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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lengkung Geligi 

Lengkung geligi merupakan lengkung yang dibentuk oleh mahkota gigi 

geligi dan menggambarkan hubungan ukuran mahkota gigi geligi dengan 

kedudukan serta inklinasi gigi geligi itu sendiri. Gigi geligi rahang atas dan 

rahang bawah tersusun di atas prosesus alveolaris membentuk suatu lengkung 

berbentuk kurva apabila dilihat dari permukaan oklusal. Gigi sulung posisinya 

lebih tegak di atas lengkung korpus rahang bawah, sementara gigi permanen 

terletak lebih ke labial atau bukal (Setiawati, 2002). 

Bila ukuran mesiodistal gigi geligi dengan ukuran lengkung korpus rahang 

bawah, serta hubungan lengkung rahang atas dan rahang bawah harmonis, maka 

dapat dikatakan bahwa ukuran lengkung geligi sama dengan jumlah ukuran 

mesiodistal gigi geligi (Moyers, 1973). 

Permukaan labial insisif pertama, insisif kedua, dan kaninus secara normal 

tersusun membentuk kurva yang baik. Kurva terbentuk karena variasi pada 

susunan permukaan labial dan bukal gigi geligi. Permukaan labial insisif kedua 

rahang atas relatif lebih ke palatal karena ukuran labiolingualnya lebih kecil. 

Posisi kaninus lebih ke labial dibandingkan insisif pertama karena ukuran 

labiolingualnya lebih besar. Permukaan bukal molar pertama maksila lebih ke 

bukal dari posisi lengkung ideal, dan permukaan distobukal lebih ke lingual 

daripada mesiobukal. Hal ini memungkinkan cusp mesiobukal beroklusi tepat 

dengan molar pertama rahang bawah (Setiawati, 2002). 
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2.2 Ukuran Lengkung Geligi 

Ukuran lengkung geligi secara sistematik berubah selama masa 

pertumbuhan dan perkembangan. Penelitian yang telah dilaporkan 

mengungkapkan masa tumbuh kembang telah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, 

nutrisi, dan variasi populasi, selain itu terdapat faktor sistemik, kesehatan, dan 

variasi individu yang menjadi faktor pendukung. Oleh karena itu, standar 

pengukuran lengkung geligi menjadi lebih sulit karena banyaknya populasi 

campuran (Louly, 2011). 

Ukuran keliling lengkung geligi digunakan untuk menganalisa ruang pada 

lengkung agar gigi dapat tersusun secara harmonis. Sedangkan panjang dan lebar 

lengkung geligi diperlukan untuk memperhitungkan besar pertambahan atau 

pengurangan lengkung geligi akibat pertumbuhan rahang. Panjang lengkung 

geligi penting dipertahankan selama masa gigi sulung, pergantian dan permanen 

awal, agar perkembangan oklusi pada masa dewasa akan seimbang, tersusun baik 

dan dapat berfungsi secara normal (Setiawati, 2002). 

Ukuran lengkung geligi menentukan bentuk lengkung geligi seperti 

inklinasi gigi, terutama cusp, lereng fossa glenoidalis, dan bentuk wajah. Bentuk 

lengkung ini dipengaruhi oleh ukuran lebar antar kaninus dan lebar antar molar. 

Ukuran lebar antar kaninus dan antar molar menentukan pola pertumbuhan 

lengkung geligi, tetapi belum ditemukan faktor yang mempengaruhi kedua ukuran 

tersebut (Hasibuan, 2011). 

Titik referensi untuk mengukur lengkung geligi sangat bervariasi. Titik 

referensi adalah titik kontak mesial gigi kaninus kanan dan kiri. Moyers 

menggunakan titik puncak atau cusp gigi kaninus. Raberin (1993) cit. Hasibuan 



! 6 

(2011) menggunakan titik referensi pada pertengahan insisif pertama, cusp 

kaninus, cusp mesio-bukal molar pertama, dan cusp disto-bukal molar kedua. 

Keakuratan hasil pengukuran ukuran lengkung geligi tergantung pada ketepatan 

penentuan titik pengukuran. 

Bermacam-macam cara dipergunakan para ahli untuk mengukur lebar dan 

panjang lengkung geligi. Dari segi antropologi yang ingin diketahui adalah ukuran 

lengkung geligi yang terbesar melalui garis-garis yang telah diberikan definisinya 

pada lengkung geligi, sedangkan dari segi odontologi termasuk ortodonti yang 

ingin diketahui adalah ukuran lengkung geligi dan hubungannya dengan gigi yang 

tersusun di atasnya. Penggunaan pengukuran maupun teknis analisis berbeda pada 

beberapa penelitian maka hasil yang diperoleh tidak dapat dibandingkan 

(Hasibuan, 2011). 

 

2.3 Bentuk Lengkung Geligi 

Bentuk lengkung geligi adalah aspek penting dalam pertumbuhan gigi dan 

penting untuk seorang orthodontis untuk mengerti karakteristik dari lengkung 

geligi. Lengkung geligi bersifat dinamik dan dapat mengalami perubahan karena 

intervensi perawatan yang diberikan serta pertumbuhan dan perkembangan 

(Shahroudi dan Etezadi, 2013). 

