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A B S T R A K 

Kondisi fisik dan psikologis lansia sudah menurun dan dapat mempengaruhi kualitas hidup. Akibatnya, 

lansia rentan terhadap gangguan kesehatan baik fisik, mental atau gangguan penyakit dengan 

komorbiditas. Lansia dengan gangguan penyakit fisik-mental perlu mendapatkan perawatan dan 

pengobatan yang baik. Pengobatan komplementer yang ditawarkan adalah dengan acupressure yaitu 

salah satu bentuk metode pengobatan yang aman karena tanpa invasi dan efek samping yang minimal. 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah acupressure dapat membantu meningkatkan 

kesehatan fisik-mental lansia. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan pre dan 

post test. Jumlah partisipan yang digunakan sebanyak 20 orang lansia dengan gangguan komorbiditas 

fisik mental, dan dibagi kedalam 2 kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. 

Kelompok perlakuan diberikan terapi acupressure dan art therapy. Sampel darah diambil dan dianalisa 

secara laboratorium untuk mengetahui Interleukin-6 (IL-6) dan Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α) 
dalam darah, dan kondisi kesehatan mental didapat dari hasil tes grafis. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kadar Il-6 dan TNF-α dalam darah kelompok perlakuan tidak menunjukkan hasil yang 

signifikan terhadap kelompok kontrol, tetapi tingkat kecemasan, depresi dan kadar nilai IL-6, TNF-

α pada kelompok perlakuan lebih baik dari pada kelompok kontrol. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa terapi acupressure dapat digunakan sebagai metode pengobatan 

komplementer pada lansia. 

   

Kata kunci: acupressure, lansia, komorbiditas 

 

 
L A T A R  B E L A K A N G  

Usia lanjut adalah fase dimana fungsi-fungsi fisik dan psikologis mengalami penurunan. Penurunan 

kondisi fisik dan psikologis pada lansia dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Jumlah usia lanjut 

(60 tahun keatas) di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 23,66 juta jiwa atau sebesar 9,03% dari 

jumlah populasi. Gangguan kesehatan pada lansia dapat berupa gangguan fisik, gangguan mental dan 

juga dapat mengalami gangguan komorbiditas. Gangguan kesehatan yang dialami oleh lansia dapat 

menyebabkan menurunnya kualitas hidup lansia (Dziechciaż & Filip, 2014; Fillenbaum, Pieper, Cohen, 

Cornoni-Huntley, & Guralnik, 2000; Pinzon, Wijaya, & Buana, 2019; Swift, Cyhlarova, Goldie, & 

O’Sullivan, 2014). 

 

Gangguan komorbiditas pada lansia adalah gangguan kesehatan yang rentan dan sering dialami oleh 

lansia.  Gangguan komorbiditas seringkali dikaitkan dengan pola dan kualitas hidup yang buruk, cacat 

fisik, menjalani metode pengobatan yang beragam, meningkatnya penggunaan dosis obat, efek 

samping penggunaan obat dan kematian (Boyd et al., 2005). Hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang umum dialami oleh lansia adalah hipertensi (57%), 

diabetes (20%), CAD (15%), kanker (9%), dan CVD (9%) (Fillenbaum et al., 2000). Jumlah gangguan 
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komorbiditas dengan minimal dua kondisi kronis yang dialami oleh orang dewasa berusia 45 hingga 

64 tahun sebesar 30,4%, jumlahnya meningkat menjadi 64,9% pada orang yang berusia 65 hingga 84 

tahun dan lebih dari 80% untuk orang yang berusia di atas 85 tahun. Di Indonesia jumlah lansia yang 

mengalami gangguan komorbiditas pada tahun 2015 adalah 28,62% dari jumlah populasi dan 

jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya (Barnett et al., 2012; Pinzon et al., 2019).  

