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Abstrak. Dengan padatnya pekerjaan dan tingkat kesibukan manusia di era milenial ini,
mereka lupa dan bahkan mengabaikan kesehatannya akibat pekerjaan atau bahkan
kesibukan, mereka akan lebih memilih teknologi instan, Salah satu bentuk tekhnologi yang
akan mereka pilih dikala padatnya pekerjaan mereka yaitu tekhnologi untuk mengatasi
kelelahan. Contohnya yaitu terapi bantal panas. Sudah banyak terapi bantal panas yang dapat
meringankan keluhan. Efek yang dihasilkan dari panas dapat membuka pembuluh darah
sehingga dapat memperlancar peredaran darah. Salah satu metode ini sudah banyak di
kalangan masyarakat, namun kekurangannya, terapi ini membuat peminatnya kesulitan
mencari stop kontak dan mempersulit pemakaian diluar ruangan. Permasalahan demikian
membuat peneliti menciptakan sebuah terapi bantal panas yang menggunakan bantuan
tenaga listrik. Keunggulan terapi ini selain mudah dibawa kemanapun yaitu dapat di charger
atau di isi daya listrik. Terapi ini juga dibuat menggunakan pasir kuarsa yang dilengkapi dengan
ramuan-ramuan herbal yang bermanfaat untuk melegakkan pernafasan, menghilangkan
stress, dan masih banyak khasiat lainnya. Banyak peminat yang memilih terapi ini karena
dianggap efisien.
Kata kunci : Aromaterapi, Bantal, Listrik, Panas, Terapi.
Abstract. With the density of work and the level of human activity in this millennial era, they
forget and even ignore their health due to work or even hustle and busyness,they will choose
when their work is tight, namely technology to overcome fatigue, for example, therapy for hot
pillows wich can alleviate complaints. Effects produced from heat can open up blood vessels so
that it can facilitate blood circulation. One of these methods has been widely among the public,
but the disasdventages of this therapy make it difficult for enthusiasts to find a stopper and
make it difficult to use outside the room. Such problems made researches create a heat cushion
therapy that uses electric power assistance. The advantages of this therapy are in addition to
being easy to carry anywhere, wich can be charger with electronicity. This therapy is also made
using quartz amd which is equipped with useful herbal ingredients to relieve breathing, relieve
stress and much more. Many interested people choose this therapy because it is considered
more efficient.
Keywords : aromatherapy, pillows, electricity, heat, therapy.

