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spirasi saya dalam penelitian ini. Mahasiswa-mahasiswa bimbingan 
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Lina dan semua skriptor baik S1 ataupun S2 yang telah membantu 
penelitian ini. Selanjutnya penulis menghaturkan terima kasih ke-
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lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Gerhard 
Buchbauer dan Dr. L. Jirovetz dari Institut Pharmazeutie, Univer-
sity of Vienna, Austria yang telah banyak memberikan masukan 
dalam proses penelitian ini, Prof. Dr. Bukhardt dari West Virginia 
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memberikan spirit kepada penulis untuk mengembangkan aroma-
terapi di Indonesia, dan Prof Dr. E. Ernst yang telah memberikan 
artikel-artikelnya tentang aromatherapy. Rasa terima kasih diucap-
kan pula pada teman-teman di Fakultas Farmasi Unpad yang telah 
mendukung penulis. Akhirnya, terima kasih teriring cinta yang 
dalam penulis ucapkan pada Mia Kusmiatin, A.Md, Widya Siva 
Gramita dan Javier Hafi z Gibran yang telah membantu dan men-
curahkan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan 
ini, orang tua penulis, papah dan mamah (alm). Hanya kepada Al-
lah SWT penulis kembalikan semuanya. Semoga segala kebaikan 
yang kalian berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dan 
dicatat sebagai amal ibadah disisi-Nya. Amin. Penulis menyadari, 
begitu banyak kekurangan dalam buku ini, terutama dalam men-
elusuri original paper. Namun, sebagai orang yang sedang belajar, 
penulis sangat terbuka menerima kritikan dan masukan untuk pe-
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1.1 SEJARAH DAN PENGALAMAN EMPIRIKKini banyak yang menamakan dirinya seorang aromaterapis. 
Padahal, ia belum melakukan penelitian ilmiah dan hanya 
menggunakan sebutan tersebut untuk tujuan mereka ma-

sing-masing serta memadukannya dengan unsur mistik yang me-
ngatakan omong kosong bahwa minyak atsiri adalah jiwa, sema-
ngat, dan kepribadian. Semua itu membawa kita pada kebingungan 
dan kesalahan interpretasi tentang prinsip dasar aromaterapi. 

Kata aromaterapi merupakan gabungan dari kata aroma, 
yang berarti harum, bau wangi, sesuatu yang lembut dan terapi 
yang berimplikasi pada penanganan dokter atau orang-orang 
yang mempelajari ilmu kesehatan. Tetapi, banyak aromaterapis 
yang menyangkal hubungan antara aroma dengan senyawa volatil 
walaupun senyawa volatil itulah yang membedakan minyak atsiri 
satu dengan yang lainnya. Agar tidak salah menginterpretasikan 
tentang aromaterapi, maka sebaiknya kita mengetahui sejarah 
tentang aromaterapi ini.

Pengobatan dengan bau harum-haruman seperti minyak at-
siri (Esensial Oil) atau dengan senyawa fragrance telah lama dilaku-
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kan. Orang-orang Mesir dan India telah melakukannya 4000 tahun 
yang lalu. Orang-orang Mesir menggunakan tumbuhan beraroma 
untuk melakukan pemijatan setelah mandi, pengobatan penyakit, 
dan untuk membalur tubuh agar kulit terawat, serta parfum atau 
kosmetik. Sedangkan di India, telah lama digunakan sebagai obat 
tradisional yang dikenal dengan Ayurveda.

Ratu Mesir Cleopatra menggunakan bunga ros segar di bawah 
bantalnya dengan maksud menenangkan tidurnya. Gambar 1.1 
menunjukkan bagaimana Ratu Mesir menggunakan aroma dalam 
pengobatan. Dari gambar tersebut, sebetulnya diuraikan dalam 
syair puisinya yang disebut Gilgamesch bahwa aroma digunakan 
untuk fumigassi bagi si sakit, yang menurut keyakinan agamanya 
mengusir roh-roh halus. Konsep ini sebetulnya mengarah pada 
desinfektan, pembersihan dari kuman atau penyegaran badan.

Gambar 1.1 Lukisan Ratu Mesir  yang sedang menggunakan 
pengobatan dengan bau-bauan.

Perkembangan selanjutnya, orang-orang Yunani meng-
gunakan metode infusi dari ekstrak minyak atsiri dari tumbuh-
an aroma. 1200 tahun yang lalu, dokter asal Yunani, Pedacius 
Dioscorides menulis buku tentang herbal medicine yang dijadikan 
standar bagi orang-orang Eropa Barat. Orang-orang Roma mulai 


