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Abstrak 

 

Pendahuluan: Rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun yang dapat menyebabkan 

peradangan pada sendi dan dapat menyerang organ tubuh yang lain, dimana gejala yang sering 

dialami adalah nyeri sendi. Salah satu pengobatan non farmakologis rheumatoid arthritis 

adalah kompres hangat. Kompres hangat dapat dikombinasikan dengan tanaman herbal, 

diantaranya menggunakan rebusan serai ataupun kayu manis. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui keefektivitasan kompres rebusan serai hangat dan kayu manis hangat. 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian quasi experiment dengan rancangan 

penelitian adalah pre test and post test nonequivalent without control group. Besar sampel 

ditentukan dengan cara probability sampling dengan metode simple random sampling dan 

didapatkan jumlah responden 18 orang dengan masing-masing kelompok 9 orang. Waktu 

penelitian untuk kedua intervensi dilakukan sebanyak 1 kali. 

Hasil: Hasil uji hipotesis dengan Paired T-Test didapatkan ada pengaruh intervensi kompres 

rebusan serai hangat dan kompres rebusan kayu manis hangat terhadap penurunan skala nyeri 

dengan p value masing-masing 0,001. Analisis selisih pada dua kelompok dengan Independent 

T-Test untuk membandingkan keefektivan kedua intervensi didapatkan p value 0,607 untuk 

pretest, dan p value 0,534 untuk posttest. 

Kesimpulan: Ada perbedaan skala nyeri yang diberikan intervensi kompres rebusan serai 

hangat dan kayu manis hangat. 

Saran: Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

menyertakan variabel lain yang belum diteliti yang berhubungan dengan skala nyeri rheumatoid 

arthritis. 
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Abstract 

 

Introduction: Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease that can cause inflammation in 

the joints and can attack other organs of the body, where the symptoms that often experienced 

are joint pain. One of the pharmacological treatments for rheumatoid arthritis is warm 

compress. Warm compresses can be combined with herbal plants, including lemongrass or 

cinnamon stew. The purpose of the study was to determine the effectiveness of warm lemongrass 

stew compress and warm cinnamon. 

Method: This research used quasy experiment pre and post test without control. The sample 

size is determined by probability sampling with simple random sampling method and the 

number of respondents is 18 persons with group sample size of 9 persons each. The time of the 

study for the two interventions was once. 

Result: The results of hypothesis testing with Paired T-Test showed that there was an effect of 

warm lemongrass stew compress and warm cinnamon on decreasing pain scale with p-value 

0.001 each. Analysis of differences in the two groups with Independent T-Test to compare the 

effectiveness of the two interventions obtained p-value 0.607 for pretest and p-value 0.534 for 

posttest. 

Conclusion: There was a difference in the scale of pain given the intervention warm lemongrass 

stew compress and warm cinnamon. 

Suggestion: For further research, it is expected to research by including other variables that 

have not been studied related to the scale of rheumatoid arthritis pain. 
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PENDAHULUAN 

Penyakit Tidak Menular (PTM) 

merupakan penyakit yang tidak ditularkan 

dari individu satu ke individu lainnya. 

Penyakit tidak menular mempunyai durasi 

yang panjang dan biasanya berlangsung 

lambat. Dewasa ini tingkat kejadian 

penyakit tidak menular semakin meningkat 

dibandingkan penyakit menular. Salah satu 

penyakit tidak menular tertinggi di 

Indonesia yaitu penyakit sendi/Rheumatoid 

arthritis (Riskesdas, 2018). 

Menurut World Health Organization 

(WHO), Rheumatoid arthritis cenderung 

menyerang kelompok usia dewasa 

produktif dan akan semakin meningkat 

seiring bertambahnya usia. Prevalensi 

bervariasi antara 0,3 % dan 1 % dan lebih 

sering terjadi pada wanita. Sejumlah 335 

juta penduduk di dunia mengalami 

rheumatoid arthritis (WHO, 2016). 

