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Abstrak 

Penelitian ini merupakan studi komparatif terhadap gigi-geligi manusia pada sampel etnis Jawa dan 

Tionghoa yang dapat menunjukkan dimorfisme seksual berdasarkan signifikansi perbedaan ukuran lebar 

mesiodistal gigi. Perbedaan ukuran mahkota gigi dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi perbedaan ukuran mesiodistal pada seluruh gigi kecuali molar 

dua dan molar tiga berdasarkan jenis kelamin, etnis, dan interaksi antar jenis kelamin dan etnis. Penelitian 

dilakukan di kota Surabaya. Peneliti melakukan pengukuran pada 100 model studi cetakan gigi yang terdiri dari 

25 laki-laki Jawa, 25 laki-laki Tionghoa, 25 perempuan Jawa, dan 25 perempuan Tionghoa. Rentang usia sampel 

yang diteliti berusia 16 – 27 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terstruktur, membuat 

model cetakan gigi, pengukuran menggunakan dental caliper, serta analisis data menggunakan MANOVA 

(Multivariat Analysis of Varians) melalui program aplikasi SPSS 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan ukuran mesiodistal yang signifikan dari faktor jenis kelamin pada incisor satu kanan atas, 

incisor satu kiri atas, incisor dua kanan atas, incisor dua kiri atas, incisor dua kiri bawah, canine kanan atas, 

canine kiri atas, canine kanan bawah, canine kiri bawah, molar satu kanan atas, molar satu kiri atas, molar satu 

kanan bawah, dan molar satu kiri bawah. Perbedaan signifikan ukuran mesiodistal dari faktor etnis ditemukan 

pada molar satu kanan bawah dan molar satu kiri bawah. Pada uji interaksi antara jenis kelamin dan etnis tidak 

ditemukan perbedaan yang signifikan pada ukuran mesiodistal gigi. 

Kata kunci: mesiodistal, dimorfisme seksual, Jawa, Tionghoa. 

 

Abstract 

This study is a comparative study of human teeth on Javanese and Chinese samples that can show sexual 

dimorphism based on the significance of different mesiodistal widths of teeth. The difference in crown gear size 

is influenced by genetic and environmental factors. The purpose of this study was to investigate the significance 

of mesiodistal size differences across all teeth except the second and third molars by sex, ethnicity, and interaction 

between sex and ethnicity. The research was conducted at Surabaya city. The researchers measured 100 dental 

study models consisting of 25 Javanese men, 25 Chinese men, 25 Javanese women, and 25 Chinese women. The 

age range of the studied sample was 16 - 27 years old. Data collection was done by structured interview, making 

dental mold model, measurement using dental caliper, and data analysis using MANOVA (Multivariate Analysis 

of Variance) through SPSS 16 application program. The results showed that there were significant differences in 

mesiodistal size of the sex factor on the upper right first incisive, upper left first incisive, upper right second 

incisors, upper left second incisors, lower left second incisors, upper right canine, upper left canine, lower right 

canine, lower left canine, upper right first molar, upper left first molar, lower right first molars, and lower left 

first molar. Significant differences in mesiodistal measures of ethnic factors are found in the lower right first 

molar and lower left first molar. In the interaction test between sex and ethnicity there was no significant 

difference in mesiodistal tooth size. 

Key words: mesiodistal, sexual dimorphism, Javanese, Chinese. 
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Latar Belakang 

Dimorfisme seksual merupakan 

suatu ciri khas yang dimiliki oleh manusia 

serta makhluk hidup lain, yang ditandai 

dengan perubahan terhadap dimensi pada 

sebagian jaringan tubuh yang disebabkan 

oleh perbedaan jenis kelamin. Perubahan 

dimensi ini mengarah pada perbedaan 

ukuran, bentuk, warna, dan lain sebagainya 

antara laki-laki dan perempuan (Boaz and 

Gupta, 2009). Salah satu perbedaan antara 

laki-laki dan perempuan adalah 

karakteristik pada tulang skeletal. Tulang 

dan tengkorak memiliki variasi baik pada 

laki-laki maupun perempuan (Frayer and 

Wolpoff, 1985). Setiap gigi baik gigi susu 

maupun gigi permanen memiliki struktur 

seperti enamel, dentin dan pulpa namun 

dengan morfologi yang berbeda (Scott, 

2008). Tidak ada gigi yang memiliki 

morfologi sama karena morfologi gigi tiap 

individu bersifat unik dan ditentukan oleh 

faktor genetik. Perbedaan ukuran mahkota 

gigi dapat diukur dari sisi mesiodistal, 

buccolingual dan labialingual (Kieser, 

1990). 

