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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Odontektomi 

2.1.1 Definisi 

Definisi menurut Archer menyatakan bahwa odontektomi adalah 

pengambilan gigi dengan prosedur bedah dengan pengangkatan 

mukoperiosteal flap dan membuang tulang yang ada diatas gigi dan juga tulang 

disekitar akar sisi bukal dengan chisel, bur, atau rongeurs.2 

Odontektomi adalah tindakan mengeluarkan gigi secara bedah, diawali 

dengan pembuatan flap mukoperiosteal, diikuti dengan pengambilan tulang 

undercut yang menghalangi pengeluaran gigi tersebut.2 

Odontektomi adalah prosedur operasi yang paling umum digunakan oleh 

ahli bedah mulut sekaligus merupakan model umum yang biasa digunakan 

untuk menilai efektivitas analgesik penghilang rasa sakit akut setelah operasi 

gigi. Pencabutan molar ketiga rahang bawah secara pembedahan sering 

menyebabkan rasa sakit, trismus dan pembengkakan. Lamanya pembedahan, 

insisi, bentuk mukoperiosteal flap, dan perlakuan sebelum operasi 

mempengaruhi intensitas dan frekuensi keluhan setelah operasi.7 

Klasifikasi impaksi gigi molar ketiga menurut Pell & Gregory (1933):8 

 Berdasarkan ruang antara ramus dan sisi distal molar dua : 3 kelas  

1. Kelas I: Ruang cukup  

2. Kelas II: Ruang kurang  

3. Kelas III: Tidak ada ruang/molar ketiga dalam ramus mandibula. 
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 Berdasarkan relasi antara ramus mandibula dan molar kedua meliputi.  

1. Posisi A: Bagian tertinggi dari gigi terletak lebih tinggi atau sejajar dengan 

garis oklusal gigi molar dua.  

2. Posisi B: Bagian tertinggi dari gigi terletak diantara garis oklusal dan garis 

servikal gigi molar dua.  

3. Posisi C: Bagian tertinggi dari gigi terletak dibawah servikal line gigi molar 

dua. 

 

Gambar 1. Klasifikasi impaksi gigi molar ketiga menurut Pell & Gregory9 

2.1.2 Indikasi dan Kontra Indikasi 

Menurut Andersson (1997) dan Pederson (1998) semua gigi impaksi 

sebaiknya segera dipertimbangkan untuk dilakukan penatalaksanaannya 

dengan mempertimbangkan indikasi dan kontra indikasinya.10 

2.1.2.1 Indikasi 

Adapun indikasi yang perlu diperhatikan pada tindakan odontektomi adalah 

sebagai berikut:10 
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a. Pencegahan penyakit periodontal dijadikan sebagai indikasi yang penting 

diperhatikan dalam tindakan odontektomi oleh karena merupakan daerah 

yang paling dekat gigi impaksi sebagai tempat predisposisi terjadinya 

penyakit periodontal. 

b. Pencegahan karies dan perikoronitis karena daerah tersebut merupakan 

retensi sisa makanan dan tempat perkembangan bakteri. Apabila tidak 

dilakukan pembersihan secara maksimal akan berisiko mudah terjadi karies 

dan perikoronitis. 

c. Pencegahan resorpsi akar dijadikan sebagai indikasi dalam odontektomi 

karena gigi impaksi dapat menyebabkan tekanan pada akar gigi sebelahnya 

sehingga menyebabkan resorpsi akar. Pencabutan gigi impaksi dapat 

menyelamatkan gigi terdekat dengan adanya perbaikan pada sementumnya. 

d. Pencegahan kista dan tumor odontogen termasuk indikasi odontektomi 

karena gigi impaksi yang berada di dalam tulang alveolar mengakibatkan 

follicular sacc tertahan. Folikel gigi ini akan mengalami degenerasi kistik 

sehingga menyebabkan terjadinya kista dentigerous dan keratokis. Tumor 

odontogen dapat terjadi disekitar gigi impaksi yang terbentuk dari folikel gigi. 

e. Rasa sakit daerah gigi impaksi akan terjadi karena penekanan syaraf, maka 

odontektomi akan menyebabkan dekompresi syaraf daerah tersebut. 

f. Sebelum perawatan ortodonti dan protodonti gigi impaksi harus diambil / 

odontektomi, karena apabila tidak dilakukan tindakan tersebut, perawatan 

ortodonti dan protodonti akan mengalami kegagalan. 

