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TESIS VARIASI PENUTUPAN EPIFISIS... TIARA MAYANG 

 

ABSTRAK 

Variasi Penutupan Epifisis Berdasarkan Foto Rontgen Tulang Klavikula, 

Humerus, Radius, Dan Ulna Sebagai Media Identifikasi Usia 

Identifikasi usia forensik bertujuan untuk menentukan dengan cara yang paling 

akurat usia kronologis seseorang yang tidak diketahui atau diragukan 

keasliannya terlibat dalam proses hukum. Salah satu metode yang digunakan 

adalah dengan menilai penutupan epifisis pada tulang melalui pemeriksaan 

radiologi. Masalah utama penggunaan metode ini berhubungan dengan relevansi 

dan representatif populasi referensi yang tersedia. Setiap populasi dapat memiliki 

waktu penutupan yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh genetik dan gizi, 

sehingga sangat diperlukannya data yang dapat mewakili setiap populasi 

tersebut. Pemeriksaan radiologi tulang radius, ulna, humerus dan klavikula dari 

pasien laki-laki  dan perempuan usia 11-30 tahun di RSUD.Dr.Soetomo, 

Surabaya selama periode Januari-April 2016, dilakukan untuk menentukan waktu 

penutupan epifisis dari tulang radius,ulna, humerus dan klavikula. Penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitian deskriptif cross-sectional. Kesimpulan dari 

penelitian ini penutupan sepenuhnya epifisis pada tulang radius distal pada laki-

laki terjadi pada usia 17-19 tahun dan pada perempuan usia 16-21 tahun; tulang 

radius bagian proximal pada laki-laki terjadi pada usia 16 tahun dan pada 

perempuan usia 14 tahun. Tulang ulna distal pada laki-laki terjadi pada usia 17 

tahun dan pada perempan usia 16-17 tahun ; tulang ulna bagian proximal pada 

laki-laki terjadi pada usia 16 tahun dan pada perempuan usia 14 tahun. Tulang 

humerus distal pada laki-laki terjadi pada usia 16 tahun dan pada perempan usia 

16 tahun ; tulang humerus bagian proximal pada laki-laki terjadi pada usia 19 

tahun dan pada perempuan usia 17-24 tahun. Tulang klavikula pada laki-laki 

terjadi pada usia 19 tahun dan pada perempuan usia 16-24 tahun. 

Kata Kunci: usia; penutupan epifisis; radius; ulna; humerus; klavikula 

 

 

 

 

 

 

 


	SAMPUL DEPAN
	SAMPUL DALAM
	HALAMAN PRASYARAT GELAR MAGISTER
	HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS
	SURAT PERNYATAAN
	UCAPAN TERIMAKASIH
	RINGKASAN
	SUMMARY
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN, ISTILAH
	BAB 1
	BAB 2
	BAB 3
	BAB 4
	BAB 5
	BAB 6
	BAB 7
	DAFTAR PUSTAKA
	Lampiran 1
	Lampiran 2



