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ABSTRAK 
Informed consent ialah pernyataan persetujuan dari pasien setelah mendapatkan informasi yang lengkap dari 

dokter mengenai tindakan medis kedokteran maupun kedokteran gigi yang akan dilakukan. Tindakan 

kedokteran gigi yang membutuhkan informed consent adalah semua tindakan yang bersifat invasif atau tidak 

dapat diubah. Semua prosedur, dari restorasi buccal pit sederhana hingga pengangkatan gigi molar ketiga, 

penyesuaian oklusal atau insisi kecil yang dapat mempengaruhi gigi di sekitarnya, peningkatan cusp gigi, 

fungsi pengunyahan, atau stabilitas TMJ (Temporomandibular Joint Stability). Data menunjukkan bahwa 

pasien mengingat sedikit informasi yang diungkapkan selama proses informed consent dan bahwa tingkat 

pemahaman mereka sering dinilai terlalu tinggi. Pemahaman pasien mengenai informed consent ini 

dipengaruhi oleh karakteristik pasien. Hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa terdapat hubungan karakteristik pasien seperti usia, tingkat pendidikan, dan suku dengan pemahaman 

informed consent, sedangkan jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan pasien tidak berhubungan 

dengan pemahaman tentang informed consent. 

 

Kata Kunci: Pemahaman, Informed Consent, Karakteristik Pasien 
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ABSTRACT 

Informed consent is a statement of consent from the patient after obtaining complete information from the 

doctor regarding their medical or dental treatment. Dental treatment that require informed consent are all 

invasive or irreversible actions. All procedures, from simple buccal pit restorations to removal of third 

molars, occlusal adjustments or small incisions that can affect the surrounding teeth, increased tooth cusp, 

masticatory function, or TMJ stability (Temporomandibular Joint Stability). The data show that patients 

remember little information disclosed during the informed consent process and that their level of 

understanding is often overrated. Patients' understanding of informed consent is influenced by patient 

characteristics. The results of the studies that have been conducted show that there is a relationship between 

patient characteristics such as age, education level, and ethnicity with the understanding of informed consent, 

while gender, marital status, and occupation of patients are not related to understanding of informed consent. 
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PENDAHULUAN 

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). 

       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). 

       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). 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti 

ingin menggali lebih lanjut mengenai apakah 

terdapat hubungan karakteristik pasien dengan 

pemahaman informed consent dalam tindakan 

kedokteran gigi. 

METODE PENELITIAN 

       Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kepustakaan (literature review), yaitu 

penelitian dengan menggunakan metode 

pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang 

objek penelitiannya digali melalui beragam 

informasi kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, 

dan artikel penelitian dengan pendekatan 

sistematik. Fokus penelitian kepustakaan ini yaitu 

untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, 

prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk 

menganalisis dan memecahkan pertanyaan 

penelitian yang dirumuskan. Sifat dari penelitian ini 

adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara 

teratur data yang telah diperoleh, kemudian 

diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat 

dipahami dengan baik oleh pembaca (Sudjana, 

2009). 
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh bukan dari pengamatan 

langsung, akan tetapi data tersebut diperoleh dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder yang 

dimaksud dapat berupa buku dan laporan ilmiah 

primer atau asli yang terdapat di dalam artikel atau 

jurnal baik dalam bentuk tercetak ataupun non-cetak 

(Sugiyono, 2011). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan data dengan mencari atau menggali 

data dari literatur yang terkait dengan apa yang 

dimaksudkan dalam rumusan masalah. Data yang 

telah didapatkan dari berbagai literatur 

dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang 

telah dirumuskan (Snyder, 2019). 

Database yang digunakan pada pencarian 

literatur antara lain yaitu PubMed, ScienceDirect 

(Elsevier), Scopus, Google Scholar. Pencarian kata 

kunci menentukan batasan-batasan dan sifat 

pencarian literatur untuk memperoleh artikel-artikel 

terkait dengan topik yang dijangkau oleh kata kunci, 

kata kunci akan mengeliminasi artikel-artikel yang 

tidak terkait dengan topik yang akan dikaji atau 

ditulis. Kata kunci (keywords) yang digunakan pada 

pencarian literatur antara lain: 

(KEYWORD (informed consent) 

(KEYWORD (informed consent comprehension) 

(KEYWORD (comprehension) 

(KEYWORD (understanding) 

(KEYWORD (dental treatment) 

(KEYWORD (dental care) 

(KEYWORD (dentistry) 

(KEYWORD (patient characteristics) 

(KEYWORD (pemahaman informed consent) 

(KEYWORD (tindakan kedokteran gigi) 

(KEYWORD (karakteristik pasien) 

Kriteria seleksi referensi, menentukan kriteria 

inklusi atau eksklusi dapat diidentifikasi sesuai 

dengan keterkaitannya dengan tujuan pencarian, 

Penelitian ini menggunakan kriteria sebagai berikut: 

1. Kriteria Inklusi:  

a. Original research articles full text  

b. Artikel dalam bahasa Indonesia atau 

bahasa Inggris; 

c. Artikel 10 tahun terakhir (2010-2020); 

d. Sample penelitian dengan usia 18 tahun 

atau lebih; 

e. Tidak ada batasan terkait karakteristik 

dari pasien. 