Berdasarkan data Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2018, penyakit 

sendi termasuk rheumatoid arthritis 

termasuk kedalam penyakit tidak menular 

tertinggi yang diderita masyarakat 

Indonesia yang berusia lebih dari sama 

dengan 15 tahun. Prevalensi penyakit sendi 

termasuk rheumatoid arthritis berdasarkan 

diagnosis tenaga kesehatan di Indonesia 

11,9 %, sedangkan prevalensi berdasarkan 

gejala atau dignosis sebesar 24,7 %. 

Kalimantan Timur berada di urutan ke – 10 

sebagai provinsi dengan penderita penyakit 

sendi termasuk rheumatoid arthritis 

tertinggi di Indonesia dengan prevalensi 

sekitar 7,5%. Prevalensi penyakit sendi 

termasuk rheumatoid arthritis tertinggi di 

Kalimantan Timur berada di Kabupaten 

Kutai Barat yaitu 31,6 %, kemudian diikuti 

oleh Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu 

21,9% di urutan kedua (Riskesdas, 2018). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana 

Puri Samarinda yang merupakan panti 

jompo yang di kelola oleh dinas sosial pada 

tanggal 10 maret 2018 didapatkan data dari 

101 orang lansia yang berada di UPTD 

Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri 

Samarinda menunjukkan bahwa nyeri sendi 

termasuk rheumatoid arthritis merupakan 

“Top Five” penyakit tertinggi dan 

menempati peringkat kedua penyakit 

terbanyak yang dikeluhkan oleh lansia 

(Profil Panti, 2018). 

Rheumatoid arthritis adalah salah 

satu penyakit yang disebabkan oleh reaksi 

autoimun dimana sistem kekebalan tubuh 

menyerang jaringan tubuh sendiri. 

Rheumatoid arthritis biasanya ditandai 

dengan gejala-gejala seperti nyeri, 

bengkak, dan perasaan kaku pada daerah 

persendian, dimana angka kejadian 

penyakit rheumatid arthritis akan semakin 



 

meningkat seiring dengan bertambahnya 

usia (Hembing, 2007). 

Pada penyakit rheumatoid arthritis, 

gejala yang paling sering dikeluhkan adalah 

nyeri sendi, dimana umumnya untuk 

mengurangi keluhan tersebut diberikan 

terapi anti inflamasi dan anti nyeri. Namun 

pemberian terapi farmakologis memiliki 

efek yang kurang baik bagi tubuh terutama 

pada lansia yang mengalami penurunan 

fungsi organ tubuh, maka terapi non 

farmakologis dapat menjadi alternatif untuk 

mengurangi keluhan yang dirasakan 

(Capezuti, 2008). 

Terdapat banyak terapi non 

farmakologis yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi rasa nyeri, salah satunya adalah 

dengan memberikan kompres hangat. 

Kompres hangat berfungsi untuk 

melebarkan pembuluh darah dan 

melancarkan sirkulasi darah, sehingga 

dapat mengurangi kekakuan dan 

menurunkan sensasi rasa nyeri (Kozier & 

Erb, 2009). 

Pemberian kompres hangat juga dapat 

dikombinasikan dengan tanaman herbal 

untuk memberikan khasiat yang lebih, salah 

satunya dengan serai. Serai mengandung 

minyak atsiri yang berfungsi sebagai anti 

oksidan, anti inflamasi dan analgesik yang 

dapat membantu menurunkan nyeri. 

Menurut penelitian Hyulita, S (2014) 

menyimpulkan bahwa ada pengaruh 

kompres rebusan serai hangat terhadap 

penurunan intensitas nyeri rheumatoid 

arthritis pada lanjut usia. 

Selain menggunakan campuran serai, 

kompres hangat juga dapat dikombinasikan 

dengan kayu manis. Kayu manis 

mengandung minyak atsiri yang berisi 

sinamaldehid dan eugenol 

(Prasetyaningrum,  2012).  Efek 

farmakologis yang dimiliki kayu manis 

diantaranya sebagai antirematik, 

antiinflamasi, dan analgesik. Menurut 

penelitian Margowati, S (2017) 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

kompres hangat kayu manis terhadap 

penurunan tingkat nyeri sendi pada klien 

lanjut usia dengan arthritis gout. 

