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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Informed consent dalam kedokteran adalah suatu pernyataan izin atau 

pernyataan setuju dari seorang pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional 

sesudah mendapat informasi yang dimengertinya dari seorang dokter (Siswati, 

2013). Informasi merupakan hak yang harus diperoleh 

setiap orang sebagai hak asasi seorang pasien atau keluarga pasien. Berdasarkan 

informasi dari informed consent itulah kemudian pasien atau keluarga pasien 

dapat mengambil keputusan suatu tindakan medik yang akan dilakukan pada diri 

atau keluarganya. Prinsip informed consent tersebut memuat pengakuan bahwa 

yang bersangkutan telah diberi informasi serta telah memahami sepenuhnya dan 

selanjutnya menyetujui tindakan medik yang disarankan oleh dokter (Triwibowo 

& Fauziyah, 2012). 

      Hukum informed consent di tiap negara memiliki peraturannya masing-

masing seperti contohnya di Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis menganut 

sistem hukum Anglo Saxon yaitu memakai peradilan yang terbentuk dari 

kebiasaan (Common Law) yang berkembang dan menjadi luas pemakaiannya 

melalui yurisprudensi atau keputusan hakim (Rule of Law). Keputusan hakim ini 

menyatakan bahwa dokter harus membuka semua informasi tentang fakta yang 

diperlukan sehingga pasien dapat menentukan pilihan perawatan yang tepat. 

Indonesia sendiri belum terdapat yurisprudensi yang dapat dijadikan pegangan  

https://repository.unimus.ac.id

https://repository.unimus.ac.id


2 

 

sehingga belum bisa berkembang. Hukum persetujuan tindakan medis di 

Indonesia ini menganut sistem Eropa Continental dalam arti semua hukum 

dihimpun dalam buku peraturan perundang-undangan, informed consent sangat 

jelas diamanahkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan dan Undang-Undang Praktek Kedokteran No. 29 Tahun 2004. 

Peraturan yang lebih spesifik tentang Informed Consent diatur dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290 Tahun 2008 tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteran (Sugiarti, 2010). 

       Penelitian sebelumnya seperti yang disebutkan oleh K.A Agu (2014), 

ditemukan bahwa di Nigeria hanya 20% dari dokter yang melakukan informed 

consent sebagai penghormatan terhadap hak pasien untuk menentukan nasib 

sendiri, sedangkan 80% lainnya melakukan informed consent hanya ketika 

berhadapan dengan orang yang berpendidikan dan ketika ada risiko komplikasi 

yang tinggi untuk menghindari tuntutan hukum malpraktik (K.A Agu, 2014). 

Penelitian di Indonesia menunjukan bahwa dalam pemberian informasi yang 

disampaikan dokter kepada pasien terdapat sebanyak 60% informasi mengenai 

risiko tindakan tidak disampaikan, sedangkan kelengkapan pemberian informasi 

harus sesuai Standar Pelayanan Minimal yaitu 100%. Informasi medis harus 

dikomunikasikan dengan pasien atau keluarga pasien dengan baik, agar pasien 

dan keluarga paham dengan kondisi kesehatannya dan sadar dengan 

keputusannya untuk menerima atau menolak diberikan tindakan medis 

(Kencananingtyas, dkk, 2014). 
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       Kendala dalam kejelasan informasi pada informed consent meliputi hal-hal 

yang menyangkut sosial-budaya, waktu pemberian informasi, faktor keuangan, 

dan juga kecerdasan dari pasien juga akan mempersulit dalam menerima dan 

mengerti apa yang telah diterangkan (Guwandi, 2004). Hasil penelitian Ateta 

menyatakan pula bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara faktor 

karakteristik pasien seperti umur, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan 

terhadap pemahaman pasien dengan informasi dokter (Ateta, 2005). 

       Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, 

sehingga nilai-nilai islam mendominasi praturan perundang-undangan. Sistem 

hukum islam selain menunaikan kewajiban juga diutamakan pula hak seseorang. 

Informed consent berkaitan dengan kewajiban menunaikan amanat, dimana 

tenaga kesehatan harus menunaikan amanat untuk mendapatkan consent atau 

persetujuan pasien, sebab pelanggaran amanat akan merugikan pasien. Hak 

pasien yang pertama disebutkan literatur hukum di Indonesia yaitu hak atas 

informasi. Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa 

setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan 

pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami 

informasi. Jadi hak persetujuan atas dasar informasi (informed consent) 

merupakan implementasi dari hak pasien tersebut (Sugiarti, 2010).  

       Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin menggali lebih lanjut 

mengenai apakah terdapat hubungan karakteristik pasien dengan pemahaman 

informed consent dalam tindakan kedokteran gigi. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana hubungan karakteristik pasien 

dengan pemahaman informed consent dalam tindakan kedokteran gigi?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum : 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  hubungan karakteristik pasien 

dengan pemahaman informed consent dalam tindakan kedokteran gigi. 