 

Penanganan gangguan kesehatan pada lansia dengan gangguan komorbiditas lebih banyak dilakukan 

dengan menggunakan metode pengobatan modern. Pengobatan komplementer bagi gangguan 

komorbiditas saat ini masih belum banyak digunakan. Beberapa penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa penggunaan terapi acupressure memberikan hasil yang baik diantaranya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Zhao et,al menemukan bahwa acupressure adalah metode terapi yang 

efektif dan aman dalam mengobati gangguan komorbiditas insomnia (Zhao et al., 2019). Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Hmwe et, al juga menunjukkan bahwa acupressure yang dilakukan pada pasien 

yang sedang menjalani hemodialysis secara signifikan dapat memperbaiki gangguan depresi, 

kecemasan, stress dan gangguan psikologi secara umum (Hmwe, Subramanian, Tan, & Chong, 2015).  

 

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya efektivitas dari acupressure untuk terapi pada gangguan 
komorbiditas. Penggunaan terapi gabungan antara acupressure dan art therapy diharapkan dapat lebih 

meningkatkan kesehatan, karena adanya dua terapi yang saling bersinergi antara terapi fisik dan terapi 

psikologis. Terapi gabungan fisik-psikologis dapat memberikan terapi yang holistik bagi lansia dengan 

gangguan komorbiditas, sekaligus terapi yang aman, murah dan mudah dilakukan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terapi acupressure dan art therapy sebagai metode 

pengobatan komplementer dapat membantu kelompok lansia dalam meningkatkan kesehatannya. 

 

 

T I N J A U A N  P U S T A K A  

Komorbiditas 

Komorbiditas merupakan gangguan penyakit dimana terdapat minimal dua penyakit yang dialami oleh 

seseorang. Gangguan komorbiditas dapat terjadi karena menurunnya kondisi fisik sehingga dapat 

menyebabkan timbulnya komplikasi. Gangguan komorbiditas dapat terjadi baik antara penyakit fisik, 

mental yang lebih dari satu atau karena gangguan komorbiditas fisik-mental (Sudjiwanati & Suparno, 

2018).  

 

Penyakit fisik sebagai salah satu penyebab dalam diagnosis psikiatris memberikan gambaran bahwa 

hubungan antara penyakit fisik dapat memicu munculnya komorbiditas dengan gangguan psikologis. 

Gangguan komorbiditas fisik-mental yang dialami lansia seringkali dihubungkan karena lansia lebih 

banyak mengalami gangguan penyakit fisik (Gierz & V. Jeste, 1993; Proctor, Morrow-howell, Rubin, 

Thompson, & Li, 2003).  

 

Beberapa literatur mengemukakan beberapa hubungan yang saling bertentangan antara penyakit 

fisik dan mental: 1) Penyakit fisik dipandang sebagai akibat dari gangguan depresi, tetapi ada juga 

pendapat yang menyatakan bahwa depresi merupakan faktor risiko dari penyakit fisik; 2) Depresi 

dapat dipandang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh penyakit fisik, dengan pendapat yang 

menyatakakan bahwa penyakit fisik dipandang sebagai faktor risiko dari depresi; 3) Pendapat 

bahwa adanya faktor-faktor umum yang dapat berkontribusi pada gangguan depresi dan penyakit 

fisik; atau 4) Antara penyakit fisik dan gangguan mental dapat dipandang mempunyai hubungan 

dua arah yang saling berkaitan (Proctor et al., 2003). 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komorbiditas merupakan gangguan yang terjadi 

bila terdapat lebih dari satu penyakit penyerta baik fisik, mental atau fisik-mental, yang rentan terjadi 

pada kelompok lansia. 

