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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komplikasi pasca esktraksi ini bisa menjadi masalah yang serius dan fatal. Menurut 

Pederson (1996), komplikasi adalah suatu respon pasien tertentu yang dianggap sebagai efek 

samping normal dari pembedahan, yaitu perdarahan, rasa sakit, dan edema. Apabila 

berkelanjutan, maka perlu ditinjau apakah termasuk efek samping normal atau termasuk 

komplikasi.  

Komplikasi pencabutan gigi menurut Pederson (1996) dibagi menjadi tiga yaitu 

komplikasi intraoperatif, komplikasi pasca bedah, dan komplikasi beberapa saat setelah 

operasi. Komplikasi intra operatif berupa perdarahan, fraktur, pergeseran, cedera jaringan 

lunak, dan cedera saraf. Sedangkan komplikasi pasca bedah berupa perdarahan, rasa sakit, 

edema, dan reaksi  terhadap obat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pederson  dan Gordon (1996) tentang komplikasi yang 

terjadi saat pencabutan gigi di RSUP Cipto Mangunkusumo dengan menggunakan 

pemeriksaan klinis subyektif dan obyektif pada 57 pasien dewasa,  menunjukkan bahwa 

tingkat kejadian komplikasi pencabutan gigi sederhana dan gigi impaksi yang berkisar antara 

2,6% hingga 30,9%. Ini hanya gambaran yang tampak, artinya masih banyak kejadian yang 

belum terdeteksi. Dijelaskan pula bahwa komplikasi yang terjadi adalah rasa sakit, edema, 

dan trismus akibat edema yang terjadi. Kejadian ini juga dapat disertai dengan terjadinya 

parastesi pada daerah yang dilakukan pembedahan. Hampir semua komplikasi yang terjadi 

bersifat sementara, akan tetapi dalam beberapa kasus, parastesi dapat menjadi permanen dan 

menyebabkan permasalahan fungsional lainnya.  
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Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya komplikasi akibat pencabutan gigi antara 

lain : pemberian antibiotik, pengalaman operator, tingkat kesulitan impaksi, lama pencabutan, 

irigasi yang adekuat, jumlah gigi yang dicabut, dan jenis anestesi yang dilakukan (Gordon, 

1996). 

Salah satu tindakan perawatan dalam bidang kedokteran gigi adalah pencabutan gigi. 

Pencabutan gigi merupakan hal yang sering dilakukan oleh seorang dokter gigi. Tetapi tidak 

jarang juga terjadi kesalahan pada kasus kasus tertentu, salah satu contoh kasus yang sering 

ditangani oleh dokter adalah ekstraksi gigi impaksi (Bakar, 2012). 

Menurut Sultan (2014), dalam penelitian yang berjudul “pravelansi terjadinya 

kesalahan operator pada tindakan ekstraksi gigi di RSGM Kandea” menyebutkan bahwa 

insiden tertinggi terjadinya kesalahan operator pada tindakan pencabutan gigi terdapat  pada  

posterior  mandibula  dengan  nilai  prevalensi  sebesar  43%.  Hal ini  disebabkan  karena  

operator  kurang  mengetahui  teknik-teknik  dalam tindakan  tersebut, kurang hati-hati dan  

kurang  memiliki  kemampuan  serta  keterampilan melalui pelatihan. Jenis  kesalahan  

tindakan  yang  paling  sering  dilakukan  yaitu  kesalahan anestesi. 

Kasus-kasus pencabutan gigi sering ditemukan dalam praktik dokter gigi, namun 

tidak jarang pula terjadi kesalahan-kesalahan dari operator atau dokter gigi dalam menangani 

kasus tersebut. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi antara lain ; tindakan ekstraksi gigi 

yang tidak hati-hati dalam penggunaan alat-alat  (alat yang digunakan tidak dipegang dengan 

benar dan akhirnya bisa terlepas dan menyebabkan trauma pada jaringan sekitar yang 

terkena), pemahaman anatomi operator yang masih kurang, kesalahan dalam tindakan 

anestesi, kesalahan dalam insisi, kesalahan dalam melakukan bur (Bakar, 2012). 

