
PROSIDING 
Diseminasi Hasil Penelitian Dosen Program Studi Keperawatan dan Farmasi 

Volume 2 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2020 - ISSN : 2338 - 4514 

Manajemen Mual dan Muntah dengan Aromaterapi Pada Klien Kanker Serviks 

Sholikah Handayani dan Prima Daniyati Kusuma 1 

MANAJEMEN MUAL DAN MUNTAH DENGAN AROMATERAPI 

PADA KLIEN KANKER SERVIKS 

 

MANAGEMENT OF NAUSEA AND VOMITING WITH AROMATHERAPY 

IN PATIENTS WITH CERVIC CANCER 
 

 

Sholikah Handayani1, Prima Daniyati Kusuma2* 

1 Mahasiswa Prodi DIII Keperawatan, STIKES Notokusumo Yogyakarta  
2 Dosen Prodi DIII Keperawatan, Departemen Keperawatan Maternitas, STIKES 

Notokusumo Yogyakarta  

e-mail:*primadaniyati@gmail.com 

 

 
INDEX  ABSTRAK 

Kata kunci:  

Aromaterapi, Kanker 

serviks, Kemoterapi, 

Mual muntah 

 

 Latar belakang: Kanker serviks adalah penyakit akibat tumor ganas pada daerah 

mulut rahim dari adanya pertumbuhan jaringan yang tidak terkontrol dan merusak 

jaringan normal di sekitarnya. Salah satu penatalaksanaan medis kanker serviks 

yaitu kemoterapi. Kemoterapi memiliki banyak efek samping salah satunya yaitu 

mual dan muntah. Salah satu, tindakan keperawatan mandiri seorang perawat yaitu 

memberikan rasa nyaman untuk mengurangi atau menghilangkan ketidaknyamanan 

akibat efek samping kemoterapi dengan pemberian terapi komplementer, 

aromaterapi. Tujuan: Mengetahui efektivitas aromaterapi untuk mengurangi efek 

mual muntah pada pasien kanker serviks. Metode: Artikel didapat dengan 

pencarian elektronik dari beberapa sumber seperti: PubMed, The Cochrane Library, 

ProQuest, EBSCHO, SAGE, dan Science Direct. Kriteria literatur yang didapat 

tidak ada batasan ras atau kehamilan responden, atau jenis publikasi. Hasil: 

Beberapa penelitian tentang penerapan terapi aromaterapi ini menunjukkan hasil 

adanya penurunan efek mual dan muntah yang dirasakan pasien kanker. Pemberian 

aromaterapi dapat diberikan minimal sebanyak 2 kali dalam sehari, selama 5-10 

menit. Kesimpulan: Penggunaan aromaterapi dapat dijadikan salah satu intervensi 

nonfarmakologi dalam mengatasi mual dan muntah pasca kemoterapi pada pasien 

kanker serviks. 
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 Background: Cervical cancer is a disease caused by malignant tumors in the 

cervical area from the growth of tissue that is not controlled and damages the 

surrounding normal tissue. One of the medical management of cervical cancer is 

chemotherapy. Chemotherapy has many side effects, one of which is nausea and 

vomiting. One of the independent nursing actions of a nurse is to provide a sense of 

comfort to reduce or eliminate discomfort due to chemotherapy side effects by 

providing complementary therapy, aromatherapy. Objective: To determine the 

effectiveness of aromatherapy to reduce the effect of nausea and vomiting in 

cervical cancer patients. Methods: Articles were obtained by electronic search 

from several sources such as: PubMed, The Cochrane Library, ProQuest, 

EBSCHO, SAGE, and Science Direct. The criteria for the literature obtained were 

no restrictions on the respondent's race or pregnancy, or the type of publication. 

Results: Several studies on the application of aromatherapy therapy showed a 

decrease in the effects of nausea and vomiting felt by cancer patients. 

Aromatherapy can be given at least 2 times a day, for 5-10 minutes. Conclusion: 

The use of aromatherapy can be used as a non-pharmacological intervention in 

overcoming nausea and vomiting after chemotherapy in cervical cancer patients. 

