
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Musik merupakan salah satu bentuk kesenian dan aktivitas kultural yang 

tersusun atas kombinasi suara dalam suatu periode waktu. Musik terbagi ke 

dalam beberapa aliran, dimana dalam setiap aliran tersusun atas elemen-

elemen yang berbeda.
(1)

 Perkembangan musik modern memiliki tujuan agar 

dapat dipahami dan dijelaskan efeknya terhadap kebiasaan dan 

pengalaman.
(2)

 Musik dikenal sebagai faktor yang menguntungkan bagi 

tubuh, salah satunya adalah sebagai faktor yang dapat mengurangi stress.
(3)

 

Bahkan, musik telah menjadi suatu bentuk terapeutik, dengan tujuan 

memberikan efek positif dan menguntungkan bagi keadaan fisiologis 

seseorang. Bentuk terapeutik ini dikenal sebagai terapi musik.
(4)

 Selain 

untuk meminimalisir efek fisiologis negatif, mendengarkan musik dapat 

menjadi pengobatan bagi pasien sakit kritis dan mempercepat 

penyembuhan.
(5)

 

Heart Rate Variability (HRV) adalah sebuah fenomena fisiologis dari 

variasi interval waktu di antara setiap denyut jantung. HRV dihitung 

berdasarkan denyut-ke-denyut atau R-ke-R.
(6) 

HRV yang tinggi (dalam 

amplitudo) mengindikasikan jantung yang sehat karena lebih fleksibel 

terhadap reaksi stress baik dari fisiologis maupun dari lingkungan, 

sedangkan HRV yang rendah menjadi suatu tanda dari masalah kesehatan 

dan dapat mempengaruhi sistem imun, kerja tubuh, dan kemampuan 

psikososial.
(7,8) 

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi HRV, seperti 

faktor yang tidak dapat diubah (umur, ras), gaya hidup, neurofisiologis, 

fisiologis/patologis, lingkungan.
(7)

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Naveen Kumar di India, dari 

200 mahasiswa, 60% gemar mendengarkan musik, dengan 47% dari 

mahasiswa yang gemar mendengarkan musik mengatakan bahwa 



 

 

mendengarkan musik meningkatkan konsentrasi ketika belajar.
(16) 

Dalam 

sebuah penelitian yang dilakukan oleh Namrata Upadhayay di Nepal 

menghubungkan efek akut paparan musik klasik dengan HRV yang meliputi 

15 mahasiswa kedokteran laki-laki berumur 20-36 tahun memperoleh hasil 

HF yang meningkat secara signifikan setelah mendengar musik 

dibandingkan pada saat mendengar musik [703.5 (247.25-1195) > 529 (213-

699), p=0.026] dan juga terdapat kenaikan pada total HRV setelah 

mendengar musik dibandingkan sebelum mendengar musik [2472.5 (1351-

4178.75) > 2147.5 (1072.5-3208.25), p=0.035]. Dari hasil tersebut 

disimpulkan bahwa paparan akut musik klasik dapat meningkatkan aktivitas 

parasimpatetik jantung, membuat pendengar menjadi lebih rileks.
(9) 

Pada 

penelitian yang dilakukan oleh R. Latha di India yang melibatkan 60 

mahasiswa kedokteran berumur 17-20 tahun membandingkan efek paparan 

jangka lama musik klasik terhadap HRV pada laki-laki dan perempuan 

mendapatkan hasil terdapat peningkatan aktivitas parasimpatetik pada kedua 

jenis kelamin, walaupun didapatkan denyut jantung perempuan mengalami 

penurunan signifikan (p=0.0006).
(10)

  

Musik memiliki dampak positif terhadap kesehatan tubuh. Dalam 

penelitian-penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, keduanya 

mendapatkan hasil yang cukup serupa. Penelitian ini dilakukan untuk 

melengkapi data dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan melihat 

pengaruh musik klasik dalam jangka pendek terhadap mahasiswa 

kedokteran secara umum.  

1.2 Rumusan Masalah 

Sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai efek musik 

klasik terhadap variabilitas denyut jantung di Nepal dalam jurnal “Short 

duration of music modify the heart rate variability” yang mengatakan 

bahwa mendengarkan musik instrumental dalam durasi singkat dapat 

meningkatkan aktivitas parasimpatetik jantung dan dapat membuat 

seseorang lebih rileks dan dapat mengurangi stress, namun penelitian ini 

hanya dilakukan pada subjek laki-laki
(9)

. Terdapat penelitian lain yang 

dilakukan di India dengan judul “Effect of Classical Music on heart rate 



 

 

variability between genders” mengatakan hal serupa, yaitu mendengarkan 

musik klasik dapat meningkatkan aktivitas parasismpatetik. Walaupun pada 

laki-laki dan perempuan keduanya mengalami kenaikan HRV, namun 

terdapat penurunan denyut jantung signifikan pada perempuan.
(10)

 Kedua 

penelitian tersebut dilakukan dalam jangka waktu penelitian yang berbeda. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana efek 

musik klasik dalam jangka pendek terhadap perubahan HRV sebelum dan 

sesudah mendengarkan musik klasik. Penelitian yang melibatkan pengaruh 

musik klasik terhadap HRV belum pernah dilakukan di Indonesia. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah musik klasik mempengaruhi heart rate variability pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan? 

1.4 Tujuan  

1.4.1 Tujuan Umum 

1) Membandingkan heart rate variability sebelum dan sesudah 

mendengarkan musik klasik 

2) Mengetahui ada atau tidaknya efek simpatetik dan 

parasimpatetik dari musik klasik terhadap heart rate 

variability 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh musik klasik 

terhadap heart rate variability pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

a. Meningkatkan minat penelitian pada mahasiswa 

b. Meningkatkan keinginan mahasiswa untuk belajar lebih 

dalam tentang penelitian dan topik yang dibawakan 

c. Meningkatkan jumlah publikasi 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Menjadikan hasil penelitian sebagai data penunjang untuk 

penelitian selanjutnya 



 

 

b. Terapi musik dapat dijadikan suatu cara pengobatan bagi 

pasien rawat jalan 
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