2.1.2.2 Kontra Indikasi 

Apabila terdapat hal-hal seperti tersebut dibawah maka tindakan odontektomi 

tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan komplikasi berbahaya. 

Adapun hal-hal yang menjadi kontra indikasi dalam odontektomi adalah :11 
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I. Kontraindikasi relatif 

a. Lokal 

1. Periapikal patologi; apabila pencabutan gigi dilakukan maka infeksi akan 

menyebar luas dan sistemik, maka antibiotik harus diberikan sebelum 

dilakukan pencabutan gigi. 

2. Adanya infeksi oral seperti Vincent’s Angina, Herpetic 

gingivostomatitis. Hal ini harus dirawat terlebih dahulu sebelum 

dilakukan pencabutan gigi. 

3. Perikoronitis akut; perikoronitis harus dirawat terlebih dahulu sebelum 

dilakukan pencabutan pada gigi yang terlibat, jika tidak maka infeksi 

bakteri akan menurun ke bagian bawah kepala dan leher. 

b. Sistemik 

1. Pasien-pasien dengan compromised medis juga menjadi hal penting yang 

perlu diperhatikan sebelum odontektomi karena apabila pasien memiliki 

riwayat medis seperti gangguan fungsi kardiovascular, gangguan 

pernapasan, gangguan pertahanan tubuh, atau memiliki kongenital 

koagulopati, maka operator sebaiknya mempertimbangkan untuk tidak 

melakukan tindakan pencabutan gigi impaksi atau odontektomi. Akan 

tetapi, jika gigi impaksi tersebut bermasalah maka sebelum tindakan 

operator harus konsultasi medis terlebih dahulu kepada dokter yang 

merawatnya. 

2. Demam yang asalnya tidak dapat dijelaskan; penyebab paling umum dari 

demam tersebut kemungkinan adalah endokarditis bakteri subakut dan 

apabila dilakukan prosedur ekstraksi dalam kondisi ini dapat 

menyebabkan bakteremia, maka sebelum tindakan perlu diberikan 

antibiotika sebagai profilaksis. 

2.1.2.3 Faktor Penyulit 

Selain indikasi dan kontra indikasi, dalam tindakan odontektomi operator 

juga harus mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat menjadi penyulit 

tindakan antara lain : bentuk akar yang abnormal, hipersementosis, tingkat 
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kepadatan tulang, dekat pembuluh darah, saraf dan sinus maksilaris, serta 

pandangan operasi yang sempit.12 

2.1.2.4 Komplikasai Odontektomi 

Komplikasi dapat terjadi disaat atau setelah tindakan odontektomi. 

Angka kemungkinan terjadinya komplikasi dalam odontektomi meningkat 

terutama pada pasien dengan gigi impaksi totalis letak dalam. Dokter harus 

sudah dapat memperhitungkan risiko komplikasi yang akan terjadi 

berdasarkan foto panoramik atau foto dental yang telah dilakukan sejak awal. 

Apabila odontektomi dilakukan maka akan terjadi komplikasi seperti fraktur 

akar, gigi molar kedua goyah, trauma pada persendian temporo-mandibular, 

akar terdorong ke ruang submandibula, bahkan dapat terjadi fraktur angulus 

mandibula, namun fraktur mandibula jarang terjadi.13Komplikasi lain yang 

dapat terjadi setelah odontektomi adalah parestesi. Parestesi terjadi akibat 

trauma yang mengenai nervus alveolaris inferior, nervus lingualis atau nervus 

maxillaris. Adapun manifestasi klinis parestesi yaitu berupa hilangnya sensasi 

pada bagian tertentu dari wajah, biasanya pada bibir atau dagu. Penanganan 

yang dapat dilakukan pada parestesi salah satunya adalah dengan terapi obat-

obat neurotropik.14 

2.2 Kecemasan 

2.2.1 Definisi 

Freud menyatakan bahwa kecemasan didefinisikan sebagai situasi 

yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan yang kemudian disertai dengan 

perasaan yang mengancam bahaya secara fisik. Perasaan yang tidak 

menyenangkan tersebut tidak dapat dipastikan, tetapi dapat dirasakan secara 

samar-samar.1  

Kecemasan berasal dari kata cemas yang artinya khawatir, gelisah, 

dan takut. Kecemasan juga bisa didefinisikan sebagai rasa takut yang tidak 

diketahui dari mana rasa takut itu berasal. Tetapi, faktor yang paling banyak 
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membentuk kecemasan ialah faktor lingkungan. Stuart (2006) menyatakan 

bahwa definisi kecemasan merupakan kekhawatiran yang tidak jelas dan 

menyebar, berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan 

emosi ini tidak memiliki objek spesifik, kecemasan dialami secara subyektif 

dan dikomunikasikan secara interpersonal dan berada dalam suatu rentang.15 

Sutardjo Wiramihardja (2005) mengatakan bahwa kecemasan adalah 

suatu perasaan yang sifatnya umum, dimana seseorang merasa ketakutan atau 

kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun wujudnya. 