Berdasarkan latar belakang diatas, 

peneliti tertarik untuk meneliti keefektifan 

penggunaan terapi kompres rebusan serai 

hangat dan kayu manis hangat pada 

penderita rheumatoid arthritis di UPTD 

Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri. 

 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 06 – 10 Mei 2019 di UPTD Panti 

Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri 

Samarinda. 

Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian quasi 

experiment dengan rancangan penelitian 



 

pre test and post test nonequivalent without 

control group. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh penderita rheumatoid arthritis di 

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana 

Puri Samarinda, dengan sampel sebanyak 

18 orang menggunakan teknik simple 

random sampling. 

 
Metode Pengambilan Data 

Metode pengambilan data dilakukan 

intervensi kompres rebusan kayu manis 

hangat, yang kemudian dibandingkan 

mean skala nyeri antara kedua 

kelompok terhadap penurunan skala 

nyeri rheumatoid arthritis di UPTD 

Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana 

Puri Samarinda. 

 
 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin dan Usia 

Tabel 1 

Distribusi Karakterisktik Responden 

dengan mengukur skala nyeri sebelum dan 

sesudah dilakukan intervensi dengan 

menggunakan   alat   ukur   nyeri  Numeric 

 

No 
Karakteris 

tik 

Jenis 

Kelompok Kelompok 

  1   2  

n % n % 

Rating Scale 

Analisis Data 

1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden digambarkan 

dengan menggunakan tabel distribusi 

frekuensi. 

2. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk 

memperoleh gambaran umum 

mengenai skala nyeri yang dirasakan 

penderita rheumatoid arthritis. 

3. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk 

menguji perbedaan mean dua kelompok 

data yaitu perbedaan rata-rata skala 

nyeri sebelum dan sesudah intervensi 

pada kelompok intervensi kompres 

rebusan serai hangat dan kelompok 

1. 
Kelamin 

Laki-laki 3        33,3       2      22,2 
           Perempuan         6        66,7       7      77,8   

2. 
Usia 
(Tahun) 

60-74 6        66,7       8      88,9 
           75-90 3        33,3       1      11,1   

Total 9   100   9    100  

Sumber : Data Primer 2019 

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui 

karakteristik jenis kelamin kelompok 1 

(kompres rebusan serai hangat) dengan 

jumlah responden laki-laki sebanyak 3 

orang (33,3%), dan perempuan sebanyak 6 

orang (66,7%), sedangkan pada kelompok 2 

(kompres rebusan kayu manis hangat) 

diketahui responden laki-laki sebanyak 2 

orang (22,2%) dan perempuan sebanyak 7 

orang (77,8%). 

Batasan karakteristik usia pada 

kelompok 1 (kompres rebusan serai hangat) 



 

diketahui   usia   60-74   tahun   sebanyak 6 

orang   (66,7%),   dan   usia   75-90   tahun 

sebanyak 3 orang (33,3%), sedangkan pada 

kelompok 2 (kompres rebusan kayu manis 

hangat) diketahui usia 60-74 tahun 

sebanyak 8 orang (88,9%) dan usia 75-90 

tahun sebanyak 1 orang (11,1%). 

 
Analisis Univariat 

a. Skala Nyeri Kelompok Intervensi 

Kompres Rebusan Serai Hangat 

Tabel 2 

Skala Nyeri Sebelum dan Setelah Intervensi 
Kompres Rebusan Serai Hangat 

Pada tabel 3 diketahui bahwa 

kelompok intervensi kompres rebusan kayu 

manis hangat menunjukkan nilai mean 

skala nyeri sebelum intervensi yaitu 6,33 

dan nilai mean skala nyeri setelah intervensi 

yaitu 3,78. 