Penelitian sebelumnya mengenai 

ukuran mahkota gigi telah banyak 

dilakukan dan ditemukan bahwa antara 

laki-laki dan perempuan memiliki beberapa 

variasi. Walaupun morfologi struktur gigi 

antara laki-laki dan perempuan itu sama, 

tetapi gigi-geligi tersebut tidak mempunyai 

ukuran yang sama antara satu dengan yang 

lain. Hal ini disebabkan oleh ukuran dan 

bentuk gigi yang dipengaruhi oleh faktor 

genetik dan faktor lain seperti aktivitas 

pengunyahan, nutrisi, aktivitas 

metabolisme dan lain sebagainya (Scott, 

2008). Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya maka peneliti ingin 

meneliti kembali dengan pengembangan 

pada perbandingan ukuran mesiodistal gigi 

antar etnis Jawa dan Tionghoa. Selain itu 

peneliti juga ingin mencari apakah ada 

perbedaan antara jenis kelamin dan etnis 

yang berbeda berdasarkan ukuran 

mesiodistal gigi. 

Pada umumnya manusia dewasa 

memiliki 32 gigi yang terdiri dari 8 gigi seri 

(incisor), 4 gigi taring (canine), 8 gigi 

geraham depan (premolar), dan 12 gigi 

geraham belakang (molar). Susunan gigi 

memiliki dua bagian yaitu gigi depan 

(anterior) yang terdiri dari incisor dan 

canine, serta gigi belakang (posterior) yang 

meliputi premolar dan molar (Artaria, 

2009). Posisi gigi juga dikenal dengan 

beberapa istilah yakni sebagai berikut: 

1) Incisal: sisi pemotongan makanan; 

2) Occlusal: sisi pengunyahan 

makanan; 

3) Labial: sisi yang menghadap ke 

bibir; 

4) Buccal: sisi yang menghadap ke 

pipi; 
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5) Palatal: sisi yang mengarah ke 

palatum; 

6) Lingual: sisi yang mengarah ke 

lidah; 

7) Mesial: sisi yang mengarah ke garis 

median; 

8) Distal: sisi yang mengarah ke ujung 

menjauhi garis median; 

9) Interproximal: bagian antara dua 

gigi yang berdekatan. 

Ukuran gigi resisten terhadap 

pengaruh lingkungan luar dan dikendalikan 

oleh faktor genetis. Ukuran gigi-geligi 

sangat dipengaruhi oleh faktor genetik 

(Scott, 1998). Jaringan-jaringan utama 

yang dapat mengalami deformitas 

dentofasial karena pengaruh genetik di 

antaranya termasuk gigi-geligi yang 

meliputi ukuran, bentuk, jumlah, 

mineralisasi gigi, letak erupsi dan posisi 

benih gigi (Brook et al., 2009). Penelitian 

terhadap saudara kembar menunjukkan 

hampir separuh dari faktor yang 

mempengaruhi ukuran gigi adalah faktor 

keturunan yang berperan untuk mengontrol 

ukuran gigi sewaktu proses odontogenesis. 

Ukuran gigi ditentukan oleh faktor genetik, 

namun jenis dan rasio kandungan genetik 

yang mengawal mungkin berbeda antar 

gigi, individu dan populasi. Lingkungan 

turut memainkan peranan dalam keragaman 

genetik untuk terus memberi variasi dalam 

ukuran gigi (Kaushal et al., 2003). 

Adanya dimorfisme seksual pada 

gigi permanen merupakan fenomena yang 

sudah biasa dijumpai pada beberapa 

penelitian. Penelitian Selmer-Olsen, Garn 

dan Alvesalo (dalam Sun et al. 2016) 

menemukan hampir keseluruhan ukuran 

mahkota gigi permanen menunjukkan 

bahwa gigi laki-laki lebih besar 

dibandingkan perempuan antara 2-4%. 

Perbedaan ukuran gigi antara laki-laki dan 

perempuan dapat terlihat melalui ketebalan 

dentin yang diukur dari foto radiograf 

sebagai jarak antara mesial dan distal pada 

dentinoenamel junction. Lebih lanjut lagi 

mereka katakan bahwa perbedaan seksual 

ini jelas terlihat pada panjang akar di mana 

akar yang sangat pendek lebih sering 

ditemukan pada perempuan dan akar yang 

sangat panjang lebih sering dijumpai pada 

laki-laki. 

