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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Memori adalah kemampuan kognitif seseorang yang berfungsi untuk 

menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi dan pengalaman. 

Memori dibentuk dan disimpan di dalam otak dalam bentuk jaras-jaras atau 

Memory traces melalui proses encoding, consolidation, dan retrieval
1
. 

Memori dapat dibagi berdasarkan durasi penyimpanannya yaitu: memori 

jangka pendek, dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek 

merupakan suatu ingatan yang membentuk informasi dalam waktu yang relatif 

singkat dan hanya memuat hal yang relatif sedikit, biasanya hanya tersimpan 

dalam beberapa detik hingga beberapa jam. Memori jangka panjang 

merupakan suatu ingatan yang membentuk informasi relatif banyak dan 

tersimpan dalam waktu beberapa hari hingga bertahun-tahun. Memori 

memiliki peran penting dalam proses belajar.  

Kebanyakan dari mahasiswa sekolah maupun kuliah menggunakan 

memori jangka pendek pada saat belajar di dalam kelas, dimana hal yang 

dijelaskan oleh guru harus dengan cepat ditangkap untuk mengikuti proses 

belajar. Namun, mahasiswa sering memiliki kesulitan untuk mengingat 

pelajaran pada saat diterangkan oleh dosen di dalam kelas. Banyak diantara 

mereka yang mudah terpengaruh oleh lingkungan di sekitar, sehingga 

penyerapan ilmu menjadi tidak efektif. Selain itu, jumlah waktu yang tersedia 
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juga sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah pelajaran yang harus 

ditangkap. Dengan keterbatasan tersebut, mahasiswa harus bisa 

memaksimalkan daya mengingat mereka agar tidak tertinggal dalam pelajaran.  

Aromaterapi, sering dikenal dapat digunakan untuk meningkatkan daya 

mengingat seseorang. Di era yang modern ini, sudah banyak sekali yang 

menggunakan aromaterapi sebagai pengobatan alternatif untuk meredakan 

stress, dalam bentuk pewangi ruangan. Aromaterapi bisa berupa lainnya yaitu 

dupa, lilin, sabun, dan minyak essensial. Bahan pokok dari aromaterapi adalah 

rempah-rempah diantara lain adalah basil, lavender, jasmine, sandalwood, 

peppermint, dan Rosemary. Masing-masing memiliki efek yang berbeda.  

Aromaterapi akan berpengaruh langsung pada sistem saraf yang 

menyangkut sistem olfaktorius atau sistem penghidu, dan sistem limbik. 

Partikel dari aromaterapi jenis minyak esensial akan dihirup ke dalam rongga 

hidung sebagai stimulus yang akan merangsang saraf penghidu untuk 

menghantarkan impuls ke sistem limbik melalui traktus olfaktorius. Di dalam 

sistem limbik, terdapat komponen yang berperan dalam pembentukan memori 

yaitu hipokampus
2
.   

Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa penggunaan aromaterapi 

dapat meningkatkan fungsi memori. Peneliti tersebut menggunakan 

aromaterapi jenis sandalwood yang kemudian diuji menggunakan 2 metode 

yaitu digit symbol substitution test dan picture-memory test. Namun, tidak 

semua hasil uji menunjukan hasil peningkatan. Hanya pada hasil Picture-
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memory test, nilai P = 0,008 yang menunjukan perubahan yang signifikan 

terhadap penggunaan aromaterapi
3
.  

Rosemary, adalah salah satu jenis aromaterapi yang banyak dikenal dapat 

meningkatkan fungsi memori jangka pendek dengan dosis yang cukup
4
. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa kandungan dari 

Aromaterapi Rosemary memiliki komponen 1,8-cineole yang berbanding 

lurus dengan peningkatan fungsi kognitif
3
.  

Maka dari itu, penelitian ini dapat membantu kita mencari tahu lebih 

dalam tentang hubungan antara penggunaan aromaterapi dengan kandungan 

rosemary terhadap peningkatan fungsi memori jangka pendek. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat hubungan antara aromaterapi yang mengandung 

ekstrak rosemary terhadap peningkatkan fungsi memori jangka 

pendek? 

2. Apakah dengan menghirup aromaterapi rosemary, hasil dari 

picture-memory test akan lebih tinggi? 

3. Apakah mencium aromaterapi dengan kandungan rosemary akan 

memperbaik fungsi memori jangka pendek? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

- Untuk mengetahui hubungan antara penggunaan aromaterapi 

rosemary dengan peningkatan fungsi memori jangka pendek.  

1.3.2. Tujuan khusus 

- Menilai fungsi memori jangka pendek pre dan pos tes tanpa 

menggunakan aromaterapi rosemary 

- Menilai fungsi memori jangka pendek pre dan pos tes dengan 

menggunakan aromaterapi rosemary 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Peneliti 

Menambah informasi tentang pengaruh Aromaterapi Rosemary 

terhadap fungsi memori jangka pendek 

1.4.2. Bagi mahasiswa 

Dapat membantu meningkatkan daya mengingat dan pembentukan 

memori jangka pendek mereka dalam proses belajar. 
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