 
Analisa Bivariat 

a. Uji T Berpasangan (Paired T-Test) 

Tabel 4 
Uji Beda Rerata Sebelum dan Setelah 

Intervensi Pada Kelompok 1 (Kompres 
Rebusan Serai Hangat) dan Kelompok 2 

(Kompres Rebusan Kayu Manis Hangat) 

 

 

Kelompok 1 
 

 

Sumber : Data Primer 2019 

Pada tabel 2 diketahui bahwa 

kelompok intervensi kompres rebusan serai 

hangat menunjukkan nilai mean skala nyeri 

sebelum intervensi yaitu 6,11 dan nilai 

mean skala nyeri setelah intervensi yaitu 

3,44. 

 
b. Skala Nyeri Kelompok Intervensi 

Kompres Rebusan Kayu Manis Hangat 

Tabel 3 
Skala Nyeri Sebelum dan Setelah Intervensi 

  Kompres Rebusan Kayu Manis Hangat  

Kelompok 2 

Skala Nyeri 9 6,33±0,866 3,78±1,093 0,001 

 

Sumber : Data Primer 2019 

Tabel 4 menunjukkan hasil bahwa 

pada kelompok kompres rebusan serai 

hangat dan kelompok kompres rebusan 

kayu manis hangat didapatkan nilai p value 

0,001 < 0,05. 

 
b. Uji T Tidak Berpasangan (Independent 

T-Test) 

Tabel 5 

Skala 

Nyeri 

Rerata 

Pretest 
Mean± 

Rerata 

Posttest 
Mean± 

Selisih n Uji Beda Rerata Selisih Perubahan Skala Nyeri 
Sebelum dan Setelah Intervensi Pada 

Kelompok 1 (Kompres Rebusan Serai Hangat) 

  SD SD  dan Kelompok 2 (Kompres Rebusan Kayu 

Skala 
Nyeri 

6,33± 

0,866 
3,78± 
1,093 

2,556± 9 
0,527 

Manis Hangat) 

 

Sumber : Data Primer 2019 

         

Skala 
Nyeri 

Rerata 
Pretest 

Mean± 

SD 

Rerata 
Posttest 

Mean± 

SD 

Selisih n  Skala Nyeri n 
pre test

 
  mean±SD  

post test 

mean±SD  
p 

Skala 
Nyeri 

6,11± 
0,928 

3,44± 
1,130 

2,667± 
0,707 

9  Skala Nyeri 9 6,11±0,928 3,44±1,130 0,001 

 



 

Skala 

Nyeri 

Pre Test 

Kelompok n  Mean± P 

Intervensi  SD 

salah satunya berperan dengan vitamin 

D, kalsium dan hormon lain dalam 

Skala 

Nyeri 

 

 

Post Test 

Skala 
Nyeri 

Kelompok 1 9 6,11± 

0,928 
Kelompok 2 6,33± 

0,866 

 
 

Kelompok 1 9 3,44± 
1,130 

Kelompok 2 3,78± 

0,607 

 

 

 

 

0,534 

pembentukan tulang, namun ketika 

memasuki usia menopause hormon 

estrogen mengalami penurunan secara 

drastis dan tiba-tiba sehingga tulang 

lebih rentan terkena arthritis. 

 
Sumber : Data Primer 2019 

1,093 
b. Usia 

Berdasarkan hasil uji independent t 

test pada tabel diatas menunjukkan nilai 

signifikasi skala nyeri pada kelompok 1 

(kompres rebusan serai hangat) dan 

kelompok 2 (kompres rebusan kayu manis 

hangat) yaitu p-value > 0,05. 

 
PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin 

Perempuan dengan usia 50 – 80 

tahun akan mengalami penurunan 

hormon estrogen yang signifikan. 

Penurunan hormon estrogen tersebut 

menyebabkan penurunan produksi 

cairan sinovial pada sendi yang berfungsi 

sebagai pelumas sendi-sendi dan sebagai 

media untuk nutrisi bagi tulang rawan 

agar sendi tubuh mudah bergerak (Price 

& Wilson, 2005). 

Menurut asumsi peneliti 

perempuan lebih rentan terkena 

rheumatoid arthritis karena pengaruh 

hormon estrogen. Hormon estrogen 

mempunyai banyak manfaat untuk tubuh 

Distribusi responden berdasarkan 

usia dapat disimpulkan bahwa pada 

kelompok intervensi 1 dan 2 responden 

yang diteliti berusia antara 60-74 tahun 

dan 75- 90 tahun, karena peneliti 

menetapkan batasan usia menurut World 

Health Organization (WHO). 