Kecemasan adalah perasaan takut yang tidak menyenangkan dan tidak dapat 

dibenarkan yang sering disertai gejala fisiologis, terkandung unsur 

penderitaan yang bermakna dan gangguan fungsi yang disebabkan oleh 

kecemasan tersebut.16 

2.2.2 Etiologi Kecemasan 

Pada kecemasan ada faktor-faktor yang berkontribusi didalamnya 

seperti faktor biologis, sosial dan psikologis. Interaksi faktor-faktor tersebut 

dengan derajat yang berbeda-beda dapat menimbulkan kerentanan dan 

ketahanan yang berbeda pula pada masing-masing individu.17 

1. Teori Biologis 

a. Genetik 

Pada penelitian yang dilakukan pada sebuah keluarga menggunakan kriteria 

DSM-III, ditemukan bahwa gangguan kecemasan lima kali lebih umum 

(19,5% dibandingkan 3,5%) diantara saudara pasien dengan gangguan 

kecemasan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Didapatkan tingkat 

konkordasi yang tidak lebih tinggi pada kembar monozigot dibandingkan 

dizigot untuk gangguan kecemasan pada studi dua kembar dengan kriteria 

yang sama. Penelitian tersebut mendapatkan bahwa genetik berperan 

sederhana dalam etiologi gangguan kecemasan.18 
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b. Neurobiologis  

1. Noradrenergik  

Jalur noradrenergik (sistem saraf lokus coeruleus-noradrenalin-simpatik) 

berhubungan dengan rasa takut dan gairah serta berperan penting dalan 

respon tubuh terhadap ancaman. Tingkat kadar katekolamin pada pasien 

dengan gangguan kecemasan tampak normal. Disisi lain respon terhadap 

reseptor a2-adrenergik dibawah normal dan kepadatan a2-reseptor trombosit 

juga berkurang.18 

2. Neurotransmiter 

 Gamma Aminobutyric Acid (GABA) 

Beberapa neurotransmiter berpengaruh pada reaksi kecemasan, begitu juga 

dengan gamma aminobutyric acid (GABA) merupakan neurotransmiter yang 

bersifat inhibitorik, yang berarti meredakan aktivitas yang berlebih dari 

sistem saraf dan membantu untuk meredam respon-respon stres. Apabila 

GABA tidak adekuat dalam aktivitasnya maka neuron-neuron dapat berfungsi 

berlebihan dan kemungkinan menyebabkan kejang. Pada beberapa kasus, 

aksi GABA yang kurang adekuat dapat meningkatkan keadaan kecemasan. 

Hal tersebut didukung dengan bukti bahwa kelompok obat anti-cemas 

golongan Benzodiazepine termasuk Valium dan Librium membuat reseptor 

GABA menjadi lebih sensitif, sehingga meningkatkan efek menenangkan 

(inhibitorik) dari GABA. 

 Serotonin dan Norepineprin 

Kedua neurotransmiter ini memegang peran penting juga dalam gangguan 

kecemasan. Hal ini menjelaskan obat-obat anti-depresi yang mempengaruhi 

sistem neurotransmiter ini sering kali memiliki efek menguntungkan untuk 

menangani beberapa tipe kecemasan.19 

3. Sistem Saraf Otonom 

Tindakan somatik fungsi sistem saraf otonom berpengaruh terhadap 

hal-hal berikut: konduktansi kulit, laju pernapasan (takipneu), variabilitas 

denyut jantung (takikardi), tekanan darah, gastrointestinal (diare) pada pasien 
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dengan gangguan kecemasan. Temuan tersebut mengindikasikan 