2. Kriteria Eksklusi:  

a. Artikel tanpa tersedia teks lengkap  

b. Penetilian dengan data yang tidak 

reliabel atau tidak terpercaya 

c. Tahun publikasi artikel lebih dari 10 

tahun lalu; 

d. Subjek penelitian di bawah umur (<18 

tahun). 

Hasil pencarian data dengan kata kunci 

tersebut menunjukan jumlah dari jenis artikel yang 

terpublikasi dari tahun ke tahun, data tersebut 

menunjukan jumlah artikel penelitian, artikel 

review, laporan kasus dan jenis artikel lainnya, 

jumlah data tersebut berfungsi untuk memudahkan 

peneliti dalam penyaring jenis artikel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Setelah 

mendapatkan jumlah publikasi masing masing dari 

jenis artikel yang dipublikasi tersebut, maka 

dilakukan penyaringan artikel yang akan dibahas 

pada penelitian ini berdasarkan pada literature 

selection process sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 literature selection process 

HASIL PENELITIAN 

Hasil literature selection process didapatkan 

sebenyak 8 artikel sesuai dengan topik bahasan. 

1. Tindakan Kedokteran Gigi 

       Tindakan kedokteran gigi yang 

membutuhkan informed consent menjadi lebih 

jelas bagi profesi kedokteran gigi, seorang 

profesional gigi harus mengetahui prosedur 

mana yang benar-benar memerlukan 

persetujuan tertulis dan terinformasi. Prosedur 

yang membutuhkan persetujuan adalah semua 

tindakan yang bersifat invasif atau tidak dapat 

diubah. Semua prosedur, dari restorasi buccal 

pit sederhana hingga pengangkatan gigi molar 

ketiga yang rumit memerlukan perubahan 

permanen pada jaringan tubuh dengan risiko 

beberapa jenis komplikasi atau efek samping 

yang tidak diinginkan. Bahkan penyesuaian 

oklusal atau insisi kecil dapat mempengaruhi 

gigi di sekitarnya, peningkatan cusp gigi, 

fungsi pengunyahan, atau stabilitas TMJ 

(Temporomandibular Joint Stability). 

       Mulut adalah lingkungan yang sangat 

dinamis seperti pada kekuatan lidah, bibir, 

pipi, dan gigi., setiap perubahan pada 

lingkungan itu, bahkan dengan niat terbaik 

oleh praktisi, dapat menyebabkan hasil yang 

tidak diinginkan, dan kemungkinan itu perlu 

dikomunikasikan kepada pasien dan 

didokumentasikan secara tertulis. Meskipun 

prosedur “invasif dan ireversibel” 

memerlukan persetujuan tertulis, sebagian 

besar prosedur diagnostik seperti pemeriksaan 

klinis umum, pemeriksaan periodontal, dan 

radiografi tidak memerlukan persetujuan 

formal tersebut (Kakar, et al, 2014). 

2. Informed Consent 

       Informed consent ialah persetujuan dari 

pasien setelah mendapatkan informasi yang 

lengkap dari dokter, dan merupakan aspek 

penting dari penyediaan perawatan gigi yang 

tepat. Tanpa persetujuan yang diinformasikan 

untuk perawatan pasien, seorang dokter gigi 

rentan terhadap kritik ataupun tuntutan dari 

pasien.  Informed consent pada dasarnya 

terdiri dari tiga jenis yaitu sebagai berikut: 

a. Persetujuan tersirat: Persetujuan tersirat 

mengacu pada saat pasien secara pasif 

bekerja sama dalam proses tanpa diskusi 

atau persetujuan formal. Prinsip-prinsip 

komunikasi yang baik berlaku dalam 

keadaan ini dan profesional kesehatan 

perlu memberikan informasi yang cukup 

kepada pasien untuk memahami prosedur 

dan mengapa hal itu dilakukan. 