 

 



PROSIDING 
Diseminasi Hasil Penelitian Dosen Program Studi Keperawatan dan Farmasi 

Volume 2 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2020 - ISSN : 2338 - 4514 

Manajemen Mual dan Muntah Dengan Aromaterapi Pada Klien Kanker Serviks 

Prima Daniyati Kusuma 1 

PENDAHULUAN 

Kanker serviks adalah penyakit 

akibat tumor ganas pada daerah mulut 

rahim dari adanya pertumbuhan jaringan 

yang tidak terkontrol dan merusak jaringan 

normal di sekitarnya (FKUI, 1990: FKKP. 

1997 dalam Padila, 2015). Kanker serviks 

atau kanker leher rahim ini, merupakan 

jenis tumor ganas yang mengenai lapisan 

permukaan (epitel) dari leher rahim atau 

mulut rahim. Kanker ini dapat terjadi 

karena sel-sel permukaan tersebut 

mengalami penggandaan dan berubah sifat 

tidak seperti sel yang normal (Savitri, 

2015). 

Kanker merupakan salah satu 

penyebab kematian tertinggi di dunia. 

Berdasarkan data GLOBOCAN, 

Internasional Agency for Research on 

Cancer (IARC) di tahun 2018 terdapat 

18,1 juta kasus baru dengan angka 

kematian sebesar 9,6 juta kematian. 

Indonesia merupakan negara yang 

menduduki urutan ke-8 di Asia Tenggara 

untuk angka kejadian penyakit kanker 

(136,2 per 100.000 penduduk). Kanker 

serviks merupakan kanker terbanyak 

kelima pada wanita di seluruh dunia. 

Diperkirakan terdapat 530.000 kasus baru 

kanker serviks di seluruh dunia dan lebih 

dari 270.000 orang perempuan meninggal 

setiap tahun akibat penyakit ini, 85% dari 

angka kematian ini terjadi di negara-

negara berkembang berpenghasilan rendah 

dan menengah termasuk di Indonesia 

(WHO, 2018). 

 Hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) (2018) menunjukkan 

peningkatan prevalensi kanker dan tumor 

yaitu 1,79 per 1000 penduduk 

dibandingkan tahun 2013. Prevalensi 

kanker tertinggi di Provinsi D.I. 

Yogyakarta sebanyak 4,86 per 1000 

penduduk, diikuti Sumatera Barat 2,47 per 

1000 penduduk dan Gorontalo 2,44 per 

1000 penduduk. Angka kejadian yang 

tertinggi untuk perempuan adalah kanker 

payudara yaitu sebesar 42,1 per 100.000 

penduduk, dengan rata-rata kematian 17 

per 100.000 penduduk yang diikuti kanker 

leher rahim sebesar 24,4 per 100.000 

penduduk dengan rata-rata kematian 13,9 

per 100.000 penduduk. Insiden kanker di 

Indonesia masih belum dapat diketahui 

secara pasti, karena belum ada registrasi 

kanker berbasis populasi yang 

dilaksanakan (Kemenkes RI, 2019).  

Salah satu penatalaksanaan medis 

dari pasien kanker serviks yaitu 

kemoterapi. Kemoterapi memiliki banyak 

efek samping salah satunya yaitu mual dan 

muntah. Efek samping seperti mual dan 

muntah hampir dialami lebih dari 30% 

pasien kemoterapi dan hal ini lebih jauh 

menyebabkan kecemasaan dan 

ketidakefektifan terapi yang sering 
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menimbulkan ketegangan secara fisik dan 

psikis pada pasien. Mual muntah akibat 

kemoterapi tidak selalu sama antara 

individu, tergantung pada jenis obat dan 

dosis kemoterapi yang diberikan. 

Berdasarkan potensi emetiknya, agen 

kemoterapi tersebut memiliki potensi 

emetik mulai dari emetik rendah sampai 

emetik tinggi, maka akan menyebabkan 

mual muntah yang hebat dan apabila 

seseorang mendapatkan kemoterapi 

dengan emetik rendah maka gejala mual 

muntah yang akan menjadi relatif ringan 

(Adhisty, dkk. 2019). 

