
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lengkung geligi rahang bawah dianggap sebagai elemen utama pada 

diagnosis dan terapi dalam kedokteran gigi. Menurut beberapa peneliti, stabilitas 

bentuk dan ukuran lengkung geligi rahang bawah adalah faktor stabilitas hasil 

terapeutik (Raberin, 1993). Beberapa penelitian telah mendeskripsikan dan 

mengklasifikasikan ukuran dan bentuk lengkung geligi manusia. Perbedaan 

ukuran bentuk lengkung geligi berhubungan dengan perawatan klinis. Populasi 

yang berbeda mempunyai kondisi bentuk lengkung geligi yang berbeda dan 

dokter gigi harus dapat mengantisipasi perbedaan ukuran dan bentuk lengkung 

geligi tersebut (Mohammad, 2011). 

Angle (1907) menyatakan lengkung geligi berbentuk parabolik tetapi variasi 

lengkung geligi tergantung dari populasi dan tipe individu. Penelitian sebelumnya 

telah mengemukakan bahwa perbedaan populasi manusia berpengaruh terhadap 

bentuk lengkung geligi (Shrestha, 2013). Penelitian Raberin (1993) menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada distribusi data antara ukuran 

lengkung geligi laki-laki dan perempuan walaupun lengkung geligi perempuan 

memiliki ukuran yang lebih kecil daripada lengkung geligi laki-laki. 

Ukuran lengkung geligi juga dapat berbeda tergantung dari jenis kelamin 

seseorang. Tengkorak laki-laki lebih besar daripada tengkorak perempuan, laki-

laki memiliki area perlekatan otot yang lebih terlihat, prosesus mastoid yang lebih 

besar, lengkung zygomatik yang lebih kuat, dan rahang yang lebih besar. Laki-
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laki memiliki gonial atau gonion yang everted, sedangkan perempuan memiliki 

gonion yang inverted. Mandibula bagian anterior biasanya berbentuk squared atau 

rounded pada laki-laki, namun pada perempuan biasanya berbentuk pointed atau 

rounded (Stimson, 1997). 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah populasi Jawa. Populasi 

Jawa merupakan populasi terbesar di Indonesia dengan presentase 41,7% dari 

seluruh jumlah populasi penduduk Indonesia. Setiap populasi mempunyai ciri 

umum karena adaptasi dengan lingkungan, khususnya dengan iklim yang terus 

berubah. Kebudayaan dalam suatu populasi merupakan sesuatu hubungan erat dan 

bersifat turun-temurun (Paramesthi, 2011). 

Ciri fisik pada manusia pada dasarnya merupakan ciri genetik yang dapat 

diamati sebagai hasil ekspresi gen pembawa sifat-sifat keturunan dengan susunan 

tertentu yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ciri menonjol dari suatu suku 

bangsa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa rumpun, subrumpun, 

keluarga, dan subkeluarga yang biasanya terlihat pada kebudayaan masyarakat 

suku bangsa tersebut yang digunakan sehari-hari (Paramesthi, 2011). Populasi 

dapat mempengaruhi bentuk lengkung geligi sehingga dengan pemilihan populasi 

yang sama dapat memungkinkan untuk mendapatkan data yang homogen 

(Nashrulloh, 2013). 

Berdasarkan penelitian Shrestha (2013) dan Raberin (1993), penelitian ini 

menggunakan lengkung geligi rahang bawah sebagai sampel penelitian karena 

rahang bawah adalah tulang fasial yang paling besar dan paling keras sehingga 

bentuknya tetap kokoh pada saat dilakukan identifikasi pada bagian forensik 

maupun antropologi dental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran dan 
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bentuk lengkung geligi rahang bawah populasi Jawa mahasiswa FKG Universitas 

Airlangga berdasarkan jenis kelamin menggunakan metode Raberin dengan dua 

pengukuran transversal dan sagital karena terdapat hubungan yang kuat antara 

titik transversal dan sagital. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan antara ukuran lengkung geligi rahang bawah laki-

laki dan perempuan populasi Jawa? 

2. Bagaimana bentuk lengkung geligi rahang bawah populasi Jawa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perbedaan antara ukuran lengkung geligi rahang bawah 

laki-laki dan perempuan populasi Jawa. 

2. Untuk mengetahui bentuk lengkung geligi rahang bawah populasi Jawa. 

 

1.4 Manfaat 

Memberikan informasi terhadap bidang odontologi forensik sebagai sarana 

identifikasi individu pada lengkung geligi rahang bawah laki-laki dan perempuan 

populasi Jawa.!