Salah satu komponen utama sistem 

kekebalan tubuh yang penting adalah 

limfosit. Pada kelompok usia lanjut, 

terjadi penurunan produksi limfosit 

untuk sistem imun, selain itu reaksi 

tubuh terhadap perlawan infeksi juga 

melambat dan keefektifannya berkurang. 

Ketika antibodi dihasilkan, durasi 

respons sistem imun pada kelompok usia 

lanjut lebih singkat dan sel yang 

dihasilkan lebih sedikit. Selain itu, pada 

kelompok usia lanjut, sistem imun 

cenderung menghasilkan autoantibodi 

dan menyebabkan terjadinya autoimun 

yang merupakan salah satu penyebab 

terjadinya penyakit rheumatoid arthritis 

(Kate & Ernesto, 2017). 



 

Menurut asumsi peneliti kelompok 

usia lanjut akan lebih mudah mengalami 

berbagai macam penyakit seperti 

rheumatoid arthritis karena semakin 

bertambahnya usia akan terjadi berbagai 

macam perubahan dan penurunan fungsi 

tubuh, sehingga akan lebih rentan untuk 

terkena berbagai macam penyakit. 

 
Analisa Univariat 

a. Skala Nyeri Sebelum dan Setelah 

Kompres Rebusan Serai Hangat 

Hasil penelitian yang dilakukan 

pada kelompok intervensi kompres 

rebusan serai hangat menunjukkan nilai 

mean skala nyeri kelompok kompres 

rebusan serai hangat sebelum intervensi 

yaitu 6,11 dan nilai mean skala nyeri 

setelah intervensi yaitu 3,44. 

Nyeri merupakan kondisi perasaan 

tidak menyenangkan yang bersifat 

subjektif, dimana rasa nyeri yang 

dirasakan setiap individu berbeda-beda 

dalam hal skala ataupun tingkatannya 

dan hanya individu tersebutlah yang 

mampu menjelaskan perasaan nyeri yang 

dialaminya (Tetty S, 2015). 

Nyeri yang dirasakan setiap 

individu dapat dipengaruhi oleh 

perhatian seseorang terhadap nyeri yang 

dirasakannya. Perhatian yang meningkat 

berhubungan dengan perasaan nyeri 

yang meningkat pula. Apabila seseorang 

terlalu memfokuskan perhatiannya pada 

nyeri yang dirasakan, maka dapat 

mempengaruhi persepsi terhadap nyeri 

tersebut, sedangkan pengalihan 

(distraksi) dapat membantu dalam 

menurunkan nyeri yang dirasakan 

(Fatmawati, 2011). 

Respon nyeri juga dipengaruhi 

oleh pengalaman individu terhadap 

serangkaian nyeri yang pernah dirasakan 

sebelumnya. Seseorang yang sering 

mengalami serangkaian episode nyeri 

tanpa pernah sembuh akan 

mengakibatkan munculnya ansietas yang 

memicu bertambahnya sensasi nyeri, 

sebaliknya jika individu mengalami jenis 

nyeri yang sama berulang-ulang namun 

nyeri tersebut berhasil dihilangkan, 

maka inidividu tersebut akan lebih 

mudah dalam menginterpretasikan nyeri 

(Rahadhani dalam Andri, 2015). 

Menurut asumsi peneliti nyeri yang 

dirasakan setiap responden berbeda beda 

dapat disebabkan oleh beberapa hal 

diantaranya distraksi dan pengalaman 

nyeri yang pernah dirasakan 

sebelumnya. Hal-hal tersebut nantinya 

akan membantu individu dalam 

menghambat dan memodifikasi nyeri 

pada mekanisme nyeri tahapan modulasi 

dan persepsi yang mempengaruhi respon 

nyeri. 