berkurangnya respon sistem saraf otonom pada individu dengan gangguan 

kecemasan.20,21 

2. Teori Psikodinamik 

Fokus dari teori ini yaitu pada ketidakmampuan ego untuk bercampur 

ketika terjadi konflik antara id dan superego, sehingga menghasilkan 

kecemasan. Terjadinya hal tersebut dikarenakan berbagai alasan (hubungan 

antara orangtua dan anak yang tidak memuaskan, atau kepuasan yang sifatnya 

sementara), maka pengembangan ego menjadi tertunda. Kecacatan yang 

terjadi pada perkembangan fungsi ego akan memodulasi kecemasan.22 

3. Teori Kognitif 

Pandangan utama teori ini adalah kerusakan, penyimpangan, atau pola 

berpikir kontraproduktif yang akan mendahului prilaku maladatif dan 

emosional. Apabila terjadi gangguan pada mekanisme sentral akan terjadi 

gangguan yang konsekuen dalam perasaan dan perilaku. Kecemasan akan 

dipertahankan oleh penilaian yang keliru dari situasi. Terjadi hilangnya 

kemampuan untuk berfikir tentang masalah, baik fisik atau interpersonal. 

Individu tersebut akan merasa rentan dalam situasi tertentu dan terjadi distorsi 

hasil pemikiran dalam penilaian rasional, sehingga terbangun hasil negatif.23 

2.2.3 Jenis Kecemasan 

Freud membagi kecemasan menjadi tiga, yaitu:23 

1) Kecemasan Realitas atau Objektif 

Kecemasan ini didefinisikan sebagai perasaan yang tidak 

menyenangkan dan tidak spesifik dan bersumber dari adanya ketakutan 

terhadap bahaya yang mengancam di dunia nyata. Kecemasan ini menuntun 

kita untuk berperilaku bagaimana menghadapi bahaya. Tidak jarang 

ketakutan yang bersumber dari realitas ini menjadi ekstrim.23 
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2) Kecemasan Neurosis 

Kecemasan ini mempunyai dasar pada masa kecil, pada konflik antara 

keinginan instingual dan realita. Kecemasan ini berkembang berdasarkan 

pengalaman seseorang yang terkait dengan hukuman yang maya atau 

khayalan dari orang tua atau orang lain yang mempunyai otoritas secara maya 

pula.23 

Freud membagi kecemasan neurosis menjadi tiga bagian yang berbeda, 

diantaranya; pertama, kecemasan yang didapat karena adanya faktor dalam 

dan luar yang menakutkan, kedua, kecemasan yang terkait dengan objek 

tertentu yang bermanifestasi seperti phobia, dan ketiga, kecemasan neurotik 

yang tidak berhubungan dengan faktor-faktor yang berbahaya dari dalam dan 

luar. 23 

3) Kecemasan Moral 

Kecemasan ini dirasakan ketika ancaman datang bukan dari luar, dari 

dunia fisik, tapi dari dunia superego yang telah terinternalisasikan ke dalam 

diri seseorang. Secara dasar merupakan ketakutan akan suara hati individu 

sendiri. Kecemasan moral ini adalah kata lain dari rasa malu, rasa bersalah 

atau rasa takut mendapat sanksi.23 

2.2.4 Tanda dan Gejala Kecemasan 

Setiap individu memiliki tanda dan gejala kecemasan yang berbeda. 

Keluhan yang sering dikemukakan oleh seseorang saat mengalami 

kecemasan secara umum menurut Hawari (2004), antara lain sebagai 

berikut:24 

1. Gejala psikologis : pernyataan cemas/ khawatir, firasat buruk, takut akan 

pikirannya sendiri, mudah tersinggung, merasa tegang, tidak tenang, 

gelisah, mudah terkejut. 

2. Gangguan pola tidur, mimpi-mimpi yang menegangkan.  

3. Gangguan konsentrasi dan daya ingat. 
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4.  Gejala somatik : rasa sakit pada otot dan tulang, berdebar-debar, sesak 

nafas, gangguan pencernaan, sakit kepala, gangguan perkemihan, tangan 

terasa dingin dan lembab, dan lain sebagainya. 

Gejala kecemasan di klasifikasikan dalam tiga jenis gejala, antara lain :24 

a. Gejala fisik seperti kegelisahan, anggota tubuh bergetar, banyak 

berkeringat, sulit bernafas, jantung berdetak kencang, merasa lemas, panas 

dingin, mudah marah, tersinggung. 

b. Gejala behavorial yaitu berperilaku menghindar, terguncang, melekat dan 

dependen. 

c. Gejala kognitif yaitu khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan 

ketakutan terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan, keyakinan bahwa 

sesuatu yang menakutkan akan segera terjadi, ketakutan akan ketidak 

mampuan untuk mengatasi masalah, pikiran terasa bercampur aduk atau 

kebingungan, sulit berkonsentrasi. 

