
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Aromaterapi merupakan suatu metode pengobatan alternatif yang berasal 

dari bahan tanaman  mudah menguap, dikenal pertama kali dalam bentuk minyak 

esensial. Minyak esensial yang diuapkan juga dianggap sebagai komponen utama 

dalam aromaterapi dimana menimbulkan berbagai efek seperti : anti-inflamasi, 

antiseptik, merangsang nafsu makan, dan merangsang sirkulasi darah.
1
 Dan 

seiring dengan perkembangan jaman, terdapat berbagai macam bentuk lain, selain 

minyak esensial, berupa : sabun, minyak pijat, dupa, lilin, dan garam.
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Ada berbagai jenis wewangian aromaterapi dengan efek yang bermacam-

macam, seperti rosemary, lavender, jasmine, sandalwood (kayu cendana), 

peppermint, ginger, lemon, orange, ylang-ylang, dan masih banyak lagi.
3
 Efek 

dari masing-masing aroma tersebut secara langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi aspek psikologik. Aroma lavender diyakini memiliki efek yang 

kuat terhadap relaksasi, sedasi, penyembuhan stress, dan menenangkan. 

Sedangkan aroma rosemary diyakini memiliki efek dalam peningkatan 

kewaspadaan dibandingkan dengan lavender.
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 Peppermint dapat membantu dalam 

mempertahankan performansi kerja, peningkatan memori sedangkan ylang-ylang 

lebih banyak digunakan sebagai media relaksasi.  

Diketahui bahwa menghirup aromaterapi selain berperan sebagai media 

relaksasi dan mengurangi rasa stres, juga memiliki pengaruh yang positif terhadap 

beberapa fungsi kognitif, yaitu memori, atensi, bahasa, visuospasial, dan 



eksekutif.
1
 Atensi merupakan salah satu bagian fungsi kognitif penting yang dapat 

diukur secara langsung dengan melibatkan rangsangan visual. Suatu proses 

kognitif yang melibatkan berbagai macam aspek psikologis dan neurologis. 

Dimana atensi sendiri memiliki definisi suatu proses untuk memilih suatu objek 

dan mempertahankan untuk tetap memperhatikan objek tersebut serta 

menyelesaikan masalah atau rintangan dalam prosesnya. 
5
 Atensi sangat berguna 

dalam proses belajar seseorang. Orang yang memiliki gangguan atensi, akan 

mengalami kesulitan belajar terutama yang muncul pada masa kanak-kanak.
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Atensi merupakan suatu sistem spesifik secara anatomis, terbagi ke dalam 

beberapa area di otak yang memiliki fungsi alerting, orienting dan executive 

attention. Bagian pada otak yang mengatur alerting yaitu : frontal area (lymbic 

sistem), posterior area, dan thalamic. Orienting terletak pada : superior parietal 

lobe, frontal eye field,  pulvinar,  colliculi superior, dan  temporoparietal 

junction. Dan executive attention diatur pada prefrontal cortex dan anterior 

cingulate gyrus.
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Penelitian ini membahas mengenai pengaruh aromaterapi terhadap atensi. 

Penelitian sebelumnya sudah ada yang menggunakan aromaterapi rosemary, tidak 

untuk menilai atensi, melainkan untuk mengetahui efeknya terhadap fungsi 

memori jangka pendek.
8
 Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 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.
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Penelitian tersebut masih terbatas hanya untuk meneliti fungsi memori jangka 



pendek saja, sedangkan belum ada penelitan yang membahas mengenai 

pengaruhnya terhadap fungsi kognitif lain yaitu atensi. 

Dalam penelitian ini, aromaterapi yang digunakan adalah rosemary. Pada 

beberapa penelitian sebelumnya
9
, hanya disebutkan saja bahwa rosemary 

memiliki efek terhadap atensi namun belum ada penelitian secara spesifik dan 

jelas yang membahas mengenai hal ini. Sekresi noradrenalin yang diyakini dapat 

meningkatkan memori jangka pendek ternyata juga memiliki fungsi mengatur 

fungsi kesiagaan, pusat perhatian dan orientasi; mengatur “fight-flight” dan proses 

pembelajaran dan memori. Hal inilah yang menjadi dasar untuk mengetahui 

secara lebih jauh pengaruh positif aromaterapi rosemary terhadap atensi dan apa 

saja bagian dari aromaterapi rosemary yang terlibat dalam mekanisme tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah pemberian aromaterapi rosemary akan meningkatkan atensi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui pemberian aromaterapi rosemary terhadap peningkatan 

atensi ( alerting, orienting, executive attention ). 