 

b. Skala Nyeri Sebelum dan Setelah 

Kompres Rebusan Kayu Manis Hangat 

Hasil penelitian yang dilakukan 

pada kelompok intervensi kompres 

rebusan kayu manis hangat 

menunjukkan nilai mean skala nyeri 

kelompok kompres rebusan kayu manis 

hangat sebelum intervensi yaitu 6,33 dan 

nilai mean skala nyeri setelah intervensi 

yaitu 3,78. 

Nyeri merupakan kondisi yang 

bersifat subjektif berupa perasaan tidak 

menyenangkan, dimana rasa nyeri yang 

dirasakan setiap individu berbeda-beda 

dalam hal skala ataupun tingkatannya 

dan hanya individu tersebutlah yang 

mampu menngevaluasi perasaan nyeri 

yang dialaminya (Tetty S, 2015). 

Dukungan, bantuan dan 

perlindungan danri keluarga ataupun 

orang-orang terdekat dapat membantu 

individu dalam meminimalkan ketakutan 

akibat nyeri yang dirasakan. Hal ini 

disebabkan karena seseorang akan 

merasa diperhatikan, tidak merasa 

sendirian dan memiliki semangat yang 

tinggi sehingga akan menurunkan rasa 

takut yang dapat mempengaruhi sensasi 

nyeri yang dirasakan (Widjanarko, 

2012). 

Koping masing-masing individu 

sangat mempengaruhi seseorang dalam 

merespon nyeri yang dirasakan. Koping 

individu dapat dipengaruhi oleh 

beberapa hal diantaranya dukungan 

keluarga, pengalaman nyeri sebelumnya 

dan aktivitas (Ekowati, 2012). 

Menurut asumsi peneliti nyeri yang 

dirasakan setiap responden berbeda beda 

dapat disebabkan oleh beberapa hal 

diantaranya distraksi, pengalaman nyeri 

yang pernah dirasakan sebelumnya, 

koping masing-masing individu dan 

dukungan keluarga ataupun sosial. Hal- 

hal tersebut nantinya akan membantu 

individu dalam menghambat dan 

memodifikasi nyeri pada mekanisme 

nyeri tahapan modulasi dan persepsi 

yang mempengaruhi respon nyeri. 

 
 

Analisa Bivariat 

a. Efektivitas Kompres Rebusan Serai 

Hangat terhadap Penurunan Skala 

Nyeri Rheumatoid Arthritis 

Penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan hasil bahwa pada 

kelompok intervensi kompres rebusan 

serai hangat didapatkan nilai p value 

0,001 < 0,05. Berdasarkan nilai tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kompres 

rebusan serai hangat efektif dalam 

menurunkan skala nyeri rheumatoid 

arthritis. 

Hasil penelitian yang diperoleh 

melalui uji statistik paired sampel t-test 

pada kelompok kompres rebusan serai 

hangat didapatkan hasil p value 0,001< ɑ 



 

= 0,05 yang berarti ada perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata skala nyeri pre 

test dengan post test (Ho=ditolak). 

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Hyulita, 

2013) tentang kompres rebusan serai 

hangat terhadap penurunan intensitas 

nyeri arthritis rheumatoid pada lanjut 

usia di Kelurahan Tapok Dipo wilayah 

kerja Puskesmas Guguk Panjang 

Bukittinggi yang menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh teknik kompres 

rebusan serai hangat terhadap penurunan 

skala nyeri penderita rheumatoid 

arthritis. 

Secara teori kompres hangat 

bertujuan untuk melebarkan pembuluh 

darah sehingga meningkatkan sirkulasi 

darah ke bagian yang nyeri, menurunkan 

ketegangan otot sehingga mengurangi 

nyeri akibat spasme otot atau kekakuan 

otot maupun sendi (Potter & Perry, 

2010). 

Pemberian kompres hangat dapat 

melancarkan aliran darah ke suatu area 

sehingga dapat menurunkan nyeri dan 

mempercepat penyembuhan. Lancarnya 

aliran darah dapat menyingkirkan 

produk-produk inflamasi seperti 

bradikinin, histamin dan prostaglandin 

yang seringkali dapat menimbulkan 

nyeri pada daerah tertentu. Selain itu 

kompres hangat juga dapat merangsang 

serat saraf yang menutup gerbang 

sehingga transmisi impuls nyeri ke 

medulla spinalis dan otak dapat dihambat 

(Price & Wilson, 2006 dalam Fajriyah, 

dkk, 2013). 