1. PENDAHULUAN
Semakin berkembangnya teknologi pada era milenial, maka akan mempengaruhi semua yang berhubungan
dengan segala kegiatan manusia yang dilakukan. Tidak hanya itu, tekhnologi juga berperan sebagai salah satu
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yang sangat mempengaruhi aktifitas manusia. Di Indonesia sendiri, tekhnologi sudah dianggap sangat
berpengaruh terhadap aktifitas dan kehidupan sehari-hari. masyarakat Indonesia mempunyai keinginan bahwa
teknologi-teknologi di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Padatnya pekerjaan dan
seringnya aktivitas menyebabkan masyarakat Indonesia jarang untuk mau menggerakkan anggota badannya
untuk sedikit berolahraga, kebiasaan ini membuat masyarakat mengeluh beberapa penyakit yang tak disadari
dan bahkan mereka tidak mengetahui penyakitnya sudah mengarah pada komplikasi. Berdasarkan data dari
International Labour Organization (ILO) tahun 2013, 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Tahun
sebelumnya (2012) ILO mencatat angka kematian dikarenakan karena penyakit akibat kerja (PAK) sebanyak 2
juta kasus setiap tahunnya. Dengan tekhnologi, masyarakat tidak harus mengeluarkan banyak tenaga untuk
dapat berolahraga secara berlebihan atau menyita waktunya. Mereka dapat memilih metode-metode untuk
dapat memenuhi kebutuhan mereka dikala rutinitas mereka yang padat, contohnya yaitu dengan terapi.
Masyarakat luas saat ini mulai beralih dari pengobatan medis ke pengobatan selain medis atau terapi
(komplementer). Alasannya bukan hanya karena kesibukan, namun juga karena jarak tempat pelayanan
kesehatan yang relative tidak strategis dengan tempat tinggal mereka, serta dengan alasan biaya yang kurang
mendukung. Terapi yang dapat dipilih yaitu terapi yang efisien dan mudah di kalangan masyarakat luas. Maka
salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat biasanya memilih metode terapi panas untuk
meredakan nyeri. Metode dalam penggunaan suhu hangat hingga panas dapat menimbulkan beberapa efek
fisiologis seperti rasa nyaman, mengurangi atau membebaskan nyeri, mengurangi atau mencegah terjadinya
spasme otot, memperlancar sirkulasi darah, merangsang peristatik usus, serta memberi rasa hangat. Novita
(2010: 31) menyatakan bahwa terapi panas sering digunakan pada fase kronis cedera. Cara kerja terapi panas
ini yaitu untuk meningkatkan aktivitas molekuler (sel) dengan metode pengaliran energi melalui konduksi
(pengaliran lewat medium padat), konveksi (pengaliran lewat medium cair atau gas), konversi (pengubahan
bentuk energi) dan radiasi (pemancaran energi).
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, kami ingin memanfaatkan teknologi yang dapat mendukung
perkembangan layanan kesehatan dengan menggunakan terapi bantal panas serbaguna dengan bantuan tenaga
listrik. Terapi ini dapat menjadi inovasi baru dimasyarakat ketika gejala atau masalah akibat kerja atau padatnya
pekerjaan yang menjadi masalah kesehatan timbul. maka diharapkan dengan adanya pelayanan terbaru melalui
terapi ini dapat mengobati atau menghilangkan beberapa penyakit akibat pekerjaan, contohnya pundak terasa
kaku, susah tidur, membakar lemak tubuh, rheumatic, gastritis, nyeri haid, serta melancarkan peredaran darah,
dll. Terapi ini dapat mengatasi masalah masyarakat yang sulit mencari waktu untuk beristirahat dan sibuknya
bekerja. Dengan terapi bantal panas serba guna ini, mereka dapat dengan mudah membawanya kemanapun
mereka bepergian dan tidak perlu repot-repot membuang biaya mahal untuk pergi ke pelayanan kesehatan.
Terapi bantal panas ini menggunakan bantuan tenaga listrik dimana dapat menghasilkan panas dnengan suhu
maksimal 41,5 sampai 51,5 derajat celcius. Terapi panas dapat membuka pembuluh darah lebih lebar, sehingga
meningkatkan aliran darah dan pasokan oksigen serta nutrisi untuk mengurangi rasa sakit pada persendian otot ,
ligamen dan tondon yang cedera. Suhu hangat juga mampu menurunkan potensi kejang otot dan meningkatkan
jangkauan gerak. Teknologi ini sudah pernah dibuat sebelumnya oleh sumber lain, dan sudah pernah ada
sebelumnya, namun yang membedakan dengan produk yang sudah pernah ada yaitu dengan adanya sistem
untuk mencharger listrik bila pemakaiannya sudah habis atau agar tidak perlu lagi mencari stop kontak apabila
dalam keadaan darurat dan dimanapun. Terapi ini juga menggunakan pasir kuarsa yang dilengkapi dengan
ramuan-ramuan herbal yaitu minyak habbatussauda, minyak zaitun, dan bubuk jahe, serta minyak aromaterapi
seperti greentea, dan lavender. Kesemuanya itu bermanfaat untuk melegakkan pernafasan, menghilangkan
stress, baik untuk daya tahan tubuh, menetralkan racun, dan masih banyak khasiat lainnya. Teknologi ini dapat
memberikan bentuk terapi kesehatan yang efisien dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat. Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil
guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan
peningkatan dan pengobatan serta pelaksanaan upaya pengobatan minimal sebelium terjadi komplikasi.

