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ABSTRAK 
Latar Belakang: Otak manusia mulai tumbuh pada hari ke-17 gestasi. Sel neuron 
akan tumbuh 250.000/menit pada fase proliferasi dan berhenti sebelum proses 
kelahiran. Pada masa pranatal terjadi apoptosis 40-70% dari jumlah sel neuron 
yang terbentuk. Kekurangan nutrisi dalam kehamilan dapat meningkatkan 
apoptosis sel neuron janin. Rizarina dkk (2005) didapatkan penurun indeks 
apoptosis pada kelompok yang mendapat paparan musik Mozart urutan tertentu 
dibandingkan yang tidak mendapatkan paparan 
Tujuan: Mempelajari pengaruh paparan musik mozart selama kebuntingan 
dengan food restriction 50% terhadap indeks apoptosis  otak Rattus norvegicus 
baru lahir dibagian cerebrum dan cerebellum 
 
Metode: Penelitian analitik eksperimental laboratoris dengan desain single blind 
randomized post test only control group menggunakan hewan coba rattus 
norvegicus model food restriction 50%. Kelompok hewan coba dibagi dua 
kelompok yaitu, kelompok perlakuan diberi paparan musik Mozart sejak 
kebuntingan hari ke-10 dan kelompok kontrol tanpa paparan. Analisis indeks 
apoptosis menggunakan uji komparasi. 
 
Hasil penelitian: Tidak didapatkan perbedaan bermakna indeks apoptosis di 
cerebrum dengan nilai p=0,268 (mean 2.31+ 1.70 pada kelompok Mozart, 3.08 + 
1.75 pada kelompok kontrol). Tidak didapatkan perbedaan bermakna indeks 
apoptosis di cerebellum dengan nilai p=0,164 (mean 2.08 + 1.801 pada kelompok 
Mozart dan 3.08 +1.754 pada kelompok kontrol) 
 
Kesimpulan: Paparan musik Mozart selama kebuntingan tidak mempengaruhi 
indeks apoptosis sel neuron rattus norvegicus baru lahir  di cerebrum dan 
cerebellum secara bermakna pada kebuntingan dengan food restriction 50% 
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