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ABSTRACT 

Femur or thigh bone is one of the skeletons of the human body that plays 

an important role in supporting human limbs, femur or thigh bone belong to the 

lower ekstermitas. The purpose of this research is to know the size variation and 

morphology variation femur especially male and female gender differences 

through the measurement of femur are diameter of femorl head, bicondylar, 

anterior posterior diameter of the midshaft, medial diameter of the midshaft, 

subtrochanter anterior posterior diameter, subtrochanter medial lateral diameter, 

maximum length, bicondylar width, and platimeric index. From the measurement 

result, the data is concluded and analyzed by sex. The sample used is 40 samples 

of femur bone found in anatomy room, Faculty of Medicine, Department of 

Anatomy and Histology, Airlangga University campus A. Femur pengukura 

variable used is developed by Bass. The result of the research shows that there is a 

relationship of size variation with gender that is 67% and there is correlation of 

morphology variation with gender that is 83%. 

Keywords: femur, size variation, characteristic variation, morphology, man, 

woman.Keyword: Obesity, Early Menarche, BMI (Body Mass Index), Z-Score, Chi-

Square 

ABSTRAK 

Menarche dini dan obesitas pada perempuan menjadi salah satu indikator kesehatan pada 

masyarakat. Menarche atau menstruasi pertama dikatakan dini jika terjadi pada usia di 

bawah 12 tahun. Kedua kejadian tersebut membawa dampak negatif berupa 

meningkatnya resiko berbagai macam penyakit diantaranya adalah penyakit 

kardiovaskuler, hipertensi, diabetes mellitus tipe 2 dan beberapa jenis kanker. Penelitian 

ini bertujuan  untuk mengetahui hubungan antara obesitas dengan usia menarche yang 

lebih dini pada siswi SMP Muhammadiyah 9 Surabaya berdasarkan kategori Indeks 

Massa Tubuh. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 79 responden yang diambil 

dengan menggunakan teknik accidental sampling. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan cross-sectional. Penelitian ini melibatkan pengukuran 

antropometris, berupa pengukuran IMT yang digunakan untuk mencari nilai Z-Score. 

Nilai Z-Score berguna untuk penentuan kategori obesitas atau tidak obesitas pada 

responden yang kemudian akan dianalisis dengan usia menarche siswi SMP 

Muhammadiyah 9 Surabaya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang bermakna 

diantara keduanya. Hasil analisis Chi-Square pada penelitian ini di dapatkan nilai p value 

> p tabel (0,336 > 0,05), sehingga kesimpulannya adalah H0 diterima dan H1 ditolak atau 



tidak terdapat hubungan yang signifikan antara obesitas dengan usia menarche dini pada 

siswi SMP Muhammadiyah 9 Surabaya. 

Kata kunci: Obesitas, Menarche dini, IMT (Indeks Massa Tubuh), Z-Score, Chi-Square 

Latar Belakang 

Femur atau biasa disebut 

dengan tulang paha tergolong tulang 

panjang. Femur adalah tulang 

terpanjang dan terkuat pada tubuh 

(White & Folkens, p. 255, 2005). 

Tulang femur menghubungkan antara 

tubuh bagian panggul dan lutut. Kata 

“femur” merupakan bahasa latin yang 

artinya “paha”. Femur pada ujung 

bagian atasnya memiliki caput, 

collum, trochanter major dan minor. 

Bagian caput merupakan lebih kurang 

dua pertiga berbentuk seperti bola dan 

berartikulasi dengan acetabulum dari 

tulang coxae membentuk articulation 

coxae. Pada pusat caput terdapat 

lekukan kecil yang disebut fovea 

capitis, yaitu tempat perlekatan 

ligamentum dari caput.  

Tulang femur memiliki variasi 

ukuran dan variasi morfologisnya 

dalam suatu populasi atau di luar 

populasi (Ruff, Larsen & Hayes, 

1984). Hal ini dikarenakan perbedaan 

kondisi geografis dan aktivitas kerja 

suatu individu. Perbedaan kondisi 

geografis dan aktivitas kerja dapat 

mempengaruhi variasi femur yang 

diperoleh dari adaptasi dan cara 

hidupnya.  

