sebagai terapi alternatif dan bukan sebagai 
terapi pelengkap dalam pengobatan depresi 

serta ansietas. (Koensoemardiyah, 2009)  

Perawat bisa melakukan terapi secara 
terus menerus, diharapkan dapat menurunkan 

tingkat depresi lansia dan meningkatkan 

respon adaptif lansia karena pada lansia di 
panti tidak lebih dari sakit secara fisik tetapi 
penekanan pada kondisi sehat jasmani dan 

rohani termasuk gangguan psikologi atau 

tingkat depresi yang dialami lansia yang 
mengalami depresi akan semakin 

menurun.(Darmojo, B 2006)  
 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan  
1) Hampir sebagian besar lansia di UPT 

Pelayanan Sosial lanjut usia mengalami 

depresi sedang sebelum dilakukan 

intervensi.  

2) Hampir sebagian besar lansia mengalami 
depresi ringan setelah diberikan terapi pijat 

aromaterapi.  
3) Ada penurunan tingkat depresi sebelum 

dan sesudah pemberian pijat aromaterapi 

jadi dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruhdari terapi pijat aromaterapi 

terhadap tingkat depresi pada lansia.  
 

2. Saran  
1) Bagi Teoritis  

Dari penelitian ini diharapkan dapat 

menambah kepustakaan program studi S1 

Keperawatan STIKES Muhammadiyah 
Lamongan. Dan sebagai sarana pembanding 

bagi dunia ilmu pengetahuan dan memperkaya 

informasi tentang perilaku merokok pada 
remaja  

2) Bagi Praktis  

(1) Bagi Profesi Keperawatan  
Diharapakan dengan penelitian ini 

profesi keperawatan dapat berkembang 

menjadi profesi yang lebih diperhitungkan 

oleh profesi lainnya. Hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai bahan masukan dalam 

menerapkan penegtahuan tentang depresi pada 

lansia sehingga hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai sumbangan terhadap profesi 
keperawatan.  

2) Bagi Akademik  

Hasil penelitian ini sebagai sarana 
pembanding bagi dunia ilmu pengetahuan 

dalam memperkaya informasi tentang 
pengaruh pemberian terapi pijat aromaterapi 
terhadap tingkat depresi lansia.  

3) Bagi Penulis  

Setelah dilakukan penelitian ini 
hendaknya penulis bisa mengaplikasikan ilmu 

yang telah diperoleh selama pendidikan dan 

dapat menambah wawasan khususnya tentang 
pengaruh pijat aromaterapi terhadap tingkat 
depresi lansia.  

4) Bagi Peneliti Selanjutnya  

Semoga penelitian ini dapat 
dikembangkan oleh peneliti lain dalam 

melakukan penelitian selanjutnya.  
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