Menunjukkan bahwa kesalahan yang disebabkan oleh operator sangat tinggi sekali, 

namun sedikit sekali penelitian tentang kesalahan operator, bahkan belum ada yang secara 

spesifik mengungkapkan faktor psikologis operator dalam hal ini kecemasan, disamping 
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faktor pemahaman teori termasuk teknik pencabutan terhadap kesalahan pencabutan gigi, 

terlebih pada operator yang masih berstatus mahasiswa klinik.   

Hasil penelitian Ariningtyas (2013), yang meneliti Studi Kecemasan Mahasiswa 

Semester II Akper Adi Husada Dalam Menghadapi Praktik Klinik Pertama Kali di Rumah 

Sakit diperoleh tingkat kecemasan pada mahasiswa semester II AKPER Adi Husada dalam 

menghadapi praktik klinik pertama kali di rumah sakit dengan kecemasan berat 32 responden 

(25%), kecemasan sedang sebanyak 79 responden (62%), kecemasan ringan 17 responden 

(13%) dan tidak didapatkan mahasiswa yang tidak mengalami kecemasan. 

Kecemasan adalah perasaan yang dialami ketika seseorang terlalu mengkhawatirkan 

kemungkinan peristiwa yang menakutkan yang akan terjadi dimasa depan yang tidak bisa 

dikendalikan (Freund, 2002). 

Kecemasan merupakan suatu “(tanda bahaya)“ yang membuat orang yang 

bersangkutan waspada dan bersiap diri melakukan upaya untuk mengatasi ancaman yang 

bersifat internal tidak jelas dan konfliktual (Moctar, 1998). 

Sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, terdapat penelitian yang mengatakan 

bahwa kesalahan pencabutan gigi selain dipengaruhi oleh pemahaman teori dan teknik 

pencabutan gigi, juga kondisi psikologis operator. oleh karenanya dalam penelitian ini fokus 

meneliti mengenai kesalahan pencabutan gigi yang dilakukan oleh operator yang masih 

berstatus mahasiswa klinik, dan apakah semakin paham dan terampilnya teknik pencabutan 

gigi pada operator yang masih berstatus mahasiswa klinik akan mengurangi kesalahan 

pencabutan gigi, serta apakah kondisi psikologis dalam hal ini kecemasan baik yang positif 

maupun negatif mempengaruhi kesalahan pencabutan gigi. 
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Sebagai seorang yang akan menjadi tenaga professional, maka mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Airlangga sudah mulai dituntut untuk melakukan pencabutan 

dengan professional, dengan tingkat kesalahan yang sangat minimal. 

Berdasar latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang penyebab 

terjadinya proses kesalahan pencabutan oleh mahasiswa klinik FKG Unair sehingga 

diharapkan bisa menjadi metode alternatif untuk mengetahui penyebab terjadinya proses 

kesalahan pencabutan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan utama yang menjadi fokus ini adalah faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kesalahan prosedur pencabutan gigi pada mahasiswa Klinik Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh dalam kesalahan pencabutan gigi pada mahasiswa Klinik Fakultas Kedokteran 

Gigi Universitas Airlangga. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Berdasarkan masalah umum diatas, tujuan khusus penelitian ini adalah: 
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1. Mempelajari pengaruh kondisi psikologi dalam hal ini kecemasan mahasiswa klinik 

Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Unair terhadap kesalahan pencabutan gigi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan mahasiswa yang akan masuk klinik 

Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga mendapat gambaran 

mengenai kesalahan pencabutan, serta membuat mahasiswa yang akan masuk klinik dapat 

mencegah atau menghindari terjadinya kesalahan dalam pencabutan gigi. 

2. Secara praktis, penelitian ini menjadi penting dalam memberikan masukan bagi 

pengambil kebijakan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dalam menyusun 

kisi – kisi mata kuliah dan keterampilan mahasiswa untuk menyiapkan mahasiswa yang 

siap dalam menghadapi klinik  

3. Manfaat bagi penulis adalah untuk mendapatkan pengalaman meneliti dan menambah 

wawasan serta pengetahuan tentang kesalahan pencabutan gigi oleh mahasiswa klinik 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. 

4. Serta dapat mengurangi jumlah kesalahan mahasiswa klinik dalam melakukan pencabutan 

gigi. 
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