Kelompok etnis adalah suatu 

kelompok yang memiliki kesamaan pada 

kehidupan sosial dan budaya, serta didasari 

oleh kesamaan garis keturunan. Para 

individu dari kelompok etnis menganggap 

bahwa semua kesamaan yang mereka miliki 

tersebut adalah sesuatu yang bersifat turun-

temurun dari masa lalu sebagai warisan dari 

nenek moyang, sehingga tetap masih 

dipertahankan sampai sekarang. Namun 

sering kali nilai yang mereka anut 

merupakan adaptasi yang menyesuaikan 

perjalanan hidup mereka (Fidya, 2012). 
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Pengertian etnis dan ras terkadang disalah-

artikan karena memiliki pengertian yang 

hampir sama. Makna ras diklasifikasikan 

berdasarkan pada ciri-ciri fisik sekelompok 

individu. Sedangkan etnis adalah kesamaan 

dari konstruksi sosial dan budaya. Dalam 

penelitian ini meneliti ciri fisik, namun 

yang diteliti adalah etnis Jawa, yang 

tergolong ke dalam subras Deuteromalayid 

serta merupakan bagian dari ras Mongoloid 

(Glinka, 2008a). 

Populasi dalam arti biologis adalah 

sekelompok individu yang menempati 

wilayah teritori yang sama serta saling 

bereproduksi. Dengan kata lain, populasi 

merupakan satuan dasar di mana gen-gen 

individu tersebar melalui perkawinan. 

Perkawinan manusia diatur oleh suatu 

sistem yang berlaku di dalam masing-

masing kelompok etnis. Dengan demikian 

perkawinan bebas atau panmiksi tidak 

dapat berjalan dengan baik. Kondisi 

menjadi lebih kompleks ketika dalam 

perkawinan tersebut terdapat batas-batas 

yang diatur oleh kebudayaan. Pada 

umumnya, pola perkawinan dibagi menjadi 

empat macam, yaitu endogami, eksogami, 

homogami, dan heterogami. Pada 

endogami dibagi lagi menjadi beberapa 

macam, yaitu endogami kerabat, endogami 

lokal, dan endogami sosial (Glinka, 2008b). 

Dalam hal ini peneliti menganggap bahwa 

populasi pada etnis Jawa telah mengalami 

endogami sosial atau homogami namun 

pada sisi lain juga banyak terjadi 

heterogami dengan kelompok etnis lainnya. 

Etnis Jawa pada mulanya muncul 

sekitar lebih dari 2000 tahun yang lalu. 

Jumlah populasi pada suku Jawa paling 

banyak bila dibandingkan dengan suku-

suku bangsa lain. Wilayah asal mula serta 

persebaran suku Jawa di seluruh Indonesia 

adalah yang paling luas. Program 

transmigrasi penduduk Jawa ke pulau-

pulau besar lain sudah dimulai oleh 

pemerintah jajahan Belanda sejak abad ke-

18. Daerah kebudayaan Jawa meliputi 

bagian tengah sampai ke timur pulau Jawa, 

sedangkan bagian barat adalah bagian suku 

bangsa Sunda. Daerah pusat utama 

kebudayaan Jawa berada di Yogyakarta dan 

Surakarta. Keduanya adalah bekas kerajaan 

Mataram Islam yang pecah pada tahun 

1755. Masyarakat di sekitar pantai utara 

dan timur lebih dikenal sebagai orang Jawa 

pesisir dan Jawa Ujung Timur 

(Koentjaraningrat, 1984). 

Sejarah pada mayoritas orang 

Tionghoa laki-laki yang datang ke 

Indonesia adalah sebagai pekerja. 

Kemudian mereka menikah dengan 

perempuan lokal tetapi masih 

mempertahankan adat atau tradisi Tionghoa 

(Glinka, 2008c). Ada kecenderungan 

umum, jika terjadi perkawinan campuran 

maka keturunan mereka lebih bersifat 
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Tinghoa daripada lokal  karena dipengaruhi 

oleh sistem kekerabatan patrilineal. Wanita 

Tionghoa cenderung hanya diperkenankan 

kawin dengan sesama orang Tionghoa, 

maka dari itu timbul sikap yang menjaga 

kaum wanita Tionghoa agar berada di 

lingkungan in group (Poerwanto, 2014). 