2. LANDASAN TEORI
Terapi atau pengobatan adalah remediasi masalah kesehatan, biasanya mengikuti diagnosis orang yang
melakukan terapi disebut sebagai terapis. Dalam bidang medis, kata terapi sinonim dengan kata pengobatan.
Diantara psikolog, kata ini mengacu kepada psikoterapi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, ”terapi
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merupakan usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit, dan perawatan
penyakit.” Masyarakat seringkali memilih berbagai macam terapi untuk mengatasi masalah kesehatan mereka,
dikalangan masyarakat beberapa ada yang menggunakan terapi medis, terapi komplementer, atau yang disebut
dengan terapi tambahan di luar bidang medis dan terapi alternatif yaitu “terapi yang biasanya dilakukan oleh
orang orang yang secara turun-temurun ditempatnya mampu melakukan pengobatan atau orang yang telah ikut
baik secara resmi, maupun tidak resmi (Momon, 2008).
Banyak masyarakat beranggapan bahwa terapi komplementer lebih efisien dibanding dengan terapi medis,
terapi komplementer menurut National Cancer Institute (2005), merupakan terapi-terapi tambahan yang
dilakukan diluar terapi medis sebagai terapi utama dan berfungsi sebagai terapi pendukung untuk mengontrol
gejala, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi terhadap pengobatan pasien secara keseluruhan.
Beberapa terapi komplementer yaitu contohnya terapi panas. Terapi panas merupakan terapi yang dipercaya
masyarakat mampu untuk menyembuhkan sakit ringan pada bagian-bagian tubuh tertentu, misalnya pundak
terasa kaku, kaku kuduk, disminorea, gastritis, bahkan rematoid arthritis.
Penelitian dari ahli mikrobiologi University School of Medicine di Amerika Serikat, “Nikolai Shevcuk, mendapati
bahwa mandi air hangat bisa meningkatkan hormon endorfin, sehingga dapat meningkatkan mood seseorang
menjadi lebih bahagia.” Terapi panas dapat membuka pembuluh darah sehingga meningkatkan aliran darah dan
pasokan oksigen serta nutrisi untuk mengurangi rasa sakit atau pegal. Suhu hangat juga mampu menurunkan
potensi kejang otot, dan meningkatkan jangkauan gerak, karenanya, banyak pasien dengan diagnosis
rheumatoid arthtritis memilih mengunakan terapi panas untuk meredakan nyeri pada bagian tertentu
ditubuhnya. Suhu panas dari terapi, dihasilkan oleh beberapa penghantar, seperti air, listrik dan beberapa
metode lainnya dari teknologi masa kini.
Peneliti membuat aliran listrik yang dapat menghasilkan panas dengan beberapa cara, dengan suhu 41,5-5,5
derajat celcius. Yaitu dengan penghantar listrik heater elemen yang dirangkai dengan beberapa metode, yang
digunakan dengan DC dan dapat mengasilkan aliran panas dari rangkaian listrik tersebut.

3. METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang dipilih yaitu eksperimental, artinya meneliti, yaitu mencari sumber-sumber tentang penelitian
terapi panas yang sudah pernah dilakukan, yaitu Novita (2010: 31) menyatakan bahwa terapi panas sering
digunakan pada fase kronis cedera. Cara kerja terapi panas ini yaitu untuk meningkatkan aktivitas molekuler
(sel) dengan metode pengaliran energi melalui konduksi (pengaliran lewat medium padat), konveksi (pengaliran
lewat medium cair atau gas), konversi (pengubahan bentuk energi) dan radiasi (pemancaran energi).
Kemudian mencari, yaitu mencari sumber alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan bantal panas ini,
mulai dari rangkaian alat listrik, kain, busa, pasir dan aromaterapi. Lalu menjelaskan serta membuat suatu
instrument dimana instrument ini dapat langsung dipergunakan oleh pengguna. yaitu dengan perancangan
pembuatan produk bantal panas serba guna yang dirancang dengan beberapa metode yang didahului dengan
proses persiapan alat dan bahan, pemotongan kain, penjahitan, dan disusul dengan perakitan alat listrik sendiri,
dan diikuti dengan proses pemberian aromaterapi pada pasir kesehatan khusus. Dan pada proses akhir yaitu
penjahitan kembali bantal yang telah dirangkai keseluruhannya.
Setelah di uji coba pada tanggal 04 Juli 2019 pada sejumlah orang yang menderita rheumatoid arthtritis terhadap
skala nyeri, didapatkan hasil yang signifikan, tingkat nyeri menurun dengan nilai p=0.003 dari skala nyeri 5 (110) menjadi 2. Penelitian dilakukan selama 2 hari berturut-turut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1

