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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Informed Consent 

a. Definisi Informed Consent  

       Informed consent yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau 

keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai 

tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap 

pasien (Permenkes No. 290 Tahun 2008). Informed consent terdiri dari 

kata informed yang berarti telah mendapat informasi dan consent berarti 

persetujuan (SK Direktur Jenderal Pelayanan Medik tentang Pedoman 

Persetujuan Tindakan Medik). Persetujuan ini diberikan dengan bebas, 

rasional, tanpa paksaan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan 

terhadapnya sesudah mendapatkan informasi cukup tentang tindakan 

kedokteran yang dimaksud. IDI (2005) menyebutkan informed consent 

juga berfungsi sebagai proses komunikasi efektif antara dokter dengan 

pasien dan bertemunya pemikiran tentang apa yang akan dilakukan dan 

tidak akan dilakukan terhadap pasien. 

       IDI (2005) menyebutkan ada tiga elemen dalam informed consent 

yaitu thresold elements adalah pemberi persetujuan haruslah 

seseorang yang kompeten untuk membuat keputusan medik), information 

elements yang terdiri pengungkapan (disclosure) dan pemahaman  
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(understanding) yang baik dari tenaga medis untuk memberikan informasi 

sedemikian rupa agar pasien dapat mencapai pemahaman yang baik pula, 

dan consent elements yang dibagi menjadi dua bagian yaitu, voluntariness 

(kesukarelaan) dan authorization (persetujuan), kesukarelaan 

mengharuskan tidak adanya tipuan ataupun paksaan dan pasien juga harus 

bebas dari tekanan yang dilakukan tenaga medis yang bersikap seolah-

olah akan dibiarkan apabila tidak menyetujui tawarannya. 

b. Tujuan dan fungsi informed consent: 

       Informed consent bertujuan untuk melindungi pasien terhadap segala 

tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien dan 

memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang 

tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap risk of treatment 

yang tidak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan 

semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti. 

Fungsi informed consent yaitu sebagai promosi dari hak otonomi 

perorangan, promosi dari keputusan yang rasional, proteksi dari pasien 

dan subjek, mencegah terjadinya penipuan atau paksaan, membuat 

profesi medik mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri (self-

secrunity),  keterlibatan masyarakat dalam memajukan prinsip otonomi 

sebagai suatu nilai sosial dan mengadakan pengawasan dalam 

penyelidikan bio-medik (Guwandi, 2003). 

 

c. Bentuk Persetujuan Tindakan Medis atau Informed Consent 
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Ada dua bentuk persetujuan tindakan medis atau informed consent yaitu 

sebagai berikut: 

1) Implied consent  

       Implied consent yaitu persetujuan tersirat atau dianggap telah 

diberikan, umumnya pasien dalam keadaan nomal atau darurat. Dalam 

keadaan normal bentuk persetujuan diberikan pada tindakan yang 

sudah biasa dilakukan atau sudah diketahui umum seperti penyuntikan 

dan pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium. Bila pasien 

dalam keadaan gawat darurat atau emergency memerlukan tindakan 

segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan 

persetujuan dan keluarganyapun tidak ditempat, maka dokter dapat 

melakukan tindakan medik terbaik menunut dokter. 

2) Expressed consent 

       Expressed consent yaitu persetujuan dinyatakan, baik secara lisan 

maupun tertulis. Persetujuan secara lisan diperlukan pada tindakan 

medik yang tidak mengandung risiko tinggi seperti pencabutan kuku. 

Segi praktis dan kelancaran pelayanan medik yang dilakukan oleh 

dokter merupakan alasan persetujuan ini. Persetujuan secara tertulis 

mutlak diperlukan pada tindakan medik yang mengandung risiko 

tinggi seperti tindakan pembedahan. Tanda setuju secara tertulis 

dengan penandatangan formulir hanya untuk memudahkan 

pembuktian jika pasien kelak menyangkal telah memberikan 

persetujuannya. Dengan sudah ditandatanganinya formulir tersebut, 

https://repository.unimus.ac.id

https://repository.unimus.ac.id


10 

 

maka jika pasien menyangkal, pasien yang harus membuktikan bahwa 

ia tidak diberi informasi. Namun demikian bila tindakan yang akan 

dilakukan mengandung resiko seperti tindakan pembedahan atau 

prosedur pemeriksaan dan pengobatan yang beresiko sebaiknya 

informed consent dibuat secara tertulis (Achadiat, 2006). 