Penambahan serai pada terapi 

kompres hangat dapat meningkatkan 

terjadinya penurunan nyeri. Tanaman 

serei mengandung minyak atsiri yang 

memiliki sifat kimiawi dan efek 

farmakologi yaitu rasa pedas dan bersifat 

hangat sebagai anti radang (anti 

inflamasi) dan menghilangkan rasa sakit 

atau nyeri yang bersifat analgetik serta 

melancarkan sirkulasi darah, yang di 

indikasikan untuk menghilangkan nyeri 

otot dan nyeri sendi pada penderita 

artritis rheumatoid, badan pegal linu dan 

sakit kepala (Hembing, 2007). 

 
b. Efektivitas Kompres Rebusan Kayu 

Manis Hangat terhadap Penurunan 

Skala Nyeri Rheumatoid Arthritis 

Penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan hasil bahwa pada 

kelompok intervensi kompres rebusan 

kayu manis hangat didapatkan nilai p 

value 0,001 < 0,05. Berdasarkan nilai 

tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kompres rebusan kayu manis hangat 

efektif dalam menurunkan skala nyeri 

rheumatoid arthritis. 

Hasil penelitian yang diperoleh 

melalui uji statistik paired sampel t-test 

pada kelompok kompres rebusan kayu 



 

manis hangat didapatkan nilai p value 

0,001< ɑ = 0,05 yang menunjukkan ada 

perbedaan antara skala nyeri pre test 

dengan post test (Ho=ditolak). 

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

(Margowati, 2017) tentang pengaruh 

penggunaan kompres kayu manis 

(Cinnamomum Burmani) terhadap 

penurunan nyeri penderita arthitis Gout 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

teknik kompres rebusan serai hangat 

terhadap penurunan skala nyeri penderita 

rheumatoid arthritis. 

Secara teori kompres hangat 

bertujuan untuk melebarkan pembuluh 

darah sehingga meningkatkan sirkulasi 

darah ke bagian yang nyeri, menurunkan 

ketegangan otot sehingga mengurangi 

nyeri akibat spasme otot atau kekakuan 

otot maupun sendi (Potter & Perry, 

2010). 

Penambahan campuran kayu manis 

dalam terapi kompres hangat dapat lebih 

meningkatkan terjadinya penurunan 

nyeri, karena kayu manis mengandung 

anti inflamasi dan anti rematik yang 

berperan dalam proses penyembuhan 

peradangan sendi yang terjadi pada 

rheumatoid arthritis. Hal ini 

dikarenakan kayu manis mengandung 

sinamaldehid yang dapat mengambat 

proses peradangan sehingga dapat 

mengatasi nyeri rheumatoid arthritis. 

Minyak atsiri pada kayu manis 

mengandung eugenol, dimana eugenol 

mempunyai rasa yang sangat pedas dan 

panas sehingga mampu membuka pori- 

pori kulit. Kandungan kayu manis 

(Cinnamomum Burmannii) yang 

berperan dalam inflamasi berasal dari 

sinamaldehid. Kandungan sinamaldehid 

mampu masuk ke dalam sistemik tubuh 

dengan terjadinya pelebaran pori-pori 

kulit. Sinamaldehid diduga mampu 

menghambat lipoxygenase yang 

merupakan mediator didalam tubuh yang 

mampu mengubah asam free 

arachidonic acid menjadi leukotrienes. 

Jika leukotrinnya menurun maka proses 

inflamasi akan terhambat dan keluhan 

nyeri yang dirasakan berkurang 

(Prasetyaningrum, 2012). 

 
c. Efektivitas Kompres Rebusan Serai 

Hangat dan Kayu Manis Hangat 

terhadap Penurunan Skala Nyeri 

Rheumatoid Arthritis 

Hasil penelitian yang diperoleh 

melalui uji statistik Independent t-test 

juga dapat dibandingkan skala nyeri pada 

kelompok intervensi kompres rebusan 

serai hangat dan kelompok intervensi 

kompres rebusan kayu manis hangat, 

sehingga diperoleh perbedaan skala 

nyeri pada kedua kelompok intervensi. 