1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Menilai fungsi alerting saat memakai aromaterapi rosemary dan tidak 

memakai aromaterapi rosemary. 

b. Menilai fungsi orienting saat memakai aromaterapi rosemary dan 

tidak memakai aromaterapi rosemary. 



c. Menilai fungsi executive attention saat memakai aromaterapi 

rosemary dan tidak memakai aromaterapi rosemary. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bidang pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai 

pengaruh aromaterapi rosemary terhadap atensi. 

1.4.2 Bidang pelayanan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi masyarakat 

mengenai kegunaan pemberian aromaterapi rosemary yang berpengaruh pada 

kegiatan yang membutuhkan atensi. 

1.4.3 Bidang penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penelitian-

penelitian berikutnya.  

1.5 Keaslian penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

Judul Peneliti Metodologi Hasil 

Modulation of cognitive 

performance and mood 

by aromas of 

peppermint and ylang-

ylang. 

The international 

journal of 

neuroscience. 

2008;118:59-77.
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Mark Moss Eksperimental 

Jumlah sampel : 

44 

Variabel bebas: 

Paparan 

aromaterapi 

peppermint dan 

ylang-ylang. 

Variabel terkait : 

Aroma peppermint 

dapat meningkatkan 

memori. Selain itu 

peppermint juga dapat 

meningkatkan 

kewaspadaan dan ylang-

ylang dapat 

meningkatkan perasaan 

tenang. 



 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang baru, yang berbeda 

dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut adalah : 

a. Penelitian sebelumnya, perlakuan adalah menggunakan aromaterapi 

peppermint, salvia, dan ylang-ylang (kenanga).
11

,
10

 Pada penelitian 

ini, aromaterapi yang digunakan adalah aromaterapi rosemary. 

Kognitif dan 

mood  

Efek Aromaterapi 

Minyak Essensial 

Rosemary (Rosmarinus 

officinalis) Terhadap 

Memori Jangka Pendek 

pada Wanita Dewasa 

 

Universitas Kristen 

Maranatha.
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Sri Nadya dan 

Leviani Tan 

Eksperimental 

kuasi 

Jumlah sampel 

:15 

Variabel bebas : 

Paparan 

aromaterapi 

Rosemary 

Variabel terkait : 

Memori Jangka 

Pendek 

Aromaterapi rosemary 

dapat meningkatkan 

memori jangka pendek 

dibuktikan dengan 

adanya perbedaan yang 

signifikan antara jumlah 

kata yang diingat 

sesudah menghirup 

minyak esensial 

Rosemary lebih banyak 

dibandingkan sebelum 

menghirup minyak 

esensial Rosemary. 

Differential effects of 

the aromas of Salvia 

species on memory and 

mood 

Human 

psychopharmaocology. 

2010;25(5):388-96
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Moss L. Eksperimental 

Kuasi  

Jumlah sampel : 

135 

Variabel bebas : 

Paparan aroma 

Sylvia 

Variabel terkait : 

Memori, mood 

Terdapat korelasi yang 

bermakna antara 

pemberian aroma sylvia 

dengan peningkatan 

mood dan memori 

walaupun terkadang 

tidak semua efek dapat 

jelas terlihat langsung. 



b. Penelitian sebelumnya mengukur efek memori jangka pendek.
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 Pada 

penelitian ini, pengukuran lebih fokus terhadap fungsi kognitif lain 

yaitu atensi. 

c. Penelitian sebelumnya dilakukan perbandingan aromaterapi 

peppermint dan ylang-ylang terhadap fungsi memori dan mood 
11

, 

sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan satu aromaterapi 

saja yaitu rosemary terhadap atensi. 

 