Variasi ukuran dan variasi 

morfologis dari tulang femur yakni 

sebagai akibat dari perbedaan kondisi 

lingkungan mengingat tulang femur 

merupakan tulang panjang yang 

sifatnya responsif terhadap tekanan 

yang kemudian dapat berdampak 

pada beban femur dan otot-otot 

didalamnya. Hal ini terdapat 

keterkaitan dengan variasi ukuran 

tubuh manusia yang mana setiap 

individu dari suatu bagian sebuah 

negara berbeda, dapat saja lebih 

tinggi dan lebih berat daripada 

individu-individu dari bagian yang 

lain dari satu negara yang sama 

(Panero, 1979). Variasi ukuran tubuh 

dapat dilihat pada perbedaan sosial-

ekonominya yang berarti ialah jenis 

pekerjaan setiap individu, juga 

perbedaan etnis pun merupakan faktor 

yang sangat penting pada ukuran 

tubuh manusia.  

Mobilitas serta aktivitas fisik 

sangat membutuhkan anggota gerak 



tubuh seperti halnya femur, karena 

femur dapat merefleksikan perubahan 

dalam lokomosi dan pola aktivitas 

(Ruff et al, 1984). Pada dasarya 

tulang manusia di pengaruhi oleh 

beberapa faktor, yakni perilkau, iklim 

dan fisik. Tekanan jangka panjang 

seperti iklim dan aktivitas budaya 

suatu individu juga dapat 

mempengaruhi pertumbuhan tulang 

(Pearson, 2000) 

Metode 

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah terdapat 

hubungan yang signifikan antara 

variasi ukuran dan variasi karakeristik 

morfologi femur dengan jenis 

kelamin (laki-laki dan perempuan), 

penelitian ini menggunakan statistik 

deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti 

mengambil data dengan 

mengidentifikasi bagian-bagian 

tulang femur sebanyak 40 sampel 

yang merupakan koleksi kampus A 

Departemen Anatomi dan Histologi, 

Fakultas Kedokteran, Universitas 

Airlangga Surabaya dengan 

pengukuran antropometri serta 

dengan melakukan pengamatan 

secara empiris. Penelitian ini berjudul 

variasi ukuran dan variasi 

karakteristik morfologi femur laki-

laki dan perempuan, dalam 

melakukan penelitian peneliti 

mengukur variabel yang telah 

dikembangkan oleh Bass (1971) 

diantaranya kepala femur (femoral 

head), diameter anterior posterior 

batang femur, diameter medio lateral 

batang femur, subtrokanter anterior 

posterior femur, subtrokanter medio 

lateral femur, panjang maksimum, 

lebar bikondilar dan indeks platimeri. 

Variabel-variabel pengukuran yang 

telah disebutkan selanjutnya data 

yang diperoleh dari hasil pengukuran 

diolah menggunakan SPSS 24.0 

untuk melihat variasi ukuran 

berdasarkan jenis kelamin dan untuk 

melihat variasi karakteristik 

morfologi berdasarkan jenis kelamin. 

Penentuan atau estimasi jenis kelamin 

pada variasi ukuran dapat dilihat dari 

hasil pengukuran yang mana rata-rata 

lebih besar ada pada laki-laki, 

sedangkan jika nilai suatu ukuran 

lebih kecil maka dapat disimpulkan 

individu tersebut perempuan. 

 Penentuan atau estimasi jenis 

kelamin dapat ditentukan juga melalui 

variasi karakteristik morfologinya 



seperti bagian intercondylar notch, 

femoral head, collum dan corpus, 

lebar bikondilar, panjang femur, dan 

karakteristik umum yang mana 

masing-masing memiliki kategori 

untuk membedakan laki-laki dan 

perempuan.  

 Pada penelitian, peneliti 

menggunakan uji beda t-test untuk 

menguji variasi ukuran berdasarkan 

jenis kelamin dan uji beda chi-square 

untuk menguji variasi karakteristik 

morfologi berdasarkan jenis kelamin.