   

Acupressure 

Acupressure merupakan salah satu metode pengobatan yang berasal dari cina dengan memanfaatkan 

tekanan pada titik-titik acupoint. Acupressure dilakukan dengan memberikan tekanan di titik acupoint 

dengan menggunakan jari atau alat. Acupressure telah digunakan dalam metode terapi untuk 

mengobati kelelahan, kesulitan tidur, depresi, dan kecemasan (Zick et al., 2018). Pendapat senada 

dinyatakan oleh Chen dan Hwang bahwa acupressure adalah salah satu bentuk metode pengobatan 

komplementer yang menggunakan jari tangan untuk menstimulasi titik-titik acupoint dan 

memperbaiki keseimbangan energi (Chen & Wang, 2014). Metode terapi acupressure merupakan 

metode pengobatan yang aman karena tidak ada proses invasi seperti pada akupunktur, mudah, 

murah dan mandiri karena dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain (Sudjiwanati & Suparno, 

2018). 

 

Metode terapi acupressure adalah metode yang memanfaatkan titik-titik acupoint yang letaknya 

menyebar pada tubuh manusia. Titik-titik acupoint mempunyai nama dan memberikan reaksi berbeda 

jika mendapatkan stimulasi. Salah satu titik acupoint yang sering dipakai adalah titik ST-36 atau titik 

Zu San Li. Fungsi dari titik ST-36 adalah untuk membantu mengobati penyakit yang berhubungan 

dengan saluran pencernaan, sistem syaraf dan sistem pernapasan (Chao et al., 2013; Dimitrov, 

Atanasova, Tomov, & Ivanova, 2016).  Stimulasi pada titik ST-36 juga dapat memberikan pengaruh 

pada sistem anti-inflamasi, sistem kekebalan tubuh dan juga dapat mengurangi gangguan mental 

(Eshkevari et al., 2011; Yim et al., 2007). 

 

Art Therapy 

Art therapy adalah salah satu bentuk dari psychotherapy yang menggunakan seni sebagai media untuk 

mengkomunikasikan kondisi psikologis. Hubungan antara terapis dan klien mempunyai peranan yang 

sangat penting, karena art therapy berbeda dengan terapi psikologi lainnya dimana dalam art therapy 

melibatkan proses tiga arah yaitu klien, terapis dan obyek seni. Art therapy dapat sangat membantu 

bagi klien yang mempunyai kesulitan dalam berekspresi dan mengungkapkan pendapatnya (Edwards, 

2004; The British Association of Art Therapists, 2014).  

 

Art therapy dapat digunakan dalam berbagai situasi dan macam rehabilitasi seperti masalah kesehatan 

mental, kesulitan belajar, kesulitan bahasa dan berkomunikasi, masalah medis, masalah sensorik atau 

fisik, stres, masalah emosional dan juga masalah sosial (Lith, Fenner, & Schofield, 2010). 

 

Interleukin-6 (IL-6) dan Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α) 
IL-6 adalah suatu mediator terlarut yang dapat memberikan efek pleitropik pada peradangan, respon 

imun dan hematopoiesis. IL-6 adalah salah satu jenis cytokine dan pada manusia terbentuk dari 212 

asam amino. Cara kerja IL-6 dalam tubuh adalah sebagai mediator untuk memberitahukan beberapa 

peristiwa seperti terjadinya infeksi, dan ketika ifeksi terjadi maka IL-6 akan dihasilkan dan 

mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh (Kumar, Kawai, & Akira, 2011; Tanaka, Narazaki, & Kishimoto, 

2014).  
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Ada dua cara agar IL-6 dapat mengaktifkan cell yaitu dengan cara berperan sebagai anti-inflamasi dan 

membantu dalam regenarasi jaringan dan berperan sebagai pro-inflamasi dan dapat menyebabkan 

gangguan pada tubuh. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar IL-6 dalam darah 

antara lain obesitas, stress yang kronis, kurang tidur, makan terlalu banyak khususnya yang banyak 

mengandung gula dan terlalu banyak mengkonsumsi alkohol (Cohen, 2018). 