Menurut penelitian Raberin (1993) bentuk lengkung geligi rahang bawah 

dibagi menjadi lima bentuk yaitu narrow, wide, mid, pointed, dan flat. 
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Gambar 2.1 Bentuk Lengkung Geligi Rahang Bawah Menurut Raberin (Raberin, 1993) 

 

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Ukuran 

Lengkung Geligi 

Moyers (1988) menyatakan faktor yang mempengaruhi perubahan lengkung 

geligi antara lain genetik, oral habit, malnutrisi, dan pola makan. Menurut Van 

der Linden (1986) cit. Lim (2010), faktor yang mempengaruhi perubahan dan 

karakteristik lengkung geligi antara lain fungsi rongga mulut, oral habit, dan otot 

pengunyahan. Faktor lain seperti kehilangan prematur gigi sulung, populasi dan 

jenis kelamin juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan lengkung 

geligi. 
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2.4.1 Genetik 

Genetik adalah faktor yang penting dalam menentukan ukuran dan bentuk 

lengkung rahang gigi. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik berperan 

pada dimensi lebar, panjang, dan keliling lengkung geligi (Arya, 1973; Hue, 1991; 

cit. Lim, 2010). 

Pengaruh genetik dapat bermanifestasi dalam dua hal, yaitu 1) disproporsi 

ukuran gigi dan ukuran rahang yang menghasilkan maloklusi berupa gigi 

berdesakan atau maloklusi berupa diastema multipel, 2) disproporsi ukuran, posisi 

dan bentuk rahang atas dan rahang bawah yang menghasilkan relasi rahang yang 

tidak harmonis (Rahardjo, 2012). 

2.4.2 Oral Habit 

Oral habit yang mempengaruhi lengkung geligi antara lain menghisap ibu 

jari atau jari-jari tangan, menghisap dot, bernafas melalui mulut, dan menjulurkan 

lidah. Peran oral habit terhadap perubahan dan karakteristik lengkung geligi 

tergantung dari frekuensi, intensitas, dan lama durasi (Lim, 2010). 

Kebiasaan menghisap jari atau benda-benda lain dalam waktu yang 

berkepanjangan dapat menyebabkan maloklusi. Kebiasaan menghisap jari pada 

fase geligi sulung tidak mempunyai dampak pada gigi permanen bila kebiasaan 

tersebut berhenti sebelum permanen erupsi. Bila kebiasaan ini berlanjut sampai 

gigi permanen erupsi maka akan menyebabkan maloklusi dengan tanda-tanda 

berupa insisif rahang atas proklinasi dan terdapat diastema, gigitan terbuka, 

lengkung geligi atas sempit serta retroklinasi insisif rahang bawah (Rahardjo, 

2012). 
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2.4.3 Nutrisi 

Nutrisi yang baik penting pada waktu untuk memperoleh pertumbuhan 

rongga mulut yang baik. Asupan nutrisi yang kurang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan sehingga membatasi potensi pertumbuhan seseorang. Malnutrisi 

dapat mempengaruhi ukuran bagian tubuh, sehingga terjadi perbandingan bagian 

yang berbeda-beda dan kualitas jaringan yang berbeda-beda seperti kualitas gigi 

dan tulang. Adanya malnutrisi dapat berakibat langsung pada organ-organ tubuh 

(Lim, 2010). 

2.4.4 Pola Makan 

Perubahan dalam pola diet seperti tekstur makanan yang lebih halus 

menyebabkan penggunaan otot pengunyahan dan gigi berkurang. Akibat 

berkurangnya intensitas pengunyahan dapat menyebabkan perubahan pada 

perkembangan fasial sehingga maksila menjadi lebih sempit. Tekstur makanan 

yang lebih keras menyebabkan otot pengunyahan bergerak lebih intens sehingga 

merangsang pertumbuhan maksila dan mandibula (Lim, 2010). 

2.4.5 Otot Pengunyahan 

Otot pengunyahan yang kuat meningkatkan mekanisme pengunyahan 

rahang dan memicu pertumbuhan sutura dan aposisi tulang yang mengakibatkan 

peningkatan pertumbuhan rahang. Menurut Kiliaridis (2003) cit. Lim (2010), 

terdapat hubungan antara ukuran otot-otot pengunyahan dengan lebar kraniofasial. 

Individu yang memiliki otot masseter lebih tebal mempunyai lengkung rahang 

yang lebih lebar dibandingkan dengan individu yang memiliki otot masseter lebih 

tipis. 
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2.4.6 Kehilangan Prematur Gigi Sulung 

Kehilangan prematur gigi sulung adalah kehilangan gigi sulung sebelum 

waktunya tanggal. Kehilangan prematur gigi sulung biasanya disebabkan oleh 

karies gigi, trauma, dan resorpsi prematur akar gigi. Kehilangan gigi sulung 

prematur dapat mengurangi ukuran lengkung rahang yang diperlukan untuk gigi 

pengganti maka cenderung menyebabkan gigi berdesakan, rotasi, dan impaksi gigi 

permanen (Lim, 2010). 