Hasil dan Pembahasan 

Estimasi Usia 

Tabel  1 

Jumlah Estimasi Jenis Kelamin pada Tulang Femur 

 

 

 

 

 

Pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa 

jenis kelamin laki-laki yang terdapat 

pada ruang anatomi berjumlah 15 

tulang femur sedangkan jenis kelamin 

perempuan berjumlah 25 tulang 

femur.

 

 

 

 

 

 

 

No. Jenis Kelamin  Jumlah 

1. Laki-laki 15 

2. Perempuan 25 

Total 40 



Osteometri Femur Laki-laki dan Perempuan 

Tabel 2  

Ukuran Osteometri Femur Lak-laki dan Perempuan 

Variabel Laki-laki Perempuan 
Rata-rata 

Laki-laki 

Rata-rata 

Perempuan 

Femoral Head 40 mm-48 mm 31 mm-44 mm 45 mm 36.8 mm 

Bicondylar 
475 mm-540 

mm 

470 mm-520 

mm  
516 mm 

487 mm 

Anterior-

Posterior Middle 

Shaft 

17 mm-32 mm 20 mm-27mm 24 mm 

 

24 mm 

Medial-Lateral 

Middle Shaft 
.16 mm-32 mm 19 mm-26 mm 23 mm 

23 mm 

Subtrochanter 

Anterior 

Posterior 

Diameter 

19 mm-30 mm 15 mm-28 mm 24 mm 

 

22 mm 

Sutrochanter 

Medial Lateral 

Diameter 

20 mm-30 mm 20 mm-31 mm 27 mm 

 

23 mm 

Maximum 

Length 

467 mm-

530mm 

465 mm-512 

mm 
505 mm 

488 mm 

Bicondylar 

Width 
65 mm-81 mm 64 mm-78mm 75 mm 

 