Meskipun identitas mereka sebagai orang 

Tionghoa, tetapi dalam hal karakteristik 

biologis cenderung lebih mirip dengan 

penduduk lokal karena adanya kawin 

campur dengan penduduk lokal pada awal 

kedatangan mereka. 

 Dalam perkawinan, aspek budaya 

dan biologis sangat erat kaitannya karena 

menyangkut prokreasi dalam populasi. 

Proses perkawinan ini dalam populasi 

umumnya bebas atau disebut panmiksi, 

yakni perjodohan bebas dan acak. 

Perkawinan pada manusia diatur oleh adat, 

agama serta faktor-faktor sosial budaya 

lainnya, sehingga di samping batas 

geografis masih ada batas sosial-budaya 

(Glinka, 2008b). 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh 

dari hasil pengukuran dalam skala interval 

yang dihitung melalui statistik parametrik. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah 

studi komparatif. Adapun teknik sampling 

untuk menentukan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Purposive sampling 

merupakan bagian dari non-probability 

sampling yang berarti peneliti menentukan 

kriteria inklusi dalam memilih sampel. 

Kriteria inklusi adalah standar yang 

ditetapkan sebelum penelitian dilakukan. 

Kriteria inklusi pada pengambilan sampel 

yakni, gigi tidak sedang memakai behel 

(orthodonti), gigi tidak pernah mengalami 

kecelakaan yang mengakibatkan 

pencabutan gigi, tidak ada tambalan dan 

karies pada gigi. Total jumlah sampel yang 

diteliti yaitu 100 pasang model gigi 

(maxillae dan mandibula) yang terdiri dari 

25 model gigi laki-laki Jawa, 25 model gigi 

perempuan Jawa, 25 model gigi laki-laki 

Tionghoa, dan 25 model gigi perempuan 

Tionghoa. 

Penelitian dimorfisme seksual etnis 

Tionghoa di SMA Kristen Kalam Kudus 

Surabaya ini beralamat di Jalan Raya 

Kupang Jaya nomor 135-136, Kelurahan 

Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, 

Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Penelitian pada sampel gigi etnis 

Jawa merupakan koleksi pribadi milik Prof. 

Dra. Myrtati Dyah Artaria, M.A., Ph.D. 

Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti melalui tiga cara, yakni 

wawancara terstruktur, cetak gigi, dan 

pengukuran model gigi. Peneliti melakukan 
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wawancara terstruktur dengan sampel 

penelitian yang telah dipilih. Tujuan 

wawancara ini adalah untuk mengetahui 

identitas sampel, silsilah keturunan 

keluarga sampel dan kebiasaan perlakuan 

gigi sampel. 

Pembuatan cetakan gigi adalah 

teknik pencetakan bentuk gigi sampel untuk 

mengetahui ukuran mesiodistal yang ada 

pada gigi sampel penelitian. Peneliti 

melakukan pengukuran pada lebar 

mesiodistal gigi menggunakan dental 

caliper. Hasil data pengukuran akan 

dikelompokkan ke dalam tabel untuk 

kemudian dibandingkan antar jenis kelamin 

dan etnis. Bagian gigi yang diukur adalah 

seluruh gigi kecuali molar dua dan molar 

tiga. Pada gigi molar dua dan molar tiga 

tidak dapat dilakukan pengukuran karena 

tidak dapat dicetak dengan sempurna dan 

sebagian besar sampel tidak atau belum 

memiliki gigi molar dua dan molar tiga 

yang masih utuh. 

Peneliti menggunakan teknik 

analisis data dengan bantuan program SPSS 

16 for Windows (Statistical Product and 

Service Solution 16) di komputer. Analisis 

yang digunakan untuk menguji 

perbandingan rata-rata adalah Two-Way 

MANOVA (Multivariat Analysis of Varian). 

Manova adalah salah satu uji komparatif 

yang digunakan untuk menguji perbedaan 

rata-rata data lebih dari dua kelompok. 

Hasil Penelitian 

Pada uji Two-Way MANOVA 

terdapat beberapa perbedaan signifikan 

ukuran mesiodistal yang ditemukan pada 

tiga belas bagian gigi kelompok sampel 

jenis kelamin laki-laki dan perempuan 

karena menunjukkan nilai signifikansi p < 

0,05. Perbedaan signifikan tersebut antara 

lain ditemukan pada incisor satu kanan atas, 

incisor satu kiri atas, incisor dua kanan atas, 

incisor dua kiri atas, incisor dua kiri bawah, 

canine kanan atas, canine kiri atas, canine 

kanan bawah, canine kiri bawah, molar satu 

kanan atas, molar satu kiri atas, molar satu 

kanan bawah, dan molar satu kiri bawah. 