Mual dan muntah adalah efek 

samping yang paling umum dan tidak 

menyenangkan pada pasien setelah 

menjalani pengobatan kemoterapi. Insiden 

mual muntah karena efek samping 

kemoterapi adalah 70-80%, beberapa 

kondisi gejala-gejala yang berhubungan 

dengan pemberian kemoterapi dapat 

menurunkan aktivitas sehari-hari pasien 

kanker dan menyebabkan mereka hanya 

dapat terbaring ditempat tidur dan tidak 

bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam 

beraktivitas (Lee, 2008 dalam Manurung, 

2018). Jika mual muntah tidak ditangani 

dengan baik maka dapat terjadi dehidrasi, 

ketidakseimbangan elektrolit, dan risiko 

terjadinya aspirasi pneumonia. Efek mual 

muntah akan berdampak pada perubahan 

status fungsional pasien yang menjalani 

kemoterapi (Melia, dkk. 2010 dalam Sari. 

2015).  

Salah satu, tindakan keperawatan 

mandiri seorang perawat yaitu 

memberikan rasa nyaman untuk 

mengurangi atau menghilangkan 

ketidaknyamanan akibat efek samping 

kemoterapi dengan pemberian terapi 

komplementer. Aromaterapi sebagai 

bagian dari terapi komplementer dapat 

digunakan untuk meningkatkan kualitas 

hidup pasien kanker (Boehm, et al., 2012 

dalam Manurung, dkk. 2018). Aromaterapi 

merupakan tindakan terapeutik dengan 

menggunakan minyak essensial yang 

bermanfaat untuk meningkatkan keadaan 

fisik dan psikologis sehingga menjadi 

lebih baik. Setiap minyak essensial 

memiliki efek farmakologis yang unik, 

seperti antibakteri, antivirus, diuretik, 

vasodilator, penenang, dan merangsang 

adrenal. Ketika minyak essensial dihirup, 

maka molekul masuk rongga hidung dan 

merangsang sistem limbik di otak 

(Wiryani, dkk. 2019). 

Saat aromaterapi dihirup, molekul 

yang mudah menguap akan membawa 

unsur aromatik yang terdapat dalam 

kandungan minyak tersebut ke puncak 

hidung. Rambut getar yang terdapat 

didalamnya, yang berfungsi sebagai 

reseptor, akan menghantarkan pesan 

elektrokimia ke pusat emosi dan daya ingat 



PROSIDING 
Diseminasi Hasil Penelitian Dosen Program Studi Keperawatan dan Farmasi 

Volume 2 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2020 - ISSN : 2338 - 4514 

Manajemen Mual dan Muntah Dengan Aromaterapi Pada Klien Kanker Serviks 

Prima Daniyati Kusuma 3 

seseorang yang selanjutnya akan 

menghantarkan pesan balik ke seluruh 

tubuh melalui sistem sirkulasi. Pesan yang 

diantar ke seluruh tubuh akan 

dikonversikan menjadi suatu aksi dengan 

pelepasan substansi neurokimia berupa 

perasaan senang, rileks, dan tenang. 

Respon bau yang dihasilkan akan 

merangsang kerja sel neurokimia otak. 

Sebagai contoh, bau yang menyenangkan 

akan menstimulusi hipotalamus untuk 

mengeluarkan enkefalin yang berfungsi 

sebagai penghilang rasa sakit alami dan 

menghasilkan perasaan tenang. Kelenjar 

pituitari juga melepaskan agen kimia ke 

dalam sirkulasi darah untuk mengatur 

fungsi kelenjar lain seperti tiroid dan 

adrenal. Bau yang menimbulkan rasa 

tenang akan merangsang daerah otak yang 

disebut raphe nucleus untuk mengeluarkan 

sekresi serotonin yang menghantarkan kita 

untuk tidur (Hugheus, 2007 dalam Sari, 

2015). 

 

METODE 

Penulis telah mencari dan 

menganalisis beberapa jurnal yang 

diperoleh dari beberapa sumber seperti: 

PubMed, The Cochrane Library, ProQuest, 

EBSCHO, The Clinical Key Nursing, dan 

Science Direct. Penulis menggunakan kata 

kunci: “aromaterapi” DAN “mual muntah” 

DAN “kemoterapi” DAN “kanker 

serviks”. Kriteria literatur yang didapat 

tidak ada batasan ras atau kehamilan 

responden, atau jenis publikasi. Beberapa 

jurnal yang ditemukan sebagiannya 

menggunakan desain penelitian kuantitatif, 

uji acak terkontrol (randomised controlled 

trial (RCT)). Namun ada juga yang telah 

melakukan penelitian dengan desain 

kualitatif. 

