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ABSTRAK
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, TNFα 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
LATAR BELAKANG
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.
TINJAUAN PUSTAKA
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). TNFα juga terlibat dalam proses peradangan, tumorigenesis, tumor metastasis, replikasi virus, dan
beberapa penyakit auto-immune (Carpentier, Coornaert, & Beyaert, 2012).
METODE PENELITIAN
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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HASIL DAN PEMBAHASAN
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
Kontrol
Perlakuan

IL-6 (pg/L)
-30.51344
-121.30165

Tingkat Kecemasan
TNF-α (pg/L)
29.053337
-7.6338

Tinggi Sedang
5
3
2
3

Ringan
2
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 TNFα 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 TNFα 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.
SIMPULAN DAN IMPLIKASI
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.
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