d. Tata Laksana Persetujuan Tindakan Medis 

Menurut Sampurna yang dikutip oleh IDI (2005), pelaksanaan 

persetujuan tindakan medis adalah sebagai berikut: 

1) Pertama, mengungkapan dan penjelasan (disclosure and explanation) 

kepada pasien atau keluarga dalam bahasa yang dapat dimengerti 

tentang penegakan diagnosanya, sifat dan prosedur atau tindakan 

medik yang diusulkan, kemungkinan timbulnya risiko, manfaatnya, 

alternatif jika ada. 

2) Kedua, memastikan pasien atau keluarga mengerti apa yang telah 

dijelaskan kepadanya (harus diperhitungkan tingkat kapasitas 

intelektualnya), bahwa pasien atau keluarga telah menerima risiko-

risiko tersebut, bahwa pasien mengizinkan dilakukan prosedur atau 

tindakan medik tersebut. 

3) Ketiga, proses tersebut kemudian harus didokumentasikan sebagai 

tanda bukti telah terjadi persetujuan setelah penjelasan. 

e. Pemberi Informasi dari Informed Consent 

       Pemberi informasi merupakan tanggung jawab dokter pemberi 

perawatan atau pelaku pemeriksaan atau tindakan untuk memastikan 
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bahwa persetujuan tersebut diperoleh secara benar dan layak. Dokter 

memang dapat mendelegasikan proses pemberian informasi dan 

penerimaan persetujuan, namun tanggung jawab tetap berada pada dokter 

pemberi delegasi untuk memastikan bahwa persetujuan diperoleh secara 

benar dan layak (Konsil Kedokteran Indonesia, 2006). 

f. Pemberi Persetujuan dari Informed Consent 

       Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

maka setiap orang yang berusia 18 tahun atau lebih dianggap sebagai 

orang yang sudah bukan anak-anak. Dengan demikian mereka dapat 

diperlakukan sebagaimana orang dewasa yang kompeten, oleh karena itu 

dapat memberikan persetujuan untuk tindakan medik yang akan 

dilakukannya dalam lembar informed consent.  

g. Informasi dari Informed Consent yang Harus Disampaikan 

       Sebagaimana yang tercantum dalam Permenkes RI Nomor 585 

Tahun 1989 pasal 5 ayat 1, dikatakan informasi yang diberikan mencakup 

keuntungan dan kerugian daripada tindakan medik yang akan dilakukan, 

baik diagnostik maupun terapeutik. Pasal 7 ayat 1, mengatakan informasi 

juga harus diberikan jika ada kemungkinan perluasan operasi. SK 

Direktur Jenderal Pelayanan Medik tentang Pedoman Persetujuan 

Tindakan Medik mengatankan bahwa isi informasi dan penjelasan yang 

harus diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan kepada pasien adalah 

sebagai berikut: 
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1) Informasi dan penjelasan tentang tujuan dan prospek keberhasilan 

tindakan medik yang akan dilakukan (purpose of medical 

procedures). 

2) Informasi dan penjelasan tentang tata cara tindakan medis yang akan 

dilakukan (contempleted medi cal procedures). 

3) Informasi dan penjelasan tentang resiko (risk inherent in such medical 

prosedures) dan komplikasi yang mungkin terjadi. 

4) Informasi dan penjelasan tentang alternatif lain tindakan medis lain 

yang tersedia dan serta risikonya masing-masing (alternative medical 

procedures and risk). 

5) Informasi dan penjelasan tentang prognosis penyakit apabila tindakan 

medis tersebut dilakukan (prognosis with and without medical 

procedures). 

6) Diagnosis perlu juga diperhatikan dalam setiap pemberian penjelasan, 

dokter harus memperhatikan kondisi dan situasi kesehatan pasien, 

karena pasien atau keluarga pasien menolak untuk dioperasi, 

sedangkan tindakan operasi merupakan pilihan untuk penyembuhan 

penyakit yang diderita pasien. 