2.3 Kecemasan Dental 

2.3.1 Definisi Kecemasan Dental 

Kecemasan dental menurut Klingberg dan Broberg adalah suatu 

keadaan tentang keprihatinan bahwa sesuatu mengerikan akan terjadi yang 

dihubungkan dengan perawatan gigi atau aspek tertentu dari perawatan gigi.25 

Kecemasan dental digambarkan sebagai keadaan cemas yang terjadi 

pada prosedur perawatan dental dan hal itu akan menimbulkan dugaan negatif 

yang sering dihubungkan dengan pengalaman trauma dini, sikap negatif dari 

keluarga, dan persepsi pada perawatan dental sebelumnya.25 

Kecemasan Dental adalah faktor yang paling utama menyebabkan 

orang-orang enggan untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulut mereka 

ke dokter gigi.26 
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2.3.2 Faktor Penyebab Kecemasan Dental 

Banyak hal yang dapat mempengaruhi tingkat kecemasan pada 

odontektomi baik secara visual seperti kesan terhadap dokter gigi, perawat 

dan peralatan yang digunakan. Secara auditorik seperti mendengar rintihan 

dari pasien lain, terlebih lagi mendengar bunyi alat yang digunakan dalam 

tindakan misalnya bur. Selain itu juga suasana ruangan praktik seperti aroma 

obat-obatan yang menyengat, sirkulasi yang buruk sehingga ruangan menjadi 

pengap dan tidak nyaman dapat menambah tingkat kecemasan pasien dalam 

tindakan odontektomi. 

Kecemasan dental merupakan fenomena yang kompleks. Selain 

beberapa stresor yang tersebut diatas, beberapa literatur menyebutkan ada 

faktor-faktor risiko lain yang dapat menyebabkan kecemasan dental. Menurut 

Stuart dan Sudden (1998) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kecemasan yaitu sebagai berikut : 27 

1. Jenis Kelamin 

Stres sering dialami oleh wanita dibandingkan dengan laki-laki. Menurut 

Kaplan dan Sadock (1997) menyatakan bahwa kurang lebih 5% dari populasi, 

kecemasan pada wanita dua kali lebih banyak dari laki-laki, lebih tingginya 

kecemasan pada wanita mungkin disebabkan oleh karena wanita memiliki 

kepribadian yang labil dan juga akibat pengaruh hormon terhadap tingkat 

emosi sehingga wanita lebih mudah marah, cemas dan curiga.27 

2. Tingkat Pendidikan 

Kurangnya pendidikan khususnya pengetahuan mengenai perawatan gigi 

dapat menyebabkan timbulnya rasa cemas pada perawatan gigi. Hal ini 

disebabkan masyarakat yang pendidikannya rendah tersebut tidak 

mendapatkan informasi yang cukup mengenai perawatan gigi sehingga 

mereka menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang menakutkan sehingga 
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pasien datang ke dokter gigi dengan keadaan gigi rusak dan rasa sakit yang 

sudah parah yang membutuhkan perawatan dan pengobatan yang ekstensif. 

3. Umur 

Seseorang yang berumur lebih muda ternyata lebih mudah mengalami 

gangguan akibat stres dari pada seseorang yang lebih tua. 

4. Potensi Stresor 

Stresor psikososial merupakan peristiwa yang menyebabkan perubahan 

dalam kehidupan seseorang, sehingga orang tersebut melakukan adaptasi. 

Beberapa faktor lain yang secara konsisten dapat dikaitkan dengan timbulnya 

kecemasan dental, antara lain :27 

1. Faktor pengalaman traumatik 

Kecemasan yang dialami oleh pasien pada umumnya disebabkan oleh 

sesuatu hal dari pengalaman traumatik pribadi sebelumnya. Pengalaman 

traumatik pada waktu masih kecil atau masa remaja dapat menjadi penyebab 

utama rasa takut dan cemas pada orang dewasa. Bahkan sejumlah besar 

masyarakat berpendapat bahwa tingkah laku karakteristik pribadi dokter gigi 

atau orang-orang yang terlibat dalam pengobatan gigi tersebut dapat menjadi 

salah satu faktor yang menimbulkan rasa takut dan cemas dalam diri mereka. 

Ini berarti, para dokter gigi atau perawat yang berkerja dalam perawatan gigi 

tersebut memainkan suatu peranan yang penting juga, oleh karena nantinya 

mempengaruhi bagaimana sikap dan tingkah laku pasien terhadap dokter gigi. 