 

TNF-α seperti halnya IL-6 adalah jenis cytokine yang mempunyai efek pro-inflamatori. Bertambahnya 

jumlah TNF-α dalam tubuh dapat menjadi pertanda bahwa tubuh juga sedang mengalami (Horiuchi, 

Mitoma, Harashima, Tsukamoto, & Shimoda, 2010; Moreira et al., 2015). TNF-α mempunyai peran 

penting dalam berbagai aspek biologi manusia termasuk perkembangan embrionik, sistem kekebalan 

tubuh bawaan dan adaptif dan memelihara kondisi homeostasis sel (Wu & Hymowitz, 2010). TNF-

α juga terlibat dalam proses peradangan, tumorigenesis, tumor metastasis, replikasi virus, dan 

beberapa penyakit auto-immune (Carpentier, Coornaert, & Beyaert, 2012). 

 

M E T O D E  P E N E L I T I A N  

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan pre dan post-test. Jumlah partisipan 

yang digunakan dalam penelitian sebanyak 20 orang lansia dengan gangguan komorbiditas fisik mental.  

Partisipan dibagi kedalam 2 kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok 

perlakuan diberikan terapi acupressure dan art therapy. Terapi acupressure diberikan kepada 

partisipan dalam kelompok perlakuan dengan cara menstimulasi titik acupoint ST-36 (gambar 1.) 

selama 5-10 menit dan dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Stimulasi dilakukan dengan 

menggosok/mengetuk-ngetuk titik acupoint dengan menggunakan jari tangan atau dengan bantuan 

alat. Terapi acupressure dilakukan selama 30 hari. Art Therapy diberikan kepada partisipan sebanyak 

4 kali. Terapi yang diberikan berupa kegiatan mewarnai gambar bebas. 

 

 

 
Gambar 1. 

Letak Titik Acupoint ST-36 

 

Sebelum dan sesudah penelitian, partisipan diambil sampel darahnya untuk di uji laboratorium untuk 

mengetahui tingkat kadar IL-6 dan TNF-α dalam darah. Analisa statistik data hasil uji laborium 

dilakukan dengan menggunakan uji-t untuk melihat perbaedaan data antar kelompok perlakuan. 

 

Kondisi kesehatan mental partisipan juga dilihat melalui tes psikologi yaitu tes grafis. Tes grafis 

dilakukan sebelum dan sesudah penelitian dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya gangguan mental 

pada partisipan seperti kecemasan dan depresi. Analisa data hasil tes grafis dilakukan dengan 

menguunakan metode triangulasi data. 

 

Penelitian yang dilakukan telah mendapatkan persetujuan dari komisi etik Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya Malang. 
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H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  

Hasil analisa statistik dengan uji –t menunjukkan bahwa kadar Il-6 dan TNF-α dalam darah kelompok 

perlakuan tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kelompok kontrol, tetapi tingkat 

kecemasan, depresi dan kadar nilai IL-6, TNF-α pada kelompok perlakuan lebih baik dari pada 

kelompok kontrol. Nilai rata-rata penurunan kadar IL-6 dan TNF-α dan tingkat gangguan mental 

pada kelompok penelitian dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Rata-rata Penurunan Kadar IL-6, TNF-α dan Tingkat Kecemasan pada Kelompok Penelitian 

 
Mean Tingkat Kecemasan 

IL-6 (pg/L) TNF-α (pg/L) Tinggi Sedang Ringan 

Kontrol -30.51344 29.053337 5 3 2 

Perlakuan -121.30165 -7.6338 2 3 4 

 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai rata-rata penurunan kadar IL-6 kelompok 

perlakuan sebesar -121.30165 (pg/L) lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol sebesar -

30.51344 (pg/L). Kadar TNF-α pada kelompok perlakuan juga menunjukkan nilai rata-rata penurunan 

yang lebih baik yaitu sebesar -7.6338 (pg/L) dibandingkan dengan nilai TNF-α pada kelompok kontrol 

yang rata-rata mengalami kenaikan sebesar 29.053337 (pg/L). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

terapi acupressure yang diberikan pada kelompok perlakuan dapat membantu memperbaiki 

kesehatan melalui penurunan kadar IL-6 dan TNF-α dalam darah.  