 

 

 

h. Dasar Hukum Informed Consent 
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       Terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

informed consent di Indonesia yang dapat dijadikan bahan rujukan untuk 

landasan hukum bagi praktik pelayanan medis, yaitu:  

1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

       Dalam UU Praktik Kedokteran, persetujuan tindakan medik 

tercantum pada Bab VII tentang Penyelenggaraan Praktik 

Kedokteran, yang dituangkan di dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 yang 

menyebutkan bahwa: 

 “(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan 

dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus 

mendapat persetujuan. 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.” 

       Hal ini juga sejalan dengan yang disebutkan oleh Ratman (2012) 

bahwa salah satu hak pasien adalah mendapatkan informasi sejelas 

jelasnya dan selengkap-lengkapnya dari dokter yang menangani 

penyakitnya, yaitu hak atas informasi yang merupakan bagian dari hak 

untuk menentukan dirinya sendiri (The rights of self-determination) 

atau hak dasar individu yang dipunyai oleh pasien. 

2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Praktik Kedokteran 

       Informed consent di sebutkan secara tersirat dalam Pasal 17, yang 

menyatakan bahwa:  
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“(1) Dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan tindakan 

kedokteran atau kedokteran gigi terlebih dahulu harus memberikan 

penjelasan kepada pasien tentang tindakan kedokteran yang akan 

dilakukan.  

(2) Tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus 

mendapat persetujuan dari pasien.  

(3) Pemberian penjelasan dan persetujuan sebagaimana dimaksud 

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-

undangan.” 

       Informed consent merupakan suatu kesepakatan atau persetujuan 

pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap 

dirinya, setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai 

upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai 

informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi (Komalawati, 

2002). 

3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang 

Persetujuan Tindakan Kedokteran 

       Pemenkes ini sekaligus mencabut dan menggantikan Permenkes 

Persetujuan Tindakan Medik yang lama. Penjelasan mengenai 

informed consent itu sendiri tercantum di dalam Pasal 7 ayat 1, yaitu: 

“Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung 

kepada pasien dan atau keluarga terdekat, baik diminta ataupun 

tidak.” 
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       Pada pasien yang tidak sadar, tidak mungkin persetujuan 

dimintakan kepada pasien tersebut, tetapi persetujuan dimintakan 

kepada keluarga pasien atau orang yang mengantarnya (Ratman, 

2012). Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) pada Permenkes Nomor 290 

Tahun 2008 ini penjelasan tersebut sekurang-kurangnya mencakup: 

1. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran 

2. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan 

3. Alternatif tindakan lain dan risikonya 

4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi 

5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan 

6. Perkiraan pembiayaan 

2. Tingkat Pemahaman 

a. Definisi Pemahaman 

       Pemahaman yang disebutkan oleh Kelvin Seifert (2007) menyatakan 

bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan 

dengan cara mengingat dari apa yang sudah diajarkan dan sesuai dengan 

maksud penggunaannya. Pemahaman memiliki dua karakteristik yaitu 

kemampuan untuk menangkap inti dari materi dan kemampuan untuk 

mengungkapkan kembali baik dalam bentuk tulisan, perkataan, maupun 

simbol. Karakteristik tersebut maka memunculkan pengertian pemahaman 

yaitu suatu kemampuan untuk menangkap inti serta menyampaikan 

kembali baik dalam bentuk perkataan, tulisan maupun simbol dari materi 

yang telah disampaikan. 
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b. Tingkat Pemahaman 

Tingkat pemahaman seseorang menurut Arikunto (2010) dapat dibagi atas 

3 tingkatan, yaitu:  

1) Pemahaman Baik 

Tingkat pemahaman dikatakan baik apabila seluruh informasi yang 

diberikan dapat dikuasainya dan memiliki interval 75–100%. 

2) Pemahaman Cukup 

Tingkat pemahaman dikatakan cukup bila seseorang dapat menguasai 

sebagian besar atau 55–74% dari informasi yang sudah didapatnya. 

3) Pemahaman Buruk 

Pemahaman buruk atau kurang yaitu jika individu hanya mampu 

menguasai informasi kurang dari ≤55%. 

c. Indikator Pemahaman 

       Menurut Bloom yang dikutip Notoatmodjo (2003), perilaku manusia 

terdiri terdiri dari tiga domain, ranah atau kawasan, yakni: kognitif, afektif, 

psikomotor. Ranah kognitif atau pengetahuan merupakan domain yang 

sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang terdiri atas enam 

tingkatan, yaitu mengingat atau mengetahui (know), memahami 

(comprehension), mengaplikasi (aplication), menganalisis (analysis), 

mensintesis (synthesis) dan mengevaluasi (evaluation). Pemahaman 

merupakan tingkatan kedua dari domain kognitif setelah manusia 

mengingat atau mengetahui. Memahami diartikan sebagai suatu 

kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui 
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dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang 

telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya 

terhadap objek yang dipelajari. Memahami (comprehension) diartikan 

sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang 

diketahui dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar. 