2. Tujuan khusus : 

a. Mendeskripsikan karakteristik pasien yang terdiri dari usia, jenis 

kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan suku 

pasien dalam tindakan kedokteran gigi. 

b. Menganalisis hubungan karakteristik pasien dengan pemahaman 

informed consent. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Ilmu Pengetahuan 

       Dapat digunakan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam Ilmu 

Kedokteran Gigi dan sebagai dasar penelitian lebih lanjut yang berkaitan 

dengan hubungan karakteristik pasien dengan pemahaman informed 

consent dalam tindakan kedokteran gigi. 
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b. Bagi Institusi 

       Diadakannya penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi tambahan 

tentang seberapa jauh pemahaman pasien terhadap informasi yang  

diterimanya setelah pemberian persetujuan tertulis atau informed consent 

terhadap tindakan medis yang akan dilakukan ditinjau dari karakteristik 

pasien. 

c. Bagi Masyarakat 

  Dapat dijadikan tambahan wawasan mengenai hubungan karakteristik 

pasien dengan pemahaman informed consent dalam tindakan kedokteran 

gigi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai penerapan ilmu, menambah pengetahuan, pemahaman dan 

pengalaman melalui penelitian tentang hubungan karakteristik pasien 

dengan pemahaman informed consent dalam tindakan kedokteran gigi. 

b. Bagi Pembaca 

Sebagai gambaran tentang hubungan karakteristik pasien dengan 

pemahaman informed consent dalam tindakan kedokteran gigi serta 

menjadi sumber penelitian sebagai acuan penelitian selanjutnya. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No. Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Edo 

Yuniarta 

(2011) 

Hubungan Tingkat 

Pendidikan Pasien 

Terhadap Kepuasan 

Pemberian 

Informed Consent 

Di Bagian Bedah 

Rsup Dr. Kariadi 

Semarang (Mei-

Juni 2011). 

Cross-sectional 

Tempat : di 

Bagian Bedah 

Rsup Dr. Kariadi 

Semarang. 

Analisis dengan Chi Square α=0,05 

didapatkan nilai χ2 hitung (10,507) 

lebih besar dari nilai χ2 tabel (3,481) 

dengan derajat kemaknaan 0,001 

(p<0,05). Terdapat hubungan yang 

signifikan. Simpulan: Semakin 

tinggi tingkat pendidikan pasien 

maka semakin tinggi pula 

tingkat kepuasannya terhadap 

pemberian informed consent. 

2. Herman 

Warouw 

(2013) 

Hubungan 

Pengetahuan 

Dengan 

Pelaksanaan 

Persetujuan Setelah 

Penjelasan 

(Informed Consent) 

Pada Pasien Di 

IRDB BLU RSUP 

Prof Dr R.D 

Kandou. 

 

Metode penelitian 

ini adalah analitik 

kuantitatif dengan 

pendekatan cross 

sectional, 

menggunakan 70 

responden yang 

ada di IRDB BLU 

RSUP Prof Dr 

R.D Kandou 

sebagai responden 

penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

dari 70 responden yang diteliti, 

sebanyak 61 atau 87,1%% 

berpengetahuan baik dan 64 atau 

91,428% responden yang setuju dan 

menandatangani persetujuan setelah 

penjelasan. 

https://repository.unimus.ac.id

https://repository.unimus.ac.id


7 

 

 

 

3. Haryani 

Octaria 

dan 

Wen 

Via 

Trisna 

(2016) 

Pelaksanaan 

Pemberian 

Informasi dan 

Kelengkapan 

Informed Consent di 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Bangkinang 

(RSUD 

Bangkinang). 

Jenis 

penelitian ini 

adalah kualitatif 

dan kuantitatif. 

Teknik 

pengumpulan data 

observasi dan 

pedoman 

wawancara. 

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan 

pemberian informasi sudah sesuai 

dengan standar yang ada. 

Kelengkapan formulir informed 

consent menurut rentang nilai 

kualitas pengisian data oleh arikunto 

(1992) termasuk kedalam kategori 

tidak baik hal ini terlihat pada 

pengisian identitas pasien untuk 

alamat pasien 14 (14.6%) terisi 

lengkap dan kelengkapan pengisian 

identitas penanggung jawab pasien 

untuk alamat 25 (26.0%) diisi 

lengkap. Kelengkapan untuk 

pengisian autentikasi pasien untuk 

jenis tindakan medik 39 (40.6%) 

diisi lengkap, dan juga untuk 

pengisian istilah medis 45 (46.9%) 

diisi lengkap, Begitu juga dengan 

nama dan tanda tangan saksi I yaitu 

dari pihak pasien 52 (54.2%) diisi 

lengkap. 
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