 

Stimulasi pada titik acuppoint ST-36 yang berhubungan dengan sistem syaraf dapat memberikan efek 

relaksasi pada partisipan. Acupressure adalah metode pengobatan komplementer yang dapat 

memberikan peningkatan kesehatan secara umum dan juga kesehatan psikologi (Dimitrov et al., 

2016; Hmwe et al., 2015). Kondisi kesehatan yang membaik dapat memberikan pengaruh pada kadar 

IL-6 dan TNF-α. Perubahan kadar IL-6 dan TNF-α karena adanya stimulasi pada titik acupoint 

konsisten dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Lin et.al yang 

memberikan terapi Auricular Point Acupressure pada pasien yang mengalami Low Back Pain yang kronis 

menunjukkan bahwa 56% pasien mengalami penurunan intensitas rasa nyeri dan 26% mengalami 

perbaikan fungsi secara fisik. Hasil itu diikuti oleh adanya penurunan dari kadar IL-6 (W.-C. Lin et 

al., 2015). Potensi terapeutik pada titik ST-36 dapat dimungkinkan karena adanya konsentrasi tinggi 

serat aferen A-β pada titik tersebut (Senna-Fernandes et al., 2006). Penurunan kadar IL-6 dan TNF- 

α yang tidak signifikan dapat disebabkan adanya kemungkinan kurangnya tekanan pada titik acupoint 

pada saat terapi dilakukan (Karatay, Akcay, Yildirim, Erdem, & Alp, 2011). 

 

Hasil tes psikologi yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa tingkat kecemasan yang dialami oleh 

partisipan pada kelompok perlakuan yang mendapatkan art therapy lebih baik dibandingkan dengan 

tingkat kecemasan partisipan pada kelompok kontrol. Jumlah partisipan dengan tingkat kecemasan 

ringan lebih banyak dibandingkan pada kelompok kontrol (tabel 1). Tingkat kecemasan kelompok 

perlakuan yang lebih baik dibandingkan pada kelompok kontrol menunjukkan bahwa art therapy yang 

diberikan memberikan pengaruh pada kelompok perlakuan. 

 

Art Therapy adalah terapi yang dapat membantu klien yang mengalami gangguan kecemasan dan 

meningkatkan kualitas hidupnya dengan meningkatkan regulasi emosi, keterampilan dalam menata 
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diri, meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan reflektif (Abbing et al., 2018). Efektifitas art therapy 

dalam menurunkan kecemasan dan depresi dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Tang et.al yang menemukan bahwa ada perbedaan signifikan antara pasien yang menerima art therapy 

dibandingkan dengan yang tidak menerima. Hal tersebut membuktikan bahwa art therapy bermanfaat 

bagi wanita yang sedang menjalani perawatan kanker payudara sehubungan dengan penurunan tingkat 

depresi, kecemasan dan kelelahan (Tang et al., 2019).  

 

Pemberian dua terapi yaitu terapi acupressure dan art therapy secara bersama-sama telah memberikan 

hasil yang lebih baik terhadap peningkatan kesehatan pada lansia. Berdasarkan data yang diperoleh, 

data hasil uji laboratorium dan tes psikologi apabila disandingkan, diperoleh sebuah korelasi yang 

saling berkaitan. Perbaikan kondisi psikologi partisipan dapat membantu dalam memperbaiki kadar 

IL-6 dan TNF-α dalam darah yang berhubungan sistem imun tubuh, sehingga dapat memberikan 

pengaruh dalam memperbaiki tingkat kesehatan pada lansia. Metode pengobatan dengan terapi 

acupressure dan juga art therapy memungkinkan menjadi terapi komplementer bagi pengobatan 

modern, karena kedua terapi adalah metode pengobatan yang relatif aman, murah, efek samping 

yang relatif rendah, dan bersifat mandiri karena dapat dilakukan secara mandiri di rumah. 