Terdapat beberapa indikator dalam pemahaman diantaranya: 

1) Menjelaskan kembali, setelah selesai proses pemberian informasi 

pasien akan mampu menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan. 

2) Menguraikan dengan kata-kata sendiri, setelah selesai proses 

pemberian informasi pasien akan mampu menguraikan kembali materi 

yang telah disampaikan dengan menggunakan kata-katanya sendiri. 

Dalam hal ini pasien menjelaskan dengan kata yang berbeda tetapi 

mempunyai makna yang sama. 

3) Merangkum, pasien mampu menguraikan informasi dari dokter dalam 

proses diskusi tanpa mengurangi kandungan makna yang ada. 

4) Memberikan contoh, setelah selesai proses pemberian informasi pasien 

akan mampu memberikan contoh-contoh suatu peristiwa yang 

berkaitan dengan materi. Dari penjelasan yang ada akan dikembangkan 

melalui contoh-contoh yang lebih nyata dalam kehidupan yang dialami.  

5) Menyimpulkan, pasien akan mampu menemukan inti yang paling 

mendasar dari informasi yang telah diberikan. 

d. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman 
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Pemahaman memiliki 2 faktor utama yang mempengaruhinya: 

1) Faktor Internal 

       Faktor internal atau faktor dari dalam yaitu berdasarkan tingkat 

kecerdasan seseorang atau kemampuan pengetahuannya. Cara melihat 

pengetahuan seseorang bisa diketahui dengan tingkat pendidikan. 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memberikan 

pengetahuan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan  

pemahamannya pula. 

2) Faktor Eksternal 

       Faktor eksternal atau faktor dari luar yaitu berupa faktor dari orang 

yang menyapaikan, karena penyampaian akan berpengaruh pada 

pemahaman. Jika bagus cara penyampaian pemberi informasi maka 

orang yang menerima informasi akan lebih mudah memahami apa yang 

disampaikannya, begitu juga sebaliknya (Hamalik, 2002). 

3. Karakteristik Pasien 

       Karakteristik seorang pasien menurut Notoatmodjo (2010) menyebutkan 

ciri-ciri individu digolongkan kedalam tiga kelompok yaitu: 

a. Ciri-ciri demografi; seperti jenis kelamin dan umur 

b. Struktur sosial; seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, kesukuan atau ras, 

dan sebagainya. 

c. Manfaat-manfaat kesehatan; seperti keyakinan bahwa pelayanan 

kesehatan dapat menolong proses penyembuhan penyakit. 
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       Aguswina (2011) menyatakan bahwa karakteristik dalam individu adalah 

hal yang berbeda atau unik tentang seseorang, tempat, atau hal yang 

menggambarkannya. Karakteristik pasien itu sendiri meliputi: 

a. Usia 

       Orang dewasa berfikir untuk dapat memahami lebih tinggi dari pada 

umur orang yang masih anak-anak. Semakin dewasa usia maka semakin 

tumpul daya ingatnya tetapi daya pikir dan pemahamannya semakin baik. 

Pada usia anak-anak proses mengingatnya baik dan lebih pandai 

menjawab pertanyaan yang bersifat ingatan dibandingkan pertanyaan 

yang bersifat pemikiran dan pemahaman (Arikunto, 2006). 

b. Jenis Kelamin 

       Respon atau tanggapan yang diberikan seseorang itu tergantung dari 

karakteristik atau faktor-faktor lain dari orang-orang yang berkaitan, 

faktor internal seperti jenis kelamin seseorang berpengaruh terhadap 

pengetahuan, penelitian menunjukkan jenis kelamin perempuan secara 

bermakna dikaitkan dengan skor rata-rata yang lebih tinggi pada 

pengetahuan (Gholami, 2014).  

c. Status Perkawinan 

       Perkawinan adalah ikatan atau komitmen emosional dan legal antara 

seorang pria dengan wanita yang terjalin dalam waktu yang panjang dan 

melibatkan aspek ekonomi dan sosial. Pada penelitian Ateta (2005) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan bermakna antara status 

perkawinan terhadap pemahaman informasi pada pasien. 
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d. Tingkat Pendidikan  

       Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang. 