Proses Pendahuluan

Produk yang dihasilkan pada alat ini sudah sejauh persiapan alat dan bahan siap cetak dan telah selesai proses
penjahitan, dan sudah mencapai 100%. Berdasarkan capaian yang dilakukan dapat dilihat gambar berikut ini :
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Gambar 1 Pemotongan dan pengukuran kain disusul dengan penjahitan
4.2

Perakitan Alat

Tahapan pencapaian kedua yaitu perakitan alat yang telah dirangkai sedemikian rupa sehingga mampu
menghasilkan panas dengan suhu maksimal 51,5 derajat celcius. Dan dengan bantuan pasir kuarsa yang
ditempelkan pada permukaan setiap rangkaian akan membuat panas tidak menembus langsung pada
permukaan kulit yang diterapi. Kami merangkai sedemikian rupa agar terapi mampu dirasakan dengan nyaman
tanpa merasakan panas yang menyengat. Diikuti dengan daya baterai charger yang mampu mengisi kekuatan
daya yang lumayan lama. Begitu pula aroma harum yang dihasilkan pada pasir yang telah diteteskan beberapa
campuran aromatherapy seperti minyak habatussauda, minyak zaitun, minyak jahe, minyak greentea, dan
minyak lavender, akan terasa ketika bantal digunakan dengan aliran panas yang ditimbulkan yang akan
memancarkan aromaterapy dan membuat rileks. Berdasarkan capaian yang dilakukan, terapi bantal panas ini
masih memerlukan pemaksimalan untuk pengaturan suhu dan daya charger baterai. dapat dilihat gambar
berikut ini :

Gambar 2 rangkaian kegiatan perakitan aliran listrik yang diiringi dengan menempelkan pasir kuarsa pada
bagian bawah rakitan yang telah dicampur dengan beberapa aromaterapy.
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4.3

Proses penutupan

Pada proses ini, bantal dijahit ulang dan kemudian seluruh alat yang telah dirancang pada tahap pertama dan
kedua kemudian dimasukan seluruhnya kedalam bantal yang telah dijahit, diiringi pengujian keberhasilan.

Gambar 3 Proses penjahitan kembali dan produk terapi bantal panas serba guna
Produk terapi bantal panas ini merupakan jenis produk terapi yang berbeda dengan produk yang pernah ada
sebelumnya, dimana produk ini dapat menghasilkan suhu maksimal dari 41,5-51,5 derajat celciu. Diikuti
fungsinya yang dapat diisi daya charger dan aromaterapi nya yang mampu merelaksasikan otot.

5. KESIMPULAN
Dengan tekhnologi, masyarakat tidak harus mengeluarkan banyak tenaga untuk dapat berolahraga secara berlebihan
atau menyita waktunya. Mereka dapat memilih metode-metode untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka
dikala rutinitas mereka yang padat, contohnya yaitu dengan terapi. Banyak masyarakat memilih terapi panas
untuk meredakkan nyeri. Kami merancang produk terapi bantal panas serba guna untuk meringankan segala
penyebab kekambuhan nyeri dan untuk merelaksasikan otot, melancarkan peredaran darah dan mengatasi
stress karena aromaterapinya. Keunggulan produk ini pun dapat dilihat dari fungsi yang ada yaitu dapat diisi
daya charger, dan aromaterapinya yang mampu merelaksasikan tubuh.
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