2. Faktor sosial ekonomi 

Beberapa pengamatan dan penelitian telah menunjukkan bahwa 

masyarakat yang status sosial ekonominya rendah cenderung untuk lebih 

takut dan cemas terhadap perawatan gigi dibandingkan dengan masyarakat 

yang sosial ekonominya menengah ke atas. Hal ini dikarenakan perawatan 

gigi tersebut kurang umum bagi masyarakat yang status ekonominya rendah. 

Disamping itu, masyarakat merasa bahwa biaya perawatan gigi sangat mahal. 
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3. Faktor fobia alat perawatan gigi  

Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan pasien terhadap penggunaan 

setiap alat yang terdapat di ruang perawatan sehingga pasien menjadi cemas 

terhadap perawatan gigi. Perasaan ini dapat hilang apabila dokter gigi 

menjelaskan kepada pasien penggunaan setiap alat tersebut. 

Pendapat lain yang mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi 

kecemasan adalah :28 

a) Faktor fisik 

Kelemahan fisik dapat melemahkan kondisi mental individu sehingga 

memudahkan timbulnya kecemasan. 

b) Lingkungan awal yang tidak baik. 

Lingkungan adalah faktor utama yang dapat mempengaruhi kecemasan 

individu, jika faktor tersebut kurang baik maka akan menghalangi 

pembentukan kepribadian sehingga muncul gejala-gejala kecemasan. 

2.3.3 Cara Mengurangi Kecemasan Dental 

Mengurangi kecemasan pada kecemasan dental sangat penting, karena 

kecemasan dapat menurunkan ambang nyeri dan mempengaruhi keberhasilan 

tatalaksana dalam tindakan gigi. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi kecemasan dental adalah:29,30 

1. Modelling 

Studi klinis dan laboratoris telah membuktikan bahwa model didalam film 

sama efektifnya dengan menggunakan model langsung. Modelling digunakan 

untuk mengatasi kecemasan dental dimana jika model memberikan contoh 

mengunjungi dokter gigi, menerima perawatan dan selesai tanpa mengalami 

tekanan, maka kecemasan pasien dan perasaan ketidakpastian atau keragu-

raguan juga berkurang. 
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2. Mengurangi keragu-raguan 

Meskipun modelling sangat efektif untuk mengurangi kecemasan, namun 

besar kemungkinan kecemasan berkurang karena keragu-raguan pasien juga 

berkurang dan keyakinan yang diberikan oleh dokter gigi yang perhatian 

kepada pasien. Karena ketidakpastian menimbulkan kecemasan, pasien perlu 

diberikan informasi mengenai perawatan yang akan dilakukan untuk 

mengurangi ansietas. 

3. Relaksasi 

Tujuan relaksasi adalah untuk mendapatkan mental dan otot yang tenang. 

Penggabungan antara metode pernafasan dalam dan relaksasi otot bisa 

mengurangi ketegangan pada pasien secara efektif. 

4. Distraksi  

Distraksi banyak diaplikasikan karena penggunaannya yang mudah. 

Contoh distraksi yang paling sederhana dan efektif adalah musik. Dekorasi 

ruangan, karya seni yang menarik dan akuarium ikan tropis juga bisa 

mengalihkan fokus pasien dan berguna untuk mengalihkan perhatian pasien 

dari stimuli rasa takut. Jika fokus pasien teralihkan, maka rasa cemas pasien 

juga akan berkurang. Pada penelitian kali ini penulis memilih metode 

distraksi dengan terapi musik sebagai pilihannya. Musik yang dipilih adalah 

musik klasik “Mozart” dan musik instrumental pop modern. 

5. Dukungan emosional 

Kecemasan dapat dikurangi dengan memberikan informasi kepada pasien 

dimana juga diiringi dengan pemberian dukungan emosional dari dokter gigi 

ketika memberikan penjelasan tentang prosedur dan perawatan gigi yang 

akan dilakukan pada pasien. Pendekatan tidak hanya dapat dilakukan oleh 
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dokter gigi namun dapat dilakukan juga oleh tenaga medis lainnya yang 

melakukan interaksi dengan pasien. 

6. Farmakologi 

Seiring dengan bertambahnya kecemasan, kemungkinan menggunakan 

obat-obatan semakin meningkat. Sedasi dengan inhalasi nitrous oxide 

merupakan teknik pilihan untuk pasien dengan rasa cemas ringan maupun 

sedang. Pasien dengan kecemasan berat yang akan menjalani beberapa 

ekstraksi gigi dengan proses rumit memerlukan sedasi yang lebih dalam 

biasanya melalui intravena. 