2.4.7 Populasi 

Populasi merupakan faktor yang penting terhadap perkembangan lengkung 

geligi individu. Populasi yang berbeda akan menampilkan pola kraniofasial yang 

berbeda. Pertumbuhan lengkung geligi pada masing-masing populasi juga 

berbeda, begitu juga waktu maturasi, pembentukan tulang, kalsifikasi gigi, dan 

waktu erupsi gigi (Sassouni, 1958; Ricketts, 1972; cit. Lim, 2010). 

2.4.8 Jenis Kelamin 

Ukuran lengkung rahang laki-laki lebih besar dari perempuan pada arah 

transversal. Lavele (1979) cit. Lim (2010) menyatakan bahwa perbedaan ukuran 

lengkung geligi rahang bawah antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh 

adanya faktor kekuatan fungsional, pola makan, sikap tubuh, dan trauma dimana 

lebih berpengaruh pada ukuran laki-laki daripada perempuan. Ditemukan bahwa 

laki-laki dan perempuan mempunyai ukuran skeletal fasial yang berbeda dan 

perbedaan ukuran lengkung geligi rahang atas dan rahang bawah. 

Suatu karakteristik yang dimiliki oleh manusia dan makhluk hidup lain 

adalah seksual dimorfisme. Seksual dimorfisme ini terlihat dari geligi makhluk 
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hidup. Laki-laki memiliki gigi yang lebih besar daripada perempuan pada 

populasi manusia modern (Boaz, 2009). 

 

2.5 Metode Pengukuran Raberin 

Beberapa klinisi membuat klasifikasi bentuk lengkung geligi untuk 

memudahkan pekerjaannya untuk mengatasi banyaknya variasi lengkung geligi. 

Raberin mengklasifikasi lima bentuk lengkung geligi pentamorphic yaitu narrow, 

wide, mid, pointed, dan flat. Titik referensi pada sistem pentamorphic adalah titik 

tengah insisal gigi insisif pertama, cusp kaninus, cusp mesio-bukal gigi molar 

pertama, cusp disto-bukal gigi molar kedua (Raberin, 1993). 

Terdapat dua pengukuran lengkung geligi menurut Raberin yaitu secara 

transversal dan sagital. Secara transversal yaitu jarak antar cusp kaninus kiri dan 

kanan (L33), jarak antar cusp mesio-bukal gigi molar pertama kiri dan kanan 

(L66), dan jarak antar cusp disto-bukal gigi molar kedua kiri dan kanan (L77). 

Secara sagital yaitu jarak dari garis median insisivus sentralis tegak lurus terhadap 

garis cusp kaninus kiri dan kanan (L31), jarak dari garis median insisivus sentralis 

tegak lurus terhadap garis cusp mesio-bukal gigi molar pertama kiri dan kanan 

(L61), dan jarak dari garis median insisivus sentralis tegak lurus terhadap garis 

cusp disto-bukal gigi molar kedua kiri dan kanan (L71) (Raberin, 1993). 
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Gambar 2.2 Metode Pengukuran Raberin (Raberin, 1993). 

Keterangan: Arah transversal yaitu, L33 jarak antar cusp kaninus kiri dan kanan (garis merah), 
L66 jarak antar cusp mesio-bukal gigi molar pertama kiri dan kanan (garis biru), dan L77 jarak 
antar cusp disto-bukal gigi molar kedua kiri dan kanan (garis hijau). 

Arah sagital yaitu, L31 jarak dari garis median insisivus sentralis tegak lurus terhadap garis 
cusp kaninus kiri dan kanan (garis ungu), L61 jarak dari garis median insisivus sentralis tegak 
lurus terhadap garis cusp mesio-bukal gigi molar pertama kiri dan kanan (garis cokelat), dan L71 
jarak dari garis median insisivus sentralis tegak lurus terhadap garis cusp disto-bukal gigi molar 
kedua kiri dan kanan (garis hitam). 
 

2.6 Populasi Jawa 

Populasi Jawa adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Jawa Tengah 

dan Jawa Timur serta yang berasal dari daerah tersebut. Seluruh masyarakat Jawa 

berbudaya satu dan mempunyai satu orientasi kepada kultur Surakarta dan 

Yogyakarta sebagai sentra kebudayaan. Eksistensi kebudayaan Jawa dengan 

segala kesetiaan diikuti oleh masyarakat pendukungnya sampai banyak diantara 

masyarakat Jawa yang berdiam di wilayah luar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, seperti di wilayah negara Suriname. Populasi Jawa merupakan populasi 

yang jumlahnya paling besar di Indonesia dan secara umum banyak bertempat 

tinggal di Pulau Jawa (Dormauli, 2010). 

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia sekaligus 

menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota 

terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya juga merupakan pusat 

bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia bagian timur. 
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Surabaya memiliki luas sekitar 333,063 km² dengan penduduknya berjumlah 

2.813.847 jiwa pada tahun 2014. Suku Jawa adalah suku bangsa mayoritas di 

Surabaya (Wikipedia, 2014). 
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