 

Gangguan kesehatan yang dialami lansia baik fisik ataupun mental dapat menyebabkan peningkatan 

kadar IL-6 dan TNF-α.  Terapi acupressure yang dapat membantu menurunkan kadar IL-6 dan TNF-

α dan art therapy yang membantu menurunkan kecemasan adalah sinergi terapi yang diharapkan 

karena antara gangguan penyakit fisik dan mental mempunyai hubungan dua arah yang saling 

berkaitan (Cohen, 2018; W. C. Lin et al., 2015; Proctor et al., 2003) 

 

Batasan dalam penelitian yang dilakukan adalah penggunaan titik acupoint yang hanya terbatas pada 

titik ST-36 untuk semua kondisi kesehatan partisipan dan waktu yang relatif singkat untuk 

mengeksploarasi efektivitas dari perlakuan yang diberikan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

mengeksplorasi titik-titik acupoint yang lain dan disesuiakan dengan kondisi kesehatan partisipan 

untuk melihat efektivitas terapi acupressure. 

 

 

S I M P U L A N  D A N  I M P L I K A S I  

Gangguan komorbiditas pada lansia adalah suatu masalah yang perlu mendapatkan penanganan yang 

baik agar kualitas hidup para lansia dapat terjaga. Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa terapi acupressure dan art therapy dapat membantu lansia dalam meningkatkan 

kondisi kesehatannya dan dapat menjadi metode pengobatan komplementer bagi pengobatan 

modern. Penerapan terapi acupressure yang relatif mudah, aman, murah, dan relatif tanpa efek 

samping dapat diimplemantasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu menjaga kesehatan. 

 
 

D A F T A R  P U S T A K A  

Abbing, A., Ponstein, A., van Hooren, S., de Sonneville, L., Swaab, H., & Baars, E. (2018). The 

effectiveness of art therapy for anxiety in adults: A systematic review of randomised and non-

randomised controlled trials. PLoS ONE, 13(12), 1–19. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208716 

Barnett, K., Mercer, S. W., Norbury, M., Watt, G., Wyke, S., & Guthrie, B. (2012). Epidemiology of 

multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: A cross-



 
Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 
ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

 

643 
 

sectional study. The Lancet, 380(9836), 37–43. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60240-

2 

Boyd, C. M., Darer, J., Boult, C., Fried, L. P., Boult, L., & Wu, A. W. (2005). Clinical practice 

guidelines and quality of care for older patients with multiple comorbid diseases: Implications 
for pay for performance. Journal of the American Medical Association, 294(6), 716–724. 

https://doi.org/10.1001/jama.294.6.716 

Carpentier, I., Coornaert, B., & Beyaert, R. (2012). Function and Regulation of Tumor Necrosis 

Factor Receptor Type 2. Current Medicinal Chemistry, 11(16), 2205–2212. 
https://doi.org/10.2174/0929867043364694 

Chao, H.-L., Miao, S.-J., Liu, P.-F., Lee, H. H.-C., Chen, Y.-M., Yao, C.-T., & Chou, H.-L. (2013). The 

Beneficial Effect of ST-36 (Zusanli) Acupressure on Postoperative Gastrointestinal Function in 

Patients With Colorectal Cancer. Oncology Nursing Forum, 40(2), E61–E68. 

https://doi.org/10.1188/13.ONF.E61-E68 

Chen, Y.-W., & Wang, H.-H. (2014). The Effectiveness of Acupressure on Relieving Pain: A 

Systematic Review. Pain Management Nursing, 15(2), 539–550. 

https://doi.org/10.1016/J.PMN.2012.12.005 

Cohen, J. (2018). Inhibiting Interleukin-6 (IL-6): The Key To Health, Successful Aging and Vitality. 

Retrieved from https://selfhacked.com/blog/interleukin-6/ 

Dimitrov, N. D., Atanasova, D. Y., Tomov, N., & Ivanova, I. (2016). Acupressure of ST36 acupoint 

( Zusanli ), (June 2017). 