Nilai rata-rata ukuran mesiodistal gigi pada 

seluruh bagian gigi menunjukkan bahwa 

sampel gigi laki-laki lebih besar dari pada 

sampel gigi perempuan. 

Pada uji Two-Way MANOVA 

terdapat perbedaan signifikan ukuran 

mesiodistal yang ditemukan hanya pada 

dua bagian gigi sampel etnis Jawa dan 

Tionghoa yaitu, molar satu kanan bawah 

dan molar satu kiri bawah. Berdasarkan 

hasil temuan data yang telah dianalisis, 

tidak ditemukan perbedaan ukuran 

mesiodistal pada gigi antara jenis kelamin 

dan etnis. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

jenis kelamin tidak berkaitan dengan etnis 

sehingga tidak mempengaruhi ukuran 

mesiodistal gigi. 
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Pembahasan 

Dimorfisme seksual tampak dari 

perbedaan yang signifikan pada ukuran 

mesiodistal gigi yang dipengaruhi oleh 

faktor genetik yaitu kromosom seks XX 

pada perempuan dan XY pada laki-laki. 

Kromosom X dan Y berperan dalam 

pembentukan lapisan enamel dan dentin. 

Kromosom Y merangsang pertumbuhan 

mahkota gigi terhadap dentin dan enamel, 

sedangkan kromosom X hanya tertumpu 

pada pembentukan enamel saja. Maka 

itulah sebabnya ukuran gigi pada laki-laki 

lebih besar daripada perempuan 

(Huseynov, 2010). 

Mayoritas persamaan ukuran gigi 

antara etnis Jawa dan Tionghoa juga 

dipengaruhi oleh faktor genetik, karena 

etnis Jawa dan Tionghoa merupakan sama-

sama ras Mongoloid. Sebagian besar 

dimensi lengkung rahang etnis Tionghoa 

cenderung lebih kecil daripada etnis Jawa. 

Menurut Vanrell J. gigi molar memiliki 

potensi yang besar terhadap perbedaan ras 

(Chaves et al., 2016). Faktor pengaruh 

lingkungan juga turut berperan dalam 

variasi ukuran gigi seperti misalnya, 

keausan gigi yang disebabkan oleh aktivitas 

mengunyah (atrisi dan abrasi) serta jenis 

makanan yang dikonsumsi sehari-hari, 

modifikasi gigi, letak geografis, dan 

pengaruh lainnya. Kondisi lingkungan yang 

berbeda dapat memunculkan morfologi gigi 

yang berbeda karena sifat alami manusia 

yang beradaptasi dengan lingkungannya 

(Dempsey, 1998). Pada penelitian ini 

ditemukan perbedaan yang signifikan pada 

gigi molar satu rahang bawah, yang mana 

kemungkinan lebih banyak mengalami 

atrisi dan abrasi daripada bagian gigi yang 

lain. Adapun mengenai perbedaan ukuran 

gigi berdasarkan antar populasi atau etnis 

bahwa belum ada penelitian yang 

memastikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perbedaan ukuran gigi 

tersebut. Namun untuk sementara peneliti 

meyakini bahwa perbedaan ukuran gigi 

antar etnis masih tetap kuat dipengaruhi 

oleh faktor genetik. 

Perbedaan ukuran mesiodistal gigi 

pada interaksi jenis kelamin dan etnis pada 

penelitian ini tidak ditemukan perbedaan 

yang signifikan karena etnis Jawa dan 

Tionghoa berada dalam kelompok ras yang 

sama yaitu Mongoloid. Selain itu juga 

adanya faktor perkawinan campur antara 

etnis Jawa dan Tionghoa sehingga masing-

masing menurunkan atau mewariskan 

genetik lalu memunculkan morfologi gigi 

yang cenderung sama. Hubungan kerabat 

dekat seperti orang tua dan anak, saudara 

kandung atau saudara sepupu memiliki 

hubungan dalam hal genetik yang 

mempengaruhi ukuran gigi (Brook et al., 

2009). 
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Simpulan 

Perbedaan yang signifikan pada 

ukuran mesiodistal gigi berdasarkan jenis 

kelamin ditemukan pada 13 bagian gigi 

antara lain, insisif satu kanan atas, insisif 

satu kiri atas, insisif dua kanan atas, insisif 

dua kiri atas, insisif dua kiri bawah, canine 

kanan atas, canine kiri atas, canine kanan 

bawah, canine kiri bawah, molar satu kanan 

atas, molar satu kiri atas, molar satu kanan 

bawah, dan molar satu kiri bawah. 

