
ix 

 

RINGKASAN 

PEWARISAN KARAKTERISTIK METRIS DAN NON METRIS GIGI 
(STUDI PADA POPULASI TENGGER) 

Susy Kristiani 

Genetika pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan 

sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam dunia biologis dikenal 

sebagai teori pewarisan mengenai genotip dan fenotip, yaitu  faktor genetik yang 

mendasari (genotip) dan penampilan fisik yang dihasilkan (fenotip) (Kieser, 

1990). 

Dasar genetik suatu sifat sering dapat dianalisis dengan membuat riwayat 

keluarga (pedigree) yang baik. Faktor genetik sering diragukan sebagai penyebab 

suatu  sifat yang diwariskan, terutama pada pewarisan multifaktorial. Oleh karena 

itu perlu dilakukan penelitian untuk membuktikan bahwa pewarisan sifat tersebut 

benar-benar melibatkan faktor genetik. Penelitian ini mempelajari pola pewarisan 

yang mendasari pewarisan karakteristik gigi pada suatu populasi. 

Karakteristik gigi adalah suatu variasi morfologi gigi yang diturunkan secara 

genetis, berupa variasi dalam ukuran gigi (karakteristik metris) dan variasi dalam 

ciri atau bentukan khas pada gigi (karakteristik non metris) (Kieser, 1990;  

Lauweryns, Carels, & Vlietink, 1993; Dempsey, Townsend, Martin, & Neale, 

1995; Hillson, 1996; Scott & Turner, 2000). Karena faktor genetis kuat 

berpengaruh pada karakteristik gigi, maka dapat digunakan untuk menentukan 

pewarisan. Variasi karakteristik gigi pada suatu populasi dapat digunakan sebagai 

salah satu petunjuk untuk mengetahui variasi genetik yang terdapat pada populasi 

tersebut (Scott & Turner, 2000). 

Wilayah Tengger dalam sejarahnya adalah wilayah yang  tertutup, dan 

mempunyai tradisi perkawinan endogami, sehingga populasi Tengger relatif 

homogen. Oleh karena itu  diasumsikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antar 

generasi pada karakteristik gigi pada tiga generasi dalam satu keluarga. 

Penelitian pewarisan karakteristik gigi pada populasi Tengger dan populasi 

Jawa di Surabaya sebagai pembanding dilakukan untuk membuktikan kekuatan 

hubungan antara generasi kedua dan generasi ketiga pada: 1) karakteristik metris 
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gigi dan 2) karakteristik non metris gigi, serta membuktikan kontribusi faktor 

genetik dan lingkungan. 

Penelitian dilakukan pada tiga generasi dalam satu keluarga, pada populasi 

Tengger dan populasi Jawa di Surabaya. Pada saat pelaksanaan survey pada 

populasi Tengger dan populasi Jawa di Surabaya, beberapa kendala yang dihadapi 

antara lain, pada generasi pertama, sebagian responden telah meninggal dunia, 

atau sebagian besar mahkota gigi I1 RA dan M1 RA mengalami karies, sehingga 

tidak memenuhi sebagai kriteria sampel. Sebagai unit analisis keluarga dari 

populasi Tengger dan populasi Jawa di Surabaya ditentukan dua  generasi dalam 

satu keluarga. Penelitian dengan melakukan pengukuran karakteristik metris gigi, 

yaitu ukuran mesiodistal, ukuran labiolingual insisivus pertama permanen rahang 

atas, ukuran mesiodistal, ukuran  buccolingual molar pertama permanen rahang 

atas, penghitungan index mesiodistal-labiolingual, index mesiodistal-

buccolingual, serta melakukan observasi karakteristik non metris gigi, yaitu shovel 

shape insisivus pertama permanen rahang atas dan carabelli’s cusp molar pertama 

permanen rahang atas. Karakteristik metris gigi di ukur menggunakan dental 

caliper digital dengan kepekaan 0,01 dan karakteristik non metris gigi di 

observasi berdasarkan Arizona State University (ASU) Dental Antrhopology 

System pada model studi. 

