
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Prevalensi maloklusi pada saat ini semakin meningkat. World Health 

Organization mengatakan bahwa masalah kesehatan gigi dan mulut tertinggi 

ketiga yaitu maloklusi. Maloklusi itu sendiri merupakan suatu keadaan 

menyimpang dari relasi normal gigi terhadap gigi yang lain dalam lengkung gigi 

yang sama atau gigi dengan lengkung gigi yang lain (Proffit, 2007). Maloklusi 

dapat mempengaruhi estetik wajah dan penampilan seseorang yang dapat 

memberikan dampak tidak menguntungkan bagi psikologis remaja. Maloklusi 

bukan disebabkan karena proses patologi, melainkan akibat dari proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang mengalami penyimpangan akibat dari 

faktor keturunan, kelainan kongenital, lingkungan, kebiasaan buruk, trauma atau 

kecelakaan yang memungkinkan penderita mengalami masalah psikososial dari 

gangguan estetik wajah (Graber, 1972). 

Perawatan ortodonti merupakan suatu perawatan yang digunakan untuk 

memperbaiki estetik gigi dengan mengoreksi letak dan susunan gigi serta 

mencegah terjadinya keadaan abnormal bentuk muka. Perawatan ortodonti 

dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemampuan fungsi dan berbicara, 

meningkatkan estetika, memperbaiki fungsi pengunyahan dan menghindarkan 

oklusi yang tidak baik yang dapat merusak gigi dan jaringan periodontal. Dengan 

memperbaiki letak gigi dan rahang yang tidak normal sehingga fungsi gigi, estetik 

serta wajah yang baik dapat menunjang kesehatan psikososial dari seseorang 
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(Journung, 2007). Kebutuhan perawatan saat ini terbilang sangat penting terkait 

dengan adanya masalah maloklusi. Kebutuhan perawatan ortodonti dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya orangtua, serta persepsi diri sendiri tentang 

keadaan gigi. Dengan berkembangnya jaman dan peningkatan taraf hidup, maka 

sudah mulai dirasa penting untuk melakukan suatu perawatan yang menunjang 

penampilan estetik dari wajah dan juga estetik gigi. 

Indeks merupakan sebuah angka yang digunakan sebagai indikator yang 

dapat menilai sebuah rasio proposional yang dapat disimpulkan dengan sederet 

pengamatan. Dengan indeks inilah dapat dinilai prevalensi, keparahan maloklusi 

bahkan epidemiologi maloklusi pada suatu daerah (Pambudi, 2009). Salah satu 

indeks yang digunakan untuk mengukur keparahan maloklusi adalah Index of 

Orthodontic Treatment Need (IOTN) yang terdiri dari dua komponen yaitu 

Aesthetic Component (AC) dan Dental Health Component (DHC) (Hamid, 2009). 

Aesthetic Compenent (AC) yang dibuat oleh Evans dan Shaw (1987) 

digunakan untuk mengukur persepsi dari seseorang terhadap susunan gigi dari 

segi estetika. Estetik merupakan suatu faktor yang penting didalam perawatan 

ortodonti. Persepsi tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik budaya, etnis, 

psikologis serta keadaan lingkungan sosial (Mugonzibwa, 2004). Dengan melihat 

komponen estetik dari gigi dapat terlihat juga senyum yang menarik sehingga 

akan meningkatkan self esteem dan self image dari seseorang. Berdasarkan 

dengan hal tersebut menunjukkan bahwa Aesthetic Component dapat 

mengidentifikasi seseorang untuk melakukan suatu kebutuhan perawatan terutama 

perawatan ortodonti. Dengan menggunakan Aesthetic Component dapat 

menunjang penilaian secara subjektif dari penampilan gigi yang dapat dinilai 
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langsung oleh pasien, dimana pasien tersebut dapat mencerminkan persepsi 

subjektif dari segi estetika gigi dan secara langsung pasien dapat meminta suatu 

kebutuhan perawatan ortodonti. 

Penduduk di Indonesia yang bersuku Arab sekitar 2,4%. Kawasan yang 

utama dari populasi suku Arab tersebut berada di pulau Jawa (Badan Pusat 

Statistik, 2010). Di Indonesia, salah satu kelompok organisasi Arab adalah Al-

Irsyad. Salah satu cabang organisasi ini berada di Banyuwangi dengan populasi 

penduduk Arab yang cukup banyak. Sejak tahun 1927 di Banyuwangi telah 

berdiri Sekolah Al-Irsyad yang mayoritas siswanya berketurunan Arab (Saefudin, 

2014). Dilihat dari bentuk wajah, Arab memiliki bentuk wajah yang cenderung 

menyempit dan lancip  di bagian rahang bawah, sehingga berpengaruh terhadap 

keadaan geligi orang tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana kebutuhan perawatan ortodonti pada populasi Arab di sekolah 

Al-Irsyad Al-Islamiyah Banyuwangi menggunakan Aesthetic Component (AC)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan perawatan ortodonti 

pada populasi Arab di sekolah Al-Irsyad Al-Islamiyah Banyuwangi dengan 

menggunakan pengukuran Aesthetic Component (AC). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan responden terhadap 

pentingnya kebutuhan perawatan ortodonti, sehingga responden dapat 

merencanakan untuk melakukan suatu perawatan ortodonti untuk memperbaiki 

keadaan geliginya. 
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