Perbedaan yang signifikan berdasarkan 

etnis ditemukan pada 2 bagian gigi, yaitu 

molar satu kanan bawah dan molar satu kiri 

bawah. Sedangkan pada interaksi jenis 

kelamin dan etnis tidak ditemukan 

perbedaan yang signifikan. Faktor yang 

mempengaruhi perbedaan ukuran 

mesiodistal gigi, sebagian besar disebabkan 

oleh faktor genetik dan sangat sedikit 

pengaruh dari faktor lingkungan. 

 

Daftar Pustaka 

Artaria MD. 2009. Antropologi Dental. 1st 

ed. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Boaz K, Gupta C. 2009. Dimorphism in 

human maxillary and mandibular 

canines in establishment of gender. J 

Forensic Dent Sci 1:42. 

Brook AH, Griffin RC, Townsend G, 

Levisianos Y, Russell J, Smith RN. 

2009. Variability and patterning in 

permanent tooth size of four human 

ethnic groups. Arch Oral Biol 54:79–

85. 

Chaves L, Fernandes C, Vieira C, Veloso L, 

Oliveira JDA, Genu R, Santiago BM, 

Rabello PM. 2016. Odontometric 

analysis of molars for sex 

determination. 15:35–38. 

Dempsey PJ. 1998. Genetic and 

Environmental Contributions to 

Morphological Variation in the 

Human Permanent Dentition. 

Fidya. 2012. Kaitan variasi biologis 

manusia dengan faktor sosial budaya. 

In: Artaria MD, Ariningsih FN, 

editors. Bunga Rampai Antropologi 

Ragawi. 1st ed. Surabaya: Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Airlangga. p 219–230. 

Frayer DW, Wolpoff MH. 1985. Sexual 

Dimorphism. Annu Rev Anthropol 

[Internet] 14:429–473. Available 

from: 

http://www.annualreviews.org/doi/10.

1146/annurev.an.14.100185.002241 

Glinka J. 2008a. Beda morfologis antara 

Protomalayid dan Deuteromalayid. In: 

Artaria MD, editor. Manusia Makhluk 

Sosial Biologis. 1st ed. Surabaya: 

Airlangga University Press. p 76–77. 

Glinka J. 2008b. Pengaruh faktor sosial-

budaya terhadap keadaan biologis 

populasi manusia. In: Artaria MD, 

editor. Manusia Makhluk Sosial 

Biologis. 1st ed. Surabaya: Airlangga 

University Press. p 127–130. 

Glinka J. 2008c. Sejarah penghunian 

kawasan Indonesia. In: Artaria MD, 

editor. Manusia Makhluk Sosial 

Biologis. 1st ed. Surabaya: Airlangga 

University Press. p 168–170. 

Huseynov A. 2010. Patterns of Dental 

Sexual Dimorphism in Early 

Hominins : A Comparative Account. 

Kaushal S, Patnaik V, Agnihotri G. 2003. 

Mandibular Canines in Sex 

Determination. J Anat Soc India 

52:119–124. 



9 
 

Kieser JA. 1990. Human Adult 

Odontometric: The Study of Variation 

in Adult Tooth Size. Cambridge 

University Press. 

Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan Jawa. 

1st ed. Jakarta: PN Balai Pustaka. 

Poerwanto H. 2014. Cina Khek di 

Singkawang. 2nd ed. Depok: 

Komunitas Bambu. 

Scott GR. 1998. Dental Anthropology. J 

Anat 192:473–476. 

Scott GR. 2008. Dental Morphology. Biol 

Anthropol Hum Skelet:265–298. 

Sun Y, Lu TY, Chen YC, Yang SF. 2016. 

The best radiographic method for 

determining root canal morphology in 

mandibular first premolars: A study of 

Chinese descendants in Taiwan. J 

Dent Sci [Internet] 11:175–181. 

Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jds.2016.0

1.003 

 

 

 

 