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Ukuran mesiodistal insisivus 

pertama permanen rahang atas diwariskan dari ayah dan ibu ke anak laki-laki dan 

perempuan (r = 0,415; p = 0,001), dari ayah ke anak laki-laki dan perempuan 

(r=0,504; p = 0,017), dari ibu ke anak laki-laki dan perempuan (r = 0,339;             

p = 0,043), dari ayah ke anak laki-laki (r = 0,639; p = 0,019) dan dari  ibu ke anak 

laki-laki (r = 0,471; p = 0,036) populasi Tengger; 2) Carabelli’s cusp molar 

pertama permanen rahang atas diwariskan dari ayah dan ibu ke anak laki-laki dan 

perempuan  (r = 0,305; p = 0,026), dari ayah ke anak laki-laki dan perempuan      

(r = 0,560; p = 0,007), dari  ayah ke anak laki-laki (r = 0,711; p = 0,007) dan dari 

ibu ke anak perempuan (r = 0,575; p = 0,040) populasi Tengger, serta dari ayah 

dan ibu ke anak laki-laki dan perempuan (r = 0,472; p = 0,004) populasi Jawa di 

Surabaya; 3) Ukuran mesiodistal molar pertama permanen rahang atas diwariskan 

dari ayah dan ibu ke anak laki-laki dan perempuan (r = 0,349; p = 0,012), dari 
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ayah ke anak laki-laki dan perempuan (r = 0,828; p = 0,000), dari ayah ke anak 

laki-laki (r = 0,804; p = 0,001), dan dari ayah ke anak perempuan (r = 0,917;        

p = 0,004) populasi Tengger; 4) Shovel shape insisivus pertama permanen rahang 

atas diwariskan dari ayah dan ibu ke anak laki-laki dan perempuan  (r = 0,262;     

p = 0,047) dan dari ayah ke anak laki-laki dan perempuan (r = 0,426; p = 0,048) 

populasi Tengger; 5) Index mesiodistal-labiolingual diwariskan dari ibu ke anak 

laki-laki dan perempuan (r = 0,414; p = 0,012) dan dari ibu ke anak laki-laki        

(r = 0,563; p = 0,010) populasi Tengger; 6) Ukuran labiolingual insisivus pertama 

permanen rahang atas diwariskan atau ada hubungan tetapi negatif dari  ibu ke 

anak perempuan (r = - 0,530; p = 0,042) populasi Tengger. 

Pola Pewarisan karakteristik gigi tersebut di atas merupakan temuan baru 

penelitian. Pewarisan karakteristik gigi pada populasi Tengger menunjukkan 

bahwa beberapa karakteristik gigi yang sama terbukti diwariskan, baik dari ayah 

atau ibu ke anak laki-laki maupun anak perempuan.  

Kontribusi faktor genetik pada pewarisan karakteristik gigi populasi Tengger, 

menunjukkan bahwa kontribusi faktor genetik ukuran mesiodistal molar pertama 

permanen rahang atas pada pewarisan dari ayah ke anak laki-laki dan perempuan 

68,6%, pada pewarisan dari ayah ke anak laki-laki 64,6%, dan pada pewarisan 

dari ayah ke anak perempuan 84,1%; dan kontribusi faktor genetik pada 

carabelli’s cusp molar pertama permanen rahang atas pada pewarisan dari ayah ke 

anak laki-laki 50,6%. Hal tersebut membuktikan bahwa pengaruh faktor genetik 

lebih besar daripada faktor lingkungan. Karena faktor lingkungan  juga ikut 

berpengaruh untuk timbulnya suatu sifat, maka pewarisan demikian disebut pola 

pewarisan polifaktorial atau multifaktorial. 

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pada populasi yang relatif 

homogen karakteristik metris dan non metris gigi diturunkan dari orang tua 

kepada anaknya dengan pola tertentu. Ketika karakteristik gigi tersebut diteliti 

pada populasi yang relatif heterogen, carabelli’s cusp masih mempunyai 

hubungan yang bermakna antara orang tua dan anak. Dapat diartikan bahwa faktor 

genetis pewarisan carabelli’s cusp sangat menonjol. 
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