 

HASIL 

Hasil dari pencarian jurnal dengan 

kata kunci “aromaterapi” DAN “mual dan 

muntah” DAN “kemoterapi” DAN “kanker 

servik” dengan rentang tahun dari 2010-

2019 ditemukan 52 jurnal, dari 52 jurnal 

tersebut, penulis mengambil 3 jurnal. Dari 

hasil penelitian 3 jurnal tersebut 

didapatkan data yang mengarah ke 

rumusan masalah untuk karya tulis ilmiah 

yang akan diambil untuk dilakukan 

literature review. 

 

PEMBAHASAN 

1. Mual dan muntah pada pasien 

kanker serviks pasca kemoterapi 

Salah satu penatalaksanaan medis 

dari pasien kanker serviks yaitu 

kemoterapi. Kemoterapi memiliki banyak 

efek samping salah satunya yaitu mual dan 

muntah. Efek samping seperti mual dan 

muntah hampir dialami lebih dari 30% 

pasien kemoterapi dan hal ini lebih jauh 
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menyebabkan kecemasaan dan 

ketidakefektifan terapi yang sering 

menimbulkan ketegangan secara fisik dan 

psikis pada pasien. Mual muntah akibat 

kemoterapi tidak selalu sama antara 

individu, tergantung pada jenis obat dan 

dosis kemoterapi yang diberikan. 

Berdasarkan potensi emetiknya, agen 

kemoterapi tersebut memiliki potensi 

emetik mulai dari emetik rendah sampai 

emetik tinggi, maka akan menyebabkan 

mual muntah yang hebat dan apabila 

seseorang mendapatkan kemoterapi 

dengan emetik rendah maka gejala mual 

muntah yang akan menjadi relatif ringan 

(Adhisty, dkk. 2019). 

Mual dan muntah adalah efek 

samping yang paling umum dan tidak 

menyenangkan pada pasien setelah 

menjalani pengobatan kemoterapi. Insiden 

mual muntah karena efek samping 

kemoterapi adalah 70-80%, beberapa 

kondisi gejala-gejala yang berhubungan 

dengan pemberian kemoterapi dapat 

menurunkan aktivitas sehari-hari pasien 

kanker dan menyebabkan mereka hanya 

dapat terbaring ditempat tidur dan tidak 

bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam 

beraktivitas (Lee, 2008 dalam Manurung, 

2018). Jika mual muntah tidak ditangani 

dengan baik maka dapat terjadi dehidrasi, 

ketidakseimbangan elektrolit, dan risiko 

terjadinya aspirasi pneumonia. Efek mual 

muntah akan berdampak pada perubahan 

status fungsional pasien yang menjalani 

kemoterapi (Melia, dkk. 2010 dalam Sari. 

2015).  

 

2. Penatalaksanaan aromaterapi untuk 

mengurangi mual dan muntah  

Salah satu, tindakan keperawatan 

mandiri seorang perawat yaitu 

memberikan rasa nyaman untuk 

mengurangi atau menghilangkan 

ketidaknyamanan akibat efek samping 

kemoterapi dengan pemberian terapi 

komplementer. Aromaterapi sebagai 

bagian dari terapi komplementer dapat 

digunakan untuk meningkatkan kualitas 

hidup pasien kanker (Boehm. 2012 dalam 

Manurung, dkk. 2019).   

Aromaterapi merupakan tindakan 

terapeutik dengan menggunakan minyak 

essensial yang bermanfaat untuk 

meningkatkan keadaan fisik dan psikologis 

sehingga menjadi lebih baik. Setiap 

minyak essensial memiliki efek 

farmakologis yang unik, seperti 

antibakteri, antivirus, diuretik, vasodilator, 

penenang, dan merangsang adrenal. Ketika 

minyak essensial dihirup, maka molekul 

masuk rongga hidung dan merangsang 

sistem limbik di otak (Wiryani, dkk. 

2019). 