Dziechciaż, M., & Filip, R. (2014). Biological psychological and social determinants of old age: Bio-

psycho-social aspects of human aging. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 21(4), 
835–838. https://doi.org/10.5604/12321966.1129943 

Edwards, D. (2004). Art Therapy (1st ed.). London: Sage Publications. 

Eshkevari, L., Egan, R., Phillips, D., Tilan, J., Carney, E., Azzam, N., … Mulroney, S. (2011). 

Acupuncture at ST36 prevents chronic stress-induced increases in neuropeptide Y in rat. 

Experimental Biology and Medicine (Maywood, N.J.), 237, 18–23. 
https://doi.org/10.1258/ebm.2011.011224 

Fillenbaum, G. G., Pieper, C. F., Cohen, H. J., Cornoni-Huntley, J. C., & Guralnik, J. M. (2000). 

Comorbidity of five chronic health conditions in elderly community residents: Determinants 

and impact on mortality. Journals of Gerontology - Series A Biological Sciences and Medical Sciences, 
55(2), 84–89. https://doi.org/10.1093/gerona/55.2.M84 

Gierz, M., & V. Jeste, D. (1993). Physical Comorbidity in Elderly Veterans Affairs Patients With 

Schizophrenia and Depression. American Journal of Geriatric Psychiatry - AMER J GERIATR 

PSYCHIATR, 1, 165–170. https://doi.org/10.1097/00019442-199300120-00010 

Hmwe, N. T. T., Subramanian, P., Tan, L. P., & Chong, W. K. (2015). The effects of acupressure on 
depression, anxiety and stress in patients with hemodialysis: A randomized controlled trial. 

International Journal of Nursing Studies, 52(2), 509–518. 

https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2014.11.002 

Horiuchi, T., Mitoma, H., Harashima, S. I., Tsukamoto, H., & Shimoda, T. (2010). Transmembrane 

TNF-α: Structure, function and interaction with anti-TNF agents. Rheumatology, 49(7), 1215–

1228. https://doi.org/10.1093/rheumatology/keq031 



 
Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 
ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

 

644 
 

Karatay, S., Akcay, F., Yildirim, K., Erdem, F. H., & Alp, F. (2011). Effects of Some Acupoints (Du-

14, Li-11, St-36, and Sp-6) on Serum TNF-a and hsCRP Levels in Healthy Young Subjects, 

17(4), 347–350. https://doi.org/10.1089/acm.2009.0461 

Kumar, H., Kawai, T., & Akira, S. (2011). Pathogen Recognition by the Innate Immune System. 
International Reviews of Immunology, 30(1), 16–34. 

https://doi.org/10.3109/08830185.2010.529976 

Lin, W.-C., Yeh, C. H., Chien, L.-C., Morone, N. E., Glick, R. M., & Albers, K. M. (2015). The Anti-

Inflammatory Actions of Auricular Point Acupressure for Chronic Low Back Pain. Evidence-
Based Complementary and Alternative Medicine, 2015, 1–9. https://doi.org/10.1155/2015/103570 

Lin, W. C., Yeh, C. H., Chien, L. C., Morone, N. E., Glick, R. M., & Albers, K. M. (2015). The Anti-

Inflammatory Actions of Auricular Point Acupressure for Chronic Low Back Pain. Evidence-

Based Complementary and Alternative Medicine, 2015(July). https://doi.org/10.1155/2015/103570 

Lith, T. Van, Fenner, P., & Schofield, M. (2010). Art Therapy in Rehabilitation. International 
Encyclopedia of Rehabilitation, (January). 