Berdasarkan uji Independent T-Test pada 

tabel 5 nilai pre test didapatkan nilai 



 

mean pada kelompok 1 (kompres 

rebusan serai hangat) adalah 6,11 dan 

pada kelompok 2 (kompres rebusan kayu 

manis hangat) adalah 6,33. Sedangkan 

nilai p 0,607 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada pre test di 

kedua kelompok tidak terdapat 

perbedaan yang bermakna. 

Pada uji Independent T-test tabel 

4.6 nilai post test didapatkan nilai mean 

pada kelompok 1 (kompres rebusan serai 

hangat) adalah 3,44 dan pada kelompok 

2 (kompres rebusan kayu manis hangat) 

adalah 3,78, sedangkan nilai p 0,534 > 

0,05. Hal ini menunjukkan tidak terdapat 

perbedaan yang cukup bermakna pada 

post test kedua kelompok. 

Serai mengandung minyak atsiri 

yang memiliki efek analgesik terhadap 

berbagai jenis nyeri, seperti nyeri kepala, 

kejang otot, spasme, reumatik, myalgia 

dan neuralgia. Penambahan serai pada 

terapi kompres hangat dapat 

meningkatkan terjadinya penurunan 

nyeri (Permenkes RI, 2016). 

Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Hyulita, 

2013) tentang kompres rebusan serai 

hangat terhadap penurunan intensitas 

nyeri arthritis rheumatoid yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

teknik kompres rebusan serai hangat 

terhadap penurunan skala nyeri penderita 

rheumatoid arthritis. 

Kayu manis memiliki kandungan 

minyak atsiri, sinamaldehid dan eugenol 

yang memiliki efek membantu 

mengurangi nyeri sendi pada rheumatoid 

arthritis. Penambahan campuran kayu 

manis dalam terapi kompres hangat 

dapat lebih meningkatkan terjadinya 

penurunan nyeri (Permenkes RI, 2016). 

Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan (Margowati, 

2017) tentang pengaruh penggunaan 

kompres kayu manis (Cinnamomum 

Burmani) terhadap penurunan nyeri 

penderita arthitis Gout yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

teknik kompres rebusan serai hangat 

terhadap penurunan skala nyeri penderita 

arthritis gout. 

Menurut asumsi peneliti, intervensi 

kelompok kompres rebusan serai hangat 

dan kompres rebusan kayu manis hangat 

yang diberikan kepada penderita 

rheumatoid arthritis di UPTD Panti 

Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri 

Samarinda sama-sama efektif dalam 

menurunkan skala nyeri yang dirasakan 

penderita rheumatoid arthritis, namun 

tidak ada yang lebih dominan karena 

kandungan yang dimiliki oleh serai dan 

kayu manis yang hampir sama, yaitu 

sama-sama mengandung minyak atsiri 

yang berfungsi sebagai analgesik 

sehingga mampu menurunkan nyeri 



 

sendi yang dirasakan penderita 

rheumatoid arthritis. 

Secara statistik, masing-masing 

intervensi efektif terhadap penurunan 

skala nyeri rheumatoid arthritis yang 

dibuktikan dengan p value 0,001. 

Terdapat perbedaan rerata antara nilai 

mean pada pre dan post intervensi 

kompres rebusan serai hangat dan 

kompres rebusan kayu manis hangat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

terdapat perbedaan skala nyeri yang 

bermakna sebelum dan setelah diberikan 

intervensi kompres rebusan serai hangat 

dan kompres rebusan kayu manis hangat, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kompres rebusan serai hangat dan kayu 

manis hangat sama-sama efektif terhadap 

penurunan skala nyeri pada penderita 

rheumatoid arthritis di UPTD Panti Sosial 

Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat melakukan penelitian dengan 

menyertakan variabel lain yang belum 

diteliti yang berhubungan dengan nyeri 

rheumatoid arthritis. 
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