Saat aromaterapi dihirup, molekul 

yang mudah menguap akan membawa 
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unsur aromatik yang terdapat dalam 

kandungan minyak tersebut ke puncak 

hidung. Rambut getar yang terdapat 

didalamnya, yang berfungsi sebagai 

reseptor, akan menghantarkan pesan 

elektrokimia ke pusat emosi dan daya ingat 

seseorang yang selanjutnya akan 

menghantarkan pesan balik ke seluruh 

tubuh melalui sistem sirkulasi. Pesan yang 

diantar ke seluruh tubuh akan 

dikonversikan menjadi suatu aksi dengan 

pelepasan substansi neurokimia berupa 

perasaan senang, rileks, dan tenang. 

Respon bau yang dihasilkan akan 

merangsang kerja sel neurokimia otak. 

Sebagai contoh, bau yang menyenangkan 

akan menstimulusi hipotalamus untuk 

mengeluarkan enkefalin yang berfungsi 

sebagai penghilang rasa sakit alami dan 

menghasilkan perasaan tenang. Kelenjar 

pituitari juga melepaskan agen kimia ke 

dalam sirkulasi darah untuk mengatur 

fungsi kelenjar lain seperti tiroid dan 

adrenal. Bau yang menimbulkan rasa 

tenang akan merangsang daerah otak yang 

disebut raphe nucleus untuk mengeluarkan 

sekresi serotonin yang menghantarkan kita 

untuk tidur (Hugheus, 2007 dalam Sari, 

2015). 

Teknik pemberian aromaterapi ini 

melalui sistem penciuman, yaitu dengan 

teknik inhalasi. Penggunaan aromaterapi 

dengan cara inhalasi merupakan salah satu 

cara yang diperkenalkan dalam 

penggunaan aromaterapi yang paling 

sederhana dan cepat. Inhalasi merupakan 

metode yang paling tua. Aromaterapi 

masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh 

dengan satu tahap yang mudah, yaitu 

melewati paru-paru dialirkan ke pembuluh 

darah melalui alveoli. Inhalasi sama 

dengan metode penciuman bau, dimana 

dapat dengan mudah merangsang olfactory 

pada setiap kali bernafas. Aroma bau 

wangi yang tercium akan memberikan efek 

terhadap fisik dan psikologis pasien.  

 

Jenis minyak aromaterapi, yaitu: 

1) Aromaterapi Jahe 

Salah satu jenis aromaterapi yang bisa 

digunakan untuk mengurangi mual dan 

muntah adalah jahe. Jahe adalah tanaman 

dengan sejuta khasiat yang telah dikenal 

sejak lama. Jahe merupakan salah satu 

rempah penting. Rimpang jahe 

mengandung minyak astiri yang terdiri 

dari senyawa-senyawa seskuiterpen, 

zingiberen, zingeron, oleoresin, kamfena, 

limonene, borneol, sineol, sitral, zingiberal 

dan falandren. Keunggulan pertama jahe 

adalah kandungan minyak atsiri yang 

mempunyai efek menyegarkan dan 

memblokir reflek muntah, sedangkan 

gingerol dapat melancarkan darah dan 

saraf-saraf bekerja dengan baik. Hasilnya 

ketegangan bisa dicairkan, kepala jadi 
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segar, mual dan muntah berkurang. Aroma 

harum jahe dihasilkan oleh minyak atsiri, 

sedangkan oleoresisnya menyebabkan rasa 

pedas yang menghangatkan tubuh dan 

mengeluarkan keringat (Wiryani, dkk. 

2019). 

Pendapat ini ternyata sama seperti 

pendapat menurut (Manurung, dkk. 2018) 

dalam jurnal yang sudah ditemukan 

sebelumnya, aromaterapi jahe dapat 

menjadi pilihan untuk meningkatkan 

kenyamanan pada pasien yang menjalani 

kemoterapi. Kandungan di dalam jahe 

terdapat zingiberena (zingirona), 

zingiberol, bisabilena, kurkumen, zingirol, 

flandrena, vitamin A, yang dapat memblok 

serotonin yaitu suatu neurotransmitter 

yang disintesiskan pada neuro-neuro 

serotonergis dalam sistem saraf pusat dan 

sel-sel enterokromafin yang dapat 

memberikan perasaan nyaman sehingga 

dapat mengatasi mual muntah (Ahmad, 

2013 dalam Manurung, 2018). Tindakan 

intervensi nonfarmakologi, yaitu dengan 

pemberian aromaterapi jahe, tindakan ini 

merupakan bagian dari comfort yang 

tujuannya memberikan kenyamanan secara 

fisik pada pasien kanker yang menjalani 

kemoterapi dengan mengurangi mual dan 

muntah akibat dari tindakan kemotarapi. 