Persetujuan tersirat tidak perlu 

didokumentasikan dalam catatan klinis. 

b. Persetujuan lisan: Persetujuan lisan 

adalah di mana seorang pasien 

menyatakan persetujuan mereka untuk 

suatu prosedur secara lisan tetapi tidak 

menandatangani bentuk tertulis apapun. 

Ini cukup untuk perawatan rutin seperti 
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untuk prosedur diagnostik dan 

profilaksis, asalkan catatan lengkap 

didokumentasikan. 

c. Persetujuan tertulis: Persetujuan tertulis 

diperlukan dalam kasus intervensi 

ekstensif yang melibatkan risiko di mana 

anestesi atau sedasi digunakan, prosedur 

restoratif, prosedur invasif atau 

pembedahan, pemberian obat dengan 

risiko tinggi yang diketahui, dan 

sebagainya (Mirza AM, 2012). 

3. Pemahaman Pasien tentang informed 

consent 

       Data dari Hall, et al (2012) menunjukkan 

bahwa pasien mengingat sedikit informasi 

yang diungkapkan selama proses persetujuan 

yang diinformasikan dan bahwa tingkat 

pemahaman mereka sering dianggap tinggi. 

Pemahaman terkait dengan faktor-faktor 

seperti usia pasien, kecerdasan pendidikan, 

fungsi kognitif, dan kecemasan. Tidak 

mengherankan, ukuran tersebut juga berkaitan 

dengan instrumen yang digunakan untuk 

menilai pemahaman, serta topik yang dicakup 

oleh pertanyaan yang diajukan. Selain itu, 

pemahaman dan ingatan pasien memburuk 

seiring waktu antara persetujuan dan 

pengujian pemahaman pasien meningkat. 

       Strategi untuk meningkatkan pemahaman 

pasien tentang risiko, manfaat, dan alternatif 

yang relevan termasuk lembar kerja 

pengambilan keputusan, formulir persetujuan 

standar dan lebih mudah dibaca, kurikulum 

pendidikan, alat bantu keputusan multimedia, 

diskusi yang diperpanjang dan teknik tes 

Repeat Back atau umpan balik. Praktik 

sederhana meminta pasien untuk mengulangi 

apa yang mereka dengar dari dokter dapat 

membantu mengevaluasi pemahaman pasien; 

praktik ini telah meningkatkan pemahaman 

pasien dalam beberapa penelitian. 

4. Karakteristik Pasien 

       Karakteristik pasien menurut Notoatmodjo 

(2010) menyebutkan ciri-ciri tiap individu yang 

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. 

5. Karakteristik pasien yang berhubungan 

dengan pemahaman tentang informed 

consent 

       Pemahaman informed consent atau 

persetujuan tindakan medis yang dihubungkan 

dengan karakteristik pasien seperti usia, jenis 

kelamin, pendidikan, dan pekerjaan pasien 

dibahas rinci pada penelitian Rafie, et al 

(2019) dan didapatkan hasil terdapat 

hubungan antara umur dan pendidikan pasien 

dengan pemahaman terhadap persetujuan 

tindakan medis pada tindakan bedah, 

sedangkan jenis kelamin dan pekerjaan tidak 

terdapat hubungan yang bermakna dengan 

pemahaman terhadap persetujuan tindakan 

medis. 

       Hasil penelitian Stunkel, et al (2016) 

sedikit berbeda yaitu menunjukkan bahwa 

pemahaman pasien mengenai informed 

consent tidak berhubungan langsung dengan 

https://repository.unimus.ac.id

https://repository.unimus.ac.id


 
 

6 
 

variabel sosiodemografi atau karakteristik dari 

pasien. Jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan 

partisipasi penelitian sebelumnya tidak terkait 

dengan pemahaman yang lebih tinggi, namun 

terdapat sedikit hubungan antara tingkat 

pendidikan tinggi dan pemahaman yang lebih 

tinggi. Sejalan dengan Agu, et al (2014) pada 

penelitiannya membuktikan bahwa 

pengetahuan tentang pemahaman pasien 

mengenai informed consent meningkat seiring 

dengan tingginya tingkat pendidikan. 

Penelitian Ferrús-Torres, et al (2011) juga 

membandingkan pemahaman informed 

consent dengan tingkat pendidikan pasien, dan 

didapatkan hasil semakain tinggi pendidikan 

pasien maka pemahamannya juga semakin 

baik. Hajivassiliou, E.C. and Hajivassiliou, 

C.A (2015) menunjukkan pula adanya 

hubungan pemahaman informed consent dan  

pendidikan pasien yang akan membantu 

mengurangi perbedaan pemahaman tentang 

persetujuan tindakan kedokteran gigi. 