70 mm 

Index Platimeri 67 mm-108 mm 67 mm-107 mm 89 mm 85 mm 



Dari Tabel  2 dapat diketahui bahwa 

jumlah nilai minimum femoral head 

pada laki-laki yakni sebesar 40 mm dan 

nilai maksimum 48 mm dengan rata-

rata 45 mm, sedangkan pada perempuan 

jumlah nilai minimum femoral head 

yakni sebesar 31 mm dan nilai 

maksimum 42 mm dengan rata-rata 

36.8 mm. Jumlah nilai minimum 

bikondilar pada laki-laki yakni sebesar 

475 mm dan nilai maksimum 540 mm 

dengan rata-rata 516 mm, sedangkan 

pada perempuan jumlah nilai minimum 

bikondilar yakni sebesar 470 mm dan 

nilai maksimum 520 mm dengan rata-

rata 487 mm. Jumlah nilai minimum 

batang tengah anterior-posterior pada 

laki-laki yakni sebesar 17 mm dan nilai 

maksimum 32 mm dengan rata-rata 24 

mm, sedangkan pada perempuan jumlah 

nilai minimum batang tengah anterior-

posterior yakni sebesar 20 mm dan nilai 

maksimum 27 mm dengan rata-rata 24 

mm. Jumlah nilai minimum batang 

tengah bagian medial-lateral femur pada 

laki-laki yakni sebesar 16 mm dan nilai 

maksimum 32 mm dengan rata-rata 25 

mm, sedangkan jumlah nilai minimum 

batang tengah medial-lateral femur pada 

perempuan yakni sebesar 19 mm dan 

nilai maksimum yakni sebesar 26 mm 

dengan rata-rata 23 mm. Jumlah nilai 

minimum subtrokanter bagian anterior-

posterior femur pada laki-laki yakni 

sebesar 19 mm dan nilai maksimum 30 

mm dengan rata-rata 24 mm, sedangkan 

jumlah nilai minimum subtrokanter 

bagian anterior-posterior femur pada 

perempuan yakni sebesar 15 mm dan 

nilai maksimum 28 mm dengan rata-

rata 22 mm. Jumlah nilai minimum 

subtrokanter medial-lateral femur pada 

laki-laki yakni sebesar 20 mm dan nilai 

maksimum 30 mm dengan rata-rata 27 

mm, sedangkan jumlah nilai minimum 

subtrokanter medial-lateral femur pada 

perempuan yakni sebesar 20 mm dan 

nilai maksimum 31 mm dengan rata-

rata 23 mm. Jumlah nilai minimum dari 

panjang maksimum femur pada laki-

laki yakni sebesar 467 mm dan nilai 

maksimum 530 mm dengan rata-rata 

505 mm, sedangkan jumlah minimum 

dari panjang maksimum femur pada 

perempuan yakni sebesar 465 mm dan 

nilai maksimum 512 mm dengan rata-

rata 488 mm. Jumlah nilai minimum 

lebar bicondilar femur pada laki-laki 

yakni sebesar 65 mm dan nilai 

maksimum 81 mm dengan rata-rata 75 

mm, sedangkan jumlah nilai minimum 

lebar bikondilar femur pada perempuan 



yakni sebesar 64 mm dan niai 

maksimum 78 mm dengan rata-rata 70 

mm. Jumlah nilai minimum indeks 

platimeri tulang femur pada laki-laki 

yakni sebesar 67 mm dan nilai 

maksimum 108 mm dengan rata-rata 89 

mm, sedangkan jumlah nilai minimum 

indeks platimeri tulang femur pada 

perempuan yakni sebesar 67 mm dan 

nilai maksimum 107 mm dengan rata-

rata  85 mm.

Pembahasan 

Hubungan Variasi Ukuran Femur 

Berdasarkan Jenis Kelamin  

Berdasarkan analisis uji t-test 

hanya terdapat 6 variabel yang 

memiliki peredaan yang signifikan 

antara varisi ukuran dengan jenis 

kelamin diantaranya femoral head 

(0.000), bikondilar (0.000), medio 

lateral diameter of the midshaft 

(0.25), subtrochanter anterior 

posterior diameter (0.39), panjang 

maksimum (0.001), dan lebar 

bikondilar (0.03). Dari hasil 

perhutungan spss 24 dapat saya 

simpulkan presentase signifikansi 

anntara variasi ukuran berdasarkan 

jenis kelamin sebesar 66.7.  Hasil 

penelitian ini senada dengan 

penelitian Gaikwad dan Nikam 

(2014) mengenai Sexual Dimorphism 

in Femur dengan menggunakan 

analisis uji t-test memaparkan bahwa 

ukuran laki-laki cenderung lebih 

besar dibandingkan ukuran 

perempuan. Variabel pengukuran 

pada femur yang paling kentara 

terletah pada ukuran kepala femur 

(femoral head) dan diameter batang 

femur (Diameter of the midshaft) 

dengan hasil akurat 96% (Gaikwad 

dan Nikam, 2014).   

Penelitian yang dilakukan oleh 

Rashmi Srivastava, Vinnae Saini & 

Rajesh K Rai ialah memiliki hasil 

akurasi prediksi jenis kelamin pada 

femur berkisar antara 70,5%  hingga 

83,6% dengan mengukur beberapa 

variabel seperti lebar bikondilar, 

diameter batang femur, dan keplaah 

femur yang mana hasil penelitiannya 

menunjukkan pentingnya ujung 

tulang paha dalam penentuan jenis 



kelamin (Srivastava et al, 2011). Hasil 

penelitian yang serupa yakni 

mengenai Sexual Dimorphism of 

Femur in Maharashtraian Population 

yang ditulis oleh Rajeshwari, Bhosale 

dan Zambare (2013) memaparkan 

bahwa dimorfime seksual pada femur 

memiliki signifikansi yang sangat 

besar berdasarkan ukurannya. 

Penelitian ini menggunakan beberapa 

pengukuran seperti panjang femur, 

diameter kepala femur, diameter 

batang femur, lebar bikondilar, dan 

epikondilus. Berdasarkan perhitungan 

SPSS seperti yang telah dipaparkan 

dalam jurnal, variasi ukuran femur 

memiliki perbedaan yang signifikan 

karena p<0.05 (Rajeshwari et al, 

2013). 