Teknis tindakan ini di desain untuk 

membantu mempertahankan atau 

mengembalikan fungsi fisik dan 

kenyamanan, serta mencegah terjadinya 

komplikasi (Kolboca, dkk, 2005 dalam 

Manurung, 2019). Dalam hasil penelitian 

jurnal ini didapatkan, dari 30 pasien 

kemoterapi yang mengalami mual muntah 

setelah kemoterapi, ada 21 pasien yang 

mengalami penurunan nausea dan 

vomiting setelah diberikan aromaterapi 

jahe (Manurung, dkk. 2018). 

 

2) Aromaterapi Citrus 

Aromaterapi citrus adalah minyak 

essensial yang dihasilkan dari ekstrak kulit 

jeruk (Citrus Lemon) yang sering 

digunakan dalam aromaterapi. Pada citrus 

terkandung limonene yang akan 

menghambat kerja prostaglandin sehingga 

dapat mengurangi rasa nyeri serta 

berfungsi untuk mengontrol 

sikooksigenase I dan II, mencegah 

aktivitas prostaglandin dan mengurangi 

rasa sakit termasuk mual dan muntah 

(Rofiah, dkk. 2019). Kandungan linalil 

asetat pada aromaterapi citrus berfungsi 

untuk menormalkan keadaan emosi serta 

keadaan tubuh yang tidak seimbang serta 

memiliki khasiat sebagai penenang dan 

tonikum khususnya pada sistem syaraf 

(Wiryodigdo, 2008 dalam Rofiah, 2019). 

Pendapat ini sama dengan pendapat 

menurut (Adhisty, dkk. 2019) dalam jurnal 

yang sudah ditemukan sebelumnya. 

Aromaterapi citrus mengandung manfaat 
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yang berguna untuk meningkatkan 

kesehatan dan kesejahteraan tubuh, 

mempercepat penyembuhan penyakit dan 

menjaga keseimbangan sistem dalam 

tubuh juga mengurangi efek mual dan 

muntah yang dirasakan pasien kanker.  

 

3) Aromaterapi Lavender 

Salah satu aromaterapi yang banyak 

digunakan adalah aromaterapi lavender. 

Essensial lavender (Lavanda Angustifolia) 

mengandung linalool, linaly acetate, 

cineol, lavender, geraniol tannin, 

flavonoids yang dapat menimbulkan efek 

antibacterial, antispasmodic, 

antidepressant dan analgesic. Kandungan 

linalool yang bersifat sedative dan linaly 

acetate yang memberikan efek simpatis, 

mengurangi hormon stres dan 

meningkatkan sekresi beta-endorphins 

(Fayazi, dkk, 2011 dalam Ain, 2019). Saat 

aroma lavender dihirup, kandungan 

minyak atsiri merangsang reseptor bulbus 

olfaktorius, mentransfer pesan penciuman 

ke sistem limbik, menyebabkan pelepasan 

endorphin, encephalin, dan serotonin, 

yang mempunyai efek memberikan 

perasaan tenang, menurunkan nausea dan 

juga vomiting (Sowndha, dkk dalam Ain, 

2019). 

 

Dalam jurnal (Dewi, dkk. 2018) 

pemberian aromaterapi diberikan sebanyak 

3 kali pernafasan dan diulangi lagi 5 menit 

kemudian, ini dilakukan sebanyak 2 kali 

dalam sehari. Hal tersebut sama dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh (Ain, 

dkk. 2019) Intervensi dalam pemberian 

aromaterapi ini dilakukan sebanyak 2 kali 

dalam sehari, selama 10 menit. 

