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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Perawatan ortodonti memiliki tujuan untuk memperoleh oklusi fungsional, 

estetika dan stabilitas. Salah satu kriteria untuk memperoleh oklusi fungsional adalah 

memiliki angulasi aksial ideal semua gigi pada akhir perawatan aktif (Al-Hamdany, 

2005). Penekanan saat ini adalah memperlakukan wajah secara keseluruhan dan 

bukan hanya oklusi. Namun, pentingnya mencapai oklusi yang ideal yang selaras 

dengan wajah tidak berkurang sejak zaman Angle (Doodamani, 2011). 

Oklusi normal menurut Angle (1899) dilihat dari hubungan gigi molar atas 

terhadap gigi molar bawah sebagai kunci oklusi. Suatu oklusi dinilai baik atau normal 

jika terdapat keserasian antara komponen-komponen yang berperan untuk terjadinya 

kontak antara gigi-gigi rahang atas dan bawah. Oklusi normal dan maloklusi kelas I 

memiliki relasi molar yang sama namun memiliki perbedaan pada susunan gigi-

geliginya. Malokusi kelas I tidak memiliki susunan gigi-geligi yang baik 

 (Hassan, et al. 2007). 

Studi paling komprehensif dan lengkap untuk memahami hubungan gigi 

dilakukan oleh Andrews pada tahun 1964. Enam Kunci oklusi normal, menjelaskan 

enam karakteristik umum dari 120 model oklusi alami yang optimal, yang harus 

menjadi tujuan perawatan ortodonti. Keenam kunci itu adalah, relasi molar, angulasi, 

inklinasi, rotasi, kontak gigi, dan kurva Spee (Andrews, 1972). Karya Andrews telah 
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membentuk sebuah konsep baru untuk diagnosis dan tujuan yang harus dicapai dalam 

perawatan ortodonti. Di antara enam kunci oklusi normal, posisi mesiodistal benar 

sumbu panjang mahkota gigi yang memberikan kontribusi untuk mencapai 

keseimbangan oklusi dan sistem stomatognatik (Mauro, et al. 2009). 

Angulasi mesiodistal gigi dapat mempengaruhi keharmonisan senyum dan 

oklusi posterior. Selain itu, ortodonti menyelesaikan  dengan akar paralel 

mempromosikan distribusi gaya oklusal yang benar dan memberikan kontribusi 

untuk stabilitas perawatan (Juliana, et al. 2012). 

Pencarian konstan untuk angulasi mesiodistal tepat gigi terjadi karena posisi 

gigi merupakan faktor yang sangat penting bagi stabilitas sistem stomatognatik 

dengan mengoptimalkan kekuatan fungsi oklusal yang normal (Rodrigo, et al. 2009) 

Oklusi normal tergantung pada tipping distal mahkota yang tepat terutama dari 

gigi anterior atas, karena persegi panjang menempati ruang yang lebih luas bila 

berujung daripada ketika tegak, sehingga tingkat tipping menentukan jumlah ruang 

mesiodistal yang mereka tempati dan oleh karena itu, memiliki pengaruh yang besar 

pada oklusi posterior serta estetika anterior  dan panjang lengkung (Husseles, 1989). 

Pengetahuan  lebar lengkung  gigi dalam suatu populasi memainkan peran kunci 

dalam ortodonti. Ukuran dan bentuk lengkungan akan memiliki implikasi yang 

cukup besar dalam ortodonti dan perencanaan pengobatan, mempengaruhi ruang 

yang tersedianya gigi, estetika dan stabilitas gigi-geligi (Aluko, et al. 2009). Dalam 

perhitungan lebar lengkung gigi adanya jarak interkaninus, interpremolar, 

intermolar. 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengemukakan pengamatan pada 

angulasi gigi anterior, karena pada penelitian ini lebih menfokuskan pada anterior dan 

lebar lengkung rahang pada anterior yaitu interkaninus yang berpengaruh maka 

peneliti  ingin melihat hubungan angulasi gigi dengan jarak interkaninus gigi pada 

Mahasiswa FKG UNAIR angkatan 2011, 2012, 2013 yang memiliki oklusi normal. 

1.2 Rumusan Masalah  

 

1. Adakah hubungan angulasi gigi anterior dengan jarak interkaninus pada 

oklusi normal mahasiswa-mahasiswi FKG UNAIR ? 

2. Apakah besar angulasi gigi dapat mempengaruhi besarnya jarak interkaninus? 

3. Berapakah angulasi gigi anterior pada oklusi normal mahasiswa FKG 

UNAIR? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan angulasi gigi anterior dengan jarak interkaninus 

pada oklusi normal mahasiswa-mahasiswi FKG UNAIR. 

2. Untuk mengetahui besarnya angulasi gigi yang dapat mempengaruhi besar 

jarak interkaninus. 

3. Untuk mengetahui angulasi gigi anterior pada oklusi normal mahasiswa FKG 

UNAIR. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai media dalam menambah wawasan dan sumber informasi mengenai 

angulasi gigi anterior  

2. Sebagai media dalam menambah wawasan dan sumber informasi mengenai 

hubungan angulasi gigi anterior dengan jarak interkaninus gigi pada oklusi 

normal. 
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