Hubungan Variasi Morfologi 

Berdasarkan Jenis Kelamin. 

Pada penelitian ini, peneliti juga 

menguji perbedaan antara variasi 

morfologi berdasarkan jenis kelamin 

menggunakan analisis chi square 

utnuk menghitung signifkansi variasi 

morfologi yang terdapat pada femur. 

Variabel pengukuran dengan hasil 

yang signifikan diantaranya ialah 

intercondylar notch (0.000), femoral 

head (0.000), collum dan corpus 

(0.005), lebar bikondilar (0.231), 

linea aspera (0.000), dan karakteristik 

umum (0.002). Dari hasil coding 

menggunakan spss 24, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa terdapat 5 

variabel yang signifikan. Maka, 

terdapat hubungan variasi morfologi 

berdasarkan jenis kelamin yakni 

sebesar 83.3%. Hasil analisis di atas 

serupa dengan penelitian yang di 

paparkan oleh Purcell dan Maureen 

(2013) menyatakan bahwa variasi 

morfologi dapat dilihat dari lebar 

bikondilar dan kepala femur (Purcell 

dan Maureen, 2013).  Menurut Scan 

dan Miller-Shaivitz sisa kerangka 

manusia seperti tulang paha atau 

femur dapat menjadi penentu jenis 

kelamin seperti lebar bikondilar yang 

dianggap berguna untuk penentuan 

jenis kelamin, juga ketika sisa-sisa 

kerangka ditemukan dalam keadaan 

terpecah-pecah terutama ketika 

epiphysis superior yang diakui 

sebagai estimator jenis kelamin yang 

baik (Perret et al, 2008). 

Hasil pemikiran yang serupa juga 

tedapat pada penelitian Polguj et al, 

penelitian ini memiliki 90 sampel 

femur dengan menggunakan 

pengukuran osteometri. Frekuansi 

jenis kelamin laki-laki dan perempuan 

dapat dilihat dari linea aspera yang 

menonjol karena bagian tersebut 

sangat membantu untuk dapat 



menentukan jenis kelamin suatu 

individu (Polguj et al, 2013). Pada 

penelitian Jessia Lyn Brown (2002), 

menyatakan bahwa dimorfisme dapat 

dilihat dari morfologi femur seperti 

halnya diameter kepala femur yang 

perempuan memiliki rata-rata yang 

lebih kecil dibandingkan laki-laki 

yang ukurannya lebih besar (Brown, 

2002). Perbedaan variasi ukuran dan 

variasi karakteristik morfologi femur 

laki-laki dan perempuan juga 

dipengaruhi oleh aktvitas hidupnya 

terdahulu seperti yang telah 

disebutkan pada penelitian Feldesman 

dan Fountain (1996) bahwa tidak 

hanya aktivitas individu dan 

lingkungan yang menjadi sebab 

perbedaan variasi tubuh, cuaca dan 

geografis juag menjadi faktor 

penyebab proporsi tubuh setiap 

individu berbeda (Feldesman dan 

Fountain, 1998)

Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini bahwa 

terdapat adanya hubungan yang 

signifikan antara variasi ukuran 

dengan jenis kelamin pada femoral 

head, bikondilar, medio lateral 

diameter of the midshaft, 

subtrochanter anterior posterior 

diameter, panjang maksimum dan 

lebar bikondilar. Perbedaan aktivitas 

kehidupan suatu individu dan 

geografis individu juga dapat 

mempengaruhi variasi ukuran yang 

terdapat pada femur. 

Variasi morfologi pada femur 

berdasarkan jenis kelamin juga 

terdapat hubungan yang signifikan 

yakni diantaranya femoral head, 

intercondylar notch, collum dan 

corpus, lebar bikondilar, linea aspera, 

dan karakteristik umum. Sampel 

tulang femur yang digunakan untuk 

penelitian sejumlah 40 dan terdapat 

pada ruang anatomi, Departemen 

Anatomi dan Histologi, Fakultas 

Kedokteran, Universitas Airlangga 

Surabaya  
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