Berbeda halnya dengan penelitian 

yang dilakukan (Manurung, dkk. 2018) 

dan (Adhisty, dkk. 2019) penerapan 

aromaterapi untuk mengurangi mual 

muntah pada jurnal ini berbeda frekuensi 

penatalaksanaanya, yaitu aromaterapi 

diberikan selama 3 kali intervensi setiap 

harinya. Dapat disimpulkan bahwa 

frekuensi penatalaksaan pemberian 

aromaterapi dapat diberikan minimal 2 kali 

dalam sehari, selama 5-10 menit.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil literature review 

pada ke-3 jurnal hasil penelitian, terkait 

intervensi keperawatan manajemen mual 

dan muntah pada pasien kanker serviks 

pasca kemoterapi dengan aromaterapi, 

maka dapat disimpulkan bahwa 

penatalaksaan pemberian aromaterapi 

dapat diberikan minimal sebanyak 2 kali 

dalam sehari, selama 5-10 menit. 

Penggunaan aromaterapi dapat dijadikan 

salah satu intervensi nonfarmakologi 

dalam mengatasi mual dan muntah pasca 

kemoterapi pada pasien kanker serviks. 
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Hal ini tebukti dari beberapa hasil jurnal 

yang sudah ditemukan, yang menunjukkan 

hasil yang lebih baik setelah diberikan 

aromaterapi, baik aromaterapi jahe, citrus 

maupun lavender, yang sama-sama 

memberikan rasa nyaman secara fisik dan 

mengurangi keluhan mual dan muntah 

pasca kemoterapi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ain, Anisa, dkk. 2019. Aromaterapi 

Lavender Dalam Upaya 

Menurunkan Nausea dan Vomiting 

Pasien Kanker Payudara yang 

Menjalani Kemoterapi di RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya. Jurnal Ners dan 

Kebidanan, 6 (3), 401-407. 

Dewi, dkk. 2018. Pengaruh Aromaterapi 

Lemon terhadap Emesisi Gravidum 

di Praktik Mandiri Bidan Wanti 

Mardiwati Kota Cimahi. Jurnal 

Ilmiah Kesehatan. 17(3). 

GLOBACON. 2018. Cancer Today 

International Agency for Research 

on Cancer. http://gco.iarc.fr/ 

[Diakses 7 Juni 2020] 

Padila, 2015. Asuhan Keperawatan 

Maternitas II. Yogyakarta: Nuha 

Medika. 

Rofiah, Siti, dkk. 2019. Efektivitas 

Aromaterapi Lemon untuk 

Mengatasi Emesis Gravidarum. 

Jurnal Kebidanan. 

Savitri, A, dkk. 2015. Kupas Tuntas 

Kanker Pyudara, Leher Rahim, dan 

Rahim. Yogyakarta: Penerbit 

Pustaka Baru Press. 

Adhist, K., Rizona, F., & Hudiyati, M. 

2019. PENGARUH INHALASI 

AROMATHERAPI CITRUS 

TERHADAP EFEK NAUSEA DAN 

VOMITUS PASCA KEMOTERAPI 

PASIEN KANKER SERVIKS DI 

RSUP DR. MOHAMMAD HOESIN 

PALEMBANG. 6, 41–49. 

Kemenkes, RI. 2019. Hari Kanker Sedunia 

2019 Untuk Indonesia Yang Lebih 

Sehat. https://www.beritasatu.com. 

[Diakses pada 7 Juni 2019]. 

Manurung, R., & Adriani, T. U. 2018. 

Pengaruh pemberian aromatherapi 

jahe terhadap penurunan mual dan 

muntah pada pasien kanker yang 

menjalani kemoterapi di rumah sakit 

umum imelda pekerja indonesia 

medan tahun 2017. Jurnal Ilmiah 

Keperawatan Imelda, 4(1), 373–382. 

Sari, I., Mugi., H., & Wulandari. 2015. 

Pengaruh aromatherapi peppermint 

terhadap penurunan mual muntah 

akut pada pasien yang menjalani 

kemoterapi di sms rs telogorejo. 

Jurnal Ilmu Keperawatan dan 

Kebidanan (JIKK). 

Wiryani, O., Herniyatun, & Kusumastuti. 

2019. Efektivitas Aromaterapi Jahe 

Terhadap Keluhan Mual dan 

Muntah Pada Pasien CA Serviks 

dengan Kemoterapi di RSUD Prof 

Dr Margono Soekarjo Purwokerto. 

University Research Colloqium 

2019, 139–148. 

 

http://gco.iarc.fr/