2.3.4 Cara Mengukur Kecemasan Dental 

Pada penelitian ini, cara yang dipilih untuk mengukur tingkat 

kecemasan pada pasien odontektomi adalah Dental Anxiety Scale (DAS). 

A. Corah’s DentalAnxiety Scale (DAS) 

Corah’s DAS merupakan skala yang menunjukkan 4 reaksi yang berbeda 

dalam situasi atau prosedur yang ditemukan di klinik gigi. Ada empat situasi 

yang digambarkan dalam pengukuran ini yang meliputi : 

1. Sebelum datang ke praktik dokter gigi. 

2. Saat menunggu perawatan. 

3. Saat duduk di dental unit. 

4. Saat menjalani perawatan. 

Setiap pilihan jawaban memiliki skor A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5; 

dengan pilihan A menunjukkan pasien tidak cemas dan pilihan E 

menunjukkan tingkat maksimum dari kecemasan dental. Total skor yang 

paling rendah adalah 4 (tidak cemas) dan yang paling tinggi adalah 20 (sangat 

cemas).31 
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2.4 Terapi Musik 

2.4.1 Definisi 

National Association for Therapy Music menjelaskan bahwa terapi 

musik adalah penggunaan musik dalam pemenuhan tujuan terapeutik seperti 

restorasi, pemeliharaan, serta peningkatan kesehatan mental dan fisik. Musik 

merupakan "kompleks suara yang ekspresif dan teroganisir" dan termasuk 

elemen dasar dari nada, durasi, kekerasan, and kenyaringan.32 

Terapi musik adalah usaha meningkatkan kualitas fisik dan mental 

dengan rangsangan suara yang terdiri dari melodi, ritme, harmoni, timbre, 

bentuk dan gaya yang diorganisir sedemikian rupa hingga tercipta musik yang 

bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental.33 

2.4.2 Mekanisme Kerja Terapi Musik 

Rosch dan Koeditz (1998) menyatakan bahwa musik mempengaruhi 

sistem limbik di otak yang menekan fungsi poros hipothalamus, hipofisis dan 

kelenjar adrenal sehingga menghambat pengeluaran hormon stres (epinefrin, 

norepinefrin, dopa, kortikosteroid).34 

Musik sebagai gelombang suara akan diterima dan dikumpulkan oleh 

daun telinga lalu masuk ke dalam meatus akustikus eksternus hingga 

membrana timpani. Oleh membrana timpani bersama dengan rantai osikule 

dengan aksi hidrolik dan mengungkit, energi bunyi tersebut selanjutnya 

diperbesar menjadi 25–30 kali (rata-rata 27 kali) untuk menggerakkan cairan 

perilimfe dan endolimfe. Setelah itu getaran akan diteruskan hingga organon 

korti dalam kokhlea, disini getaran tersebut akan diubah dari sistem konduksi 

ke sistim saraf melalui nervus auditorius (N. VIII) sebagai impuls elektris.35 

Impuls elektris musik yang telah masuk melalui serabut saraf dari 

ganglion spiralis korti selanjutnya menuju ke nukleus koklearis dorsalis dan 

ventralis yang terletak di bagian atas medulla.36Selanjutnya setelah melalui 

nukleus olivarius superior, impuls pendengaran berlanjut ke atas melalui 
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lemniskus lateralis kemudian berlanjut ke kolikulus inferior, tempat serabut 