Moreira, F. P., Cardoso, T. de A., Mondin, T. C., Souza, L. D. de M., Silva, R., Jansen, K., … Wiener, 

C. D. (2015). The effect of proinflammatory cytokines in Cognitive Behavioral Therapy. Journal 

of Neuroimmunology, 285, 143–146. https://doi.org/10.1016/j.jneuroim.2015.06.004 

Pinzon, R. T., Wijaya, V. O., & Buana, R. B. (2019). Relationship between Pain Profiles and 
Comorbidity in Elderly Population. Annals of Biostatistics & Biometric Applications, 1(5), 1–4. 

https://doi.org/10.33552/abba.2019.01.000525 

Proctor, E. K., Morrow-howell, N. L., Rubin, E. H., Thompson, S., & Li, H. (2003). Comorbid Medical 

Conditions Among Depressed Elderly Patients Discharged Home After Acute Psychiatric 
Care. American J Geriatr Psychiatry, 11(3), 329–338. 

Senna-Fernandes, V., França, D., Moreno, S. F. R., Santos-Filho, S., Rogers, P. A. M., Bernardo-Filho, 

M., & Mello Guimarães, M. A. (2006). The effect of “Zusanli” (ST. 36) acupuncture on the bio-

availability of sodium pertechnetate in Wister rats. Acupuncture and Electro-Therapeutics 

Research, 31(1–2), 33–44. https://doi.org/10.3727/036012906815844328 

Sudjiwanati, M., & Suparno, M. (2018). The Benefit of Renewable Indonesian Traditional Therapyto 

Enhance Recovery of Physical-Mental Illness. In 5th International Conference on Community 

Development (AMCA 2018) The (Vol. 231, pp. 479–482). https://doi.org/10.2991/amca-

18.2018.133 

Swift, P., Cyhlarova, E., Goldie, I., & O’Sullivan, C. (2014). Living with Anxiety: Understanding the 

role and impact of anxiety in our lives. Mental Health Awareness Week, 1–48. Retrieved from 

https://www.mentalhealth.org.nz/assets/A-Z/Downloads/Living-with-anxiety-report-MHF-

UK-2014.pdf%0Ahttps://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/living-with-anxiety-

report.pdf 

Tanaka, T., Narazaki, M., & Kishimoto, T. (2014). Il-6 in inflammation, Immunity, And disease. Cold 

Spring Harbor Perspectives in Biology, 6(10), 1–16. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a016295 

Tang, Y., Fu, F., Gao, H., Shen, L., Chi, I., & Bai, Z. (2019). Art therapy for anxiety, depression, and 

fatigue in females with breast cancer: A systematic review. Journal of Psychosocial Oncology, 
37(1), 79–95. https://doi.org/10.1080/07347332.2018.1506855 

The British Association of Art Therapists. (2014). Art Therapy Information. Retrieved from 



 
Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 
ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

 

645 
 

www.baat.org 

Wu, H., & Hymowitz, S. G. (2010). Structure and function of tumor necrosis factor (tnf) at the cell 

surface. In Handbook of Cell Signaling, 2/e (Vol. 1, pp. 265–275). https://doi.org/10.1016/B978-

0-12-374145-5.00040-1 

Yim, Y. K., Lee, H., Hong, K. E., Kim, Y. Il, Lee, B. R., Son, C. G., & Kim, J. E. (2007). Electro-

acupuncture at acupoint ST36 reduces inflammation and regulates immune activity in collagen-

induced arthritic mice. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 4(1), 51–57. 

https://doi.org/10.1093/ecam/nel054 

Zhao, H., Li, D., Yang, Y., Liu, Y., Li, J., & Mao, J. (2019). Auricular Plaster Therapy for Comorbid 

Insomnia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Evidence-

Based Complementary and Alternative Medicine, 2019(Article ID 7120169), 1–17. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2019/7120169 

Zick, S. M., Sen, A., Hassett, A. L., Schrepf, A., Wyatt, G. K., Murphy, S. L., … Harris, R. E. (2018). 
Impact of Self-Acupressure on Co-Occurring Symptoms in Cancer Survivors. JNCI Cancer 

Spectrum, 2(4). https://doi.org/10.1093/jncics/pky064 

 

 

  