       Penelitian Fink, et al (2010) memberikan 

detail yang lebih signifikan lagi mengenai 

faktor-faktor seperti ras, etnis, usia, jenis 

operasi, penggunaan Repeat Back (RB), waktu 

persetujuan, dan tingkat pendidikan pasien 

yang terkait dengan peningkatan pemahaman 

informed consent, sedangkan jenis kelamin, 

status pernikahan, status kesehatan fisik dan 

mental, tingkat kecemasan, tingkat 

kemampuan membaca, dan pekerjaan pasien 

tidak mempengaruhi pemahaman pasien 

mengenai informed consent. Pemahaman 

pasien maksimal ketika informed consent 

berlangsung antara 15 dan 30 menit. 

Pemahaman selama diskusi informed consent 

mungkin terbatas pada individu dengan 

potensi kesulitan bahasa karena etnis atau 

pendidikan. Total waktu proses persetujuan 

adalah prediktor terkuat dari pemahaman 

pasien. Memberikan waktu yang cukup untuk 

diskusi informed consent dan menggunakan 

tambahan seperti Repeat Back (RB) dapat 

meningkatkan pemahaman informed consent 

pada pasien.  

Pembahasan Penelitian 

       Informed consent ialah persetujuan dari pasien 

setelah mendapatkan informasi yang lengkap dari 

dokter, dan memiliki tiga macam yaitu persetujuan 

tersirat, lisan, dan tertulis. Tindakan kedokteran 

gigi yang membutuhkan informed consent menurut 

Kakar, et al (2014) adalah semua tindakan yang 

bersifat invasif atau tidak dapat diubah. Semua 

prosedur, dari restorasi buccal pit sederhana hingga 

pengangkatan gigi molar ketiga, penyesuaian 

oklusal atau insisi kecil yang dapat mempengaruhi 

gigi di sekitarnya, peningkatan cusp gigi, fungsi 

pengunyahan, atau stabilitas TMJ 

(Temporomandibular Joint Stability). Data dari 

Hall, et al (2012) menunjukkan bahwa pasien 

mengingat sedikit informasi yang diungkapkan 

selama proses persetujuan yang diinformasikan dan 

bahwa tingkat pemahaman mereka sering dianggap 

tinggi. Pemahaman pasien mengenai informed 

consent ini dipengaruhi oleh karakteristik pasien, 

seperti pada beberapa penelitian berikut: 

1. Penelitian Agu, et al (2014) karakteristik 

tingkat pendidikan mempengaruhi 

pemahaman pasien tentang informed consent. 

2. Penelitian Hajivassiliou, E.C. and 

Hajivassiliou, C.A (2015) karakteristik tingkat 

pendidikan mempengaruhi pemahaman pasien 

tentang informed consent. 
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3. Penelitian Ferrús-Torres, et al (2011) 

karakteristik tingkat pendidikan 

mempengaruhi pemahaman pasien tentang 

informed consent. 

4. Penelitian Stunkel, et al (2016) karakteristik 

tingkat pendidikan mempengaruhi 

pemahaman pasien tentang informed consent, 

sedangkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

partisipasi penelitian sebelumnya tidak. 

5. Penelitian Fink, et al (2010)  karakter ras, 

etnis, usia, jenis operasi, penggunaan Repeat 

Back (RB), waktu persetujuan, dan tingkat 

pendidikan mempengaruhi pemahaman pasien 

tentang informed consent, sedangkan jenis 

kelamin, status pernikahan, status kesehatan 

fisik dan mental, tingkat kecemasan, tingkat 

kemampuan membaca, dan pekerjaan tidak. 

6. Penelitian Rafie, et al (2019) karakteristik usia 

dan tingkat pendidikan mempengaruhi 

pemahaman pasien tentang informed consent, 

sedangkan jenis kelamin dan pekerjaan tidak. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan berdasarkan peninjauan hasil dan 

pembahasan pada beberapa penelitian diketahui 

bahwa terdapat hubungan karakteristik pasien 

seperti usia, tingkat pendidikan, dan suku dengan 

pemahaman informed consent, sedangkan jenis 

kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan pasien 

tidak berhubungan dengan pemahaman tentang 

informed consent. 

SARAN 

Dari hasil literature review disarankan bagi 

tenaga medis dalam penyampaian infomed consent 

disesuaikan dengan karakteristik pasien dan 

memberikan waktu yang cukup untuk berdiskusi 

serta dapat menerapkan tambahan metode repeat 

back sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

pasien, dan bagi pihak rumah sakit perlu untuk 

mengevaluasi kembali apakah semua tenaga medis 

yang melakukan tindakan medis sudah 

melaksanakan informed consent sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. 
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