
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Edward H. Angle (1900) berpendapat bahwa tujuan yang paling utama 

dalam perawatan ortodonti adalah keselarasan atau keharmonisan wajah (facial 

harmony). Perawatan ortodonti mempunyai peran yang sangat penting dalam 

memperbaiki maloklusi dan ketidakharmonisan wajah. Adanya pemeriksaan 

tentang perubahan keharmonisan wajah sebelum dan sesudah perawatan ortodonti 

menjadi hal yang penting di dalam evaluasi perawatan. Penampilan merupakan 

salah satu fungsi primer dari wajah (Fernandez, 2003). 

 Profil jaringan lunak dari wajah (facial profile) dapat berubah sebagai 

hasil dari perawatan ortodonti dan ortognatik. Selain itu, perubahan dari profil 

wajah dapat dipengaruhi oleh proses pertumbuhan dan perkembangan wajah itu 

sendiri serta maloklusi (Pedrin, 2005). 

 Al Yami (1998), berpendapat bahwa facial aesthetic dan dental aesthetic 

harus dievaluasi secara klinis. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara 

maloklusi dengan gambaran profil wajah. Sebagai contoh anak dengan maloklusi 

Angle klas II ditemukan bahwa adanya peningkatan tingkat kecembungan dari 

wajah serta mandibula yg kurang menonjol dibandingkan dengan oklusi yang 

normal. Beberapa peneliti telah berpendapat bahwa profil jaringan lunak wajah 
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dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin kondisi skeletal (Ferrario, 1994). Selain itu 

karakteristik wajah juga dipengaruhi oleh ras dan etnis (Fernandez, 2003). 

 Perawatan ortodonti pada umumnya terpusat pada perawatan untuk 

memperbaiki maloklusi, dan kebanyakan dalam perawatan ortodonti 

terkonsentrasi pada perubahan dentoskeletal dan mengabaikan efek perawatan 

pada profil jaringan lunak wajah (Morris, 1998). 

 Pemeriksaan wajah pasien merupakan hal yang penting dalam evaluasi 

perawatan ortodonti. Pasien dengan profil wajah cembung ataupun cekung dan 

kelainan dimensi vertikal dapat dikaitkan dengan maloklusi yang memerlukan 

perawatan komprehensif dan terkadang pembedahan orthognati. Dengan kata lain, 

pasien dengan maloklusi yang mempunyai proporsi wajah normal mempunyai 

prognosis perawatan yang lebih baik dibandingkan dengan pasien maloklusi yang 

mempunyai kelainan proporsi wajah (Bishara, 2001). 

 Di dalam meneliti karakteristik profil jaringan lunak wajah, pengukuran 

derajat konveksitas atau kecembungan wajah merupakan metode yang paling 

sesuai. Pengukuran derajat konveksitas sendiri didasari oleh penggunaan beberapa 

titik acuan (refference point) dari anatomi jaringan lunak wajah seperti glabella, 

nasion, subnasalle dan pogonion. Beberapa titik acuan tersebut kemudian 

dihubungkan dengan garis dan membentuk suatu sudut, seperti sudut profil 

jaringan lunak wajah yang menghubungkan titik glabella, subnasale dan pogonion 

(Hameed, 2008). Analisa estetik profil wajah juga dapat meliputi sudut nasolabial 

(Cm-Sn-Ls), sudut mentolabial (Li-Sn-Me) dan kontur total profil wajah (G-Sn-

Me) dan lain-lain (Fernandez, 2003). 
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 Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia sebagian besar 

berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Sekitar 41,7% penduduk 

Indonesia merupakan etnis Jawa. Populasi Jawa berasal dari ras Mongoloid dan 

sub ras Deutero Melayu (Suryadinata, 2003). Beberapa penelitian tentang 

karakteristik profil wajah telah dilakukan di berbagai negara dengan ras yang 

berbeda-beda, namun sampai saat ini belum ada penelitan karakteristik profil 

wajah yang dilakukan pada suku Jawa. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian 

karakteristik profil wajah pada anak suku Jawa umur 6-12 tahun di kecamatan 

Mulyorejo, Surabaya. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana karakteristik profil wajah pada anak suku Jawa umur 6-12 

tahun di sekolah dasar negeri kecamatan Mulyorejo. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetauhi karakteristik profil wajah 

pada anak suku Jawa umur 6 -12 tahun dengan maloklusi Angle klas I di Sekolah 

Dasar Negeri kecamatan Mulyorejo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Maanfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai tambahan 

informasi dalam diagnosis dan rencana perawatan di bidang ortodonti. 
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