ini berakhir. Setelah itu impuls berjalan ke nukleus genikulata medial lalu 

bersinap, dan akhirnya berlanjut melalui radiasio auditorius ke korteks 

auditorius, yang terutama terletak pada girus superior lobus temporalis.37 

Dari korteks auditorius yang terdapat pada area broca 41, jaras melanjut 

ke sistem limbik melalui cincin korteks serebral yang dikenal sebagai korteks 

limbik. Korteks ini berfungsi sebagai zona transisional yang dilewati sinyal 

yang dijalarkan dari sisi korteks ke dalam sistem limbik dan juga ke arah yang 

berlawanan. Dari korteks limbik, jaras pendengaran diteruskan ke 

hipokampus yang salah satu ujungnya berbatasan dengan nuklei amigdaloid, 

selanjutnya amigdala akan meneruskan ke hipotalamus.37 

Hipotalamus merupakan pengaturan sebagian fungsi vegetatif dan 

fungsi endokrin tubuh seperti salah satunya yaitu perilaku emosional, jaras 

pendengaran tersebut diteruskan ke formatio retikularis sebagai penyalur 

impuls menuju serat saraf otonom yang terdiri dari serabut simpatis dan 

parasimpatis yang mana kedua serabut tersebut mempengaruhi kontraksi dan 

relaksasi organ-organ. Relaksasi dapat merangsang pusat rasa ganjaran 

sehingga menimbulkan rasa tenang. Hal tersebut terjadi karena otak 

memerintah untuk mengeluarkan zat-zat seperti GABA, enkhepaline, beta 

endorphin yang dapat memberikan efek analgesia yang akan menghambat 

neurotransmiter rasa nyeri pada pusat persepsi dan interpretasi sensorik 

somatik otak.37 

2.4.3 Jenis Terapi Musik 

Semua jenis musik dapat dijadikan sebagai musik terapi. Dalam 

beberapa jurnal penelitian lain yang serupa juga menyatakan bahwa banyak 

musik yang dapat digunakan sebagai musik terapi untuk mengurangi tingkat 

kecemasan antara lain: musik classic, jazz, blues, pop dan rock. Utomo & 

Natalia (1999) menyatakan bahwa musik klasik merupakan musik yang 

memiliki nilai seni dan nilai ilmiah yang tinggi. Ada beberapa  musik klasik 
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yang paling sering didengarkan adalah musik klasik karya Mozart, Bach, 

Bethoven, Handel, Hydn. Musik klasik “Mozart” yakni musik klasik ciptaan 

Mozart yang kemudian dikenal dengan “Efek Mozart” yaitu efek kognisi 

yang hasilnya mampu memberi rasa tenang, menurunkan kecemasan dan 

mengurangi pemakaian farmakoterapi.4,5 

Jenis musik yang dapat digunakan tidak hanya musik klasik, akan tetapi 

semua musik yang memiliki ketukan 70-80 kali per menit dapat dijadikan 

juga sebagai musik terapi karena irama tersebut sesuai dengan irama jantung 

sehingga musik tersebut dapat menimbulkan efek terpeutik. Musik yang 

direkomendasikan untuk terapi adalah musik instrumental, musik 

instrumental adalah musik yang dihasilkan dari alat musik tanpa adanya vocal 

atau lirik di dalamnya.38 

2.4.4 Manfaat Terapi Musik 

Menurut beberapa studi, musik memiliki efek yang signifikan terhadap 

beberapa hal berikut:38,39 

1. Kesehatan Jiwa 

Menurut pendapat seorang ilmuwan Arab, Abu Nasr al-Farabi (873-950M) 

dalam buku Great Book About Music, mengatakan bahwa musik dapat 

menimbulkan rasa tenang, mengendalikan emosi, pendidikan moral, 

pengembangan spiritual dan menyembuhkan gangguan psikologis.38,39 

2. Relaksasi, Mengistirahatkan Tubuh dan Pikiran 

Dalam penataan praktek, musik dapat membantu pasien untuk rileks sebelum 

dan selama prosedur pemicu kecemasan, perawatan dan terapi. 

3. Mengurangi rasa sakit 

Musik mampu mengurangi persepsi dan pengalaman nyeri dan meningkatkan 

toleransi terhadap nyeri akut dan kronis.40 

4. Meningkatkan kekebalan tubuh 

Apabila seseorang mendengarkan musik yang sesuai yang dapat diterima oleh 

tubuh maka tubuh akan berespon dengan mengeluarkan hormon serotonin 
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yang akan memberi efek bahagia, nikmat sehingga secara tidak langsung hal 

tersebut juga dapat mempengaruhi peningkatan sistem kekebalan tuhuh orang 

tersebut. 

5. Meningkatkan kecerdasan 

Musik dapat meningkatkan kecerdasan terutama bila diberikan saat bayi 

masih dalam kandungan, dimana pada trimester awal saat pembentukan organ 

terutama otak, musik dapat merangsang proses tersebut sehingga 

pembentukannya menjadi optimal. Selain itu musik juga dapat mengurangi 

kecemasan fisiologis, tekanan darah, laju pernapasan dan kebutuhan oksigen 

pada pasien.41,42 
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2.5 Kerangka Teori, Kerangka Konsep Dan Hipotesis 

A. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema Kerangka Teori 
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B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema Kerangka Konsep 

 

 

C. Hipotesis 

Terdapat perbedaan pengaruh antara pemberian musik klasik 

Mozartdibanding instrumental pop terhadappenurunan tingkat kecemasan 

dental pada pasien odontektomi. 
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