Pada tingkat sekolah dasar metode pembelajaran lebih pada proses 

mengingat dan menghafal, pada tingkat sekolah lanjutan metode 

pembelajaran sudah pada tingkat berpikir ketimbang hanya menghafal 

selanjutnya, semakin tinggi tingkat sekolah maka proses untuk berpikir, 

memahami dan menganali semakin ditekankan (Arikunto, 2006). 

       Menurut Notoatmodjo (2010) pendidikan adalah upaya 

pembelajaran kepada masyarakat, agar masyarakat melakukan tindakan-

tindakan (praktik) untuk memelihara (mengatasi masalah-masalah), dan 

meningkatkan kesehatannya. Perubahan atau tindakan pemeliharaan dan 

peningkatan kesehatan yang dihasilkan oleh pendidikan kesehatan ini 

didasarkan kepada pengetahuan dan kesadarannya melalui proses 

pembelajaran. 

       UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menjelaskan 

bahwa indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan yaitu 

sebagai berikut: 

1) Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar 

untuk hidup dalam masyarakat, berupa pengembangan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan dasar terdiri dari Sekolah Dasar atau 

Madrasah Ibtidaiyah dan SMP atau MTs. 

2) Pendidikan Menengah 
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Pendidikan menengah sebagai perluasan dari pendidikan dasar dan 

mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi 

ataupun memasuki lapangan kerja. Pendidikan menengah terdiri dari 

SMA dan MA atau SMK dan MAK. 

3) Pendidikan Tinggi 

Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup 

program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi terdiri atas 

Akademik, Institut, Sekolah Tinggi. Pendidikan tinggi 

diselenggarakan untuk menyiapkan seseorang untuk menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau 

profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau 

menciptakan ilmu pengetahuan (Ihsan, 2006). 

e. Pekerjaan 

       Struktur sosial seperti pekerjaan mempengaruhi perilaku manusia 

dalam hal pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu informasi 

(Arikunto, 2006). Pada penelitian Ateta (2005) menyatakan pula bahwa 

terdapat hubungan bermakna antara karakteristik pasien seperti 

pekerjaan terhadap pemahaman pasien dengan informasi dokter. 

f. Suku atau Budaya 

       Suku atau budaya ini sangat mempengaruhi perilaku manusia dalam 

hal pemahaman terhadap suatu informasi ataupun konsep. Lingkungan 

pada suatu suku merupakan tempat terjadinya interaksi antar manusia, 
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apabila perilaku yang terbentuk dapat diterima oleh lingkungannya maka 

dapat diterima pula oleh individu yang bersangkutan (Arikunto, 2006). 

B. Kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

Informed Consent 

Tingkat Pemahaman Pasien 

terhadap Informed Consent 

Permenkes No. 290 

Tahun 2008 

Dasar Hukum Penerima Persetujuan 

Pasien kompeten (atau 

diatas 18 tahun) 

Informasi pada informed 

consent: 

1. Diagnosis 

2. Tujuan tindakan 

3. Alternatif tindakan 

4. Risiko dan komplikasi 

5. Prognosis 

6. Perkiraan pembiayaan 

 

 

Penjelasan informasi 

oleh dokter ke pasien 

Karakteristik Pasien: 

a. Usia 

b. Jenis Kelamin 

c. Status Perkawinan 

d. Tingkat Pendidikan 

e. Pekerjaan 

f. Suku 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

D. Hipotesis 

       Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji lebih dulu 

kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari Hipotesis Nihil (Ho), 

dan Hipotesis Alternatif (Ha) sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat hubungan karakteristik pasien dengan pemahaman informed 

consent dalam tindakan kedokteran gigi. 

Ha  : Terdapat hubungan karakteristik pasien dengan pemahaman informed 

consent dalam tindakan kedokteran gigi. 

 

Karakteristik Pasien 

 

- Usia 

- Jenis Kelamin 

- Status Perkawinan 

- Tingkat Pendidikan  

- Pekerjaan 

- Suku 

Pemahaman 

Informed Consent 
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