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Abstract 

Orthodontic treatment is an attempt to correct the position or function of the tooth that is incorrect 

or correct or called malocclusion. Malocclusion can be interpreted as a deviation in the location of 

a tooth or jaw that is not in place. Orthodontic treatment has a profit and no profit side. One side 

effect does not benefit, namely at the time of orthodontic appliance adaptation in the mouth, which 

causes discomfort to the wearer which indirectly affects appetite and dietary pattern. That 

conditions lead to an assumption in the community that the weight of people who undergo 

orthodontic treatment will experience a change. This study identified differences in body weight 

before and after orthodontic treatment. This research is a quantitative study carried out by 

measuring the weight of people who undergo orthodontic treatment in the first month of the period 

of use of the orthodontic appliance. The measured variable is the weight of 30 teenage girls who 

undergo orthodontic treatment. The sampling method uses purposive sampling that prioritizes the 

purpose of the study, namely to determine differences in body weight before and after performing 

orthodontic treatment, which were then analyzed using paired t-test. The results of this study note 

that there is a significant difference between body weight before and after orthodontic treatment 

within one month of the initial period of use of orthodontic devices. This is due to a shift or 

displacement of teeth that occurs for several weeks in one month of the initial period of 

orthodontic treatment. Body weight changes as a result of the adaptation and shifting of the tooth. 
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Abstrak 

Perawatan ortodonti merupakan suatu usaha untuk memperbaiki posisi atau fungsi gigi yang tidak 

tepat atau benar atau disebut maloklusi. Maloklusi dapat diartikan sebagai penyimpangan letak 

gigi atau rahang yang tidak sesuai tempatnya. Perawatan ortodonti mempunyai sisi untung dan 

tidak untung. Salah satu dampak dari sisi tidak untungnya, yaitu pada waktu masa adaptasi alat 

ortodonti didalam mulut, yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada pemakainya yang secara 

tidak langsung mempengaruhi nafsu dan pola makan. Kondisi seperti ini mengakibatkan adanya 

asumsi di masyarakat bahwa berat badan orang-orang yang melakukan perawatan ortodonti akan 

mengalami perubahan. Penelitian ini mengidentifikasi adanya perbedaan berat badan sebelum dan 

sesudah melakukan perawatan ortodonti. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang dilakukan dengan 

cara mengukur berat badan orang-orang yang melakukan perawatan ortodonti di satu bulan 

periode awal pemakaian alat ortodontinya. Variabel yang diukur yaitu berat badan 30 anak 

perempuan usia remaja yang akan melakukan perawatan ortodonti. Metode pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling yang mengutamakan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui 

perbedaan berat badan sebelum dan sesudah melakukan perawatan ortodonti, yang kemudian 

dianalisis dengan menggunakan uji t berpasangan. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara berat badan sebelum dan sesudah melakukan perawatan 

ortodonti dalam satu bulan periode awal pemakaian alat ortodonti. Hal ini disebabkan adanya 

pergeseran atau perpindahan gigi yang terjadi selama beberapa minggu di satu bulan periode awal 

mailto:heyyvell@yahoo.co.id


2 
 

perawatan ortodonti. Berat badan mengalami perubahan sebagai dampak dari adaptasi dan 

pergeseran gigi tersebut.  

Kata kunci: perawatan ortodonti, berat badan, pola makan 

 

Pendahuluan 

 Pada era modern sekarang 

ini, kebutuhan dan tuntutan akan 

perawatan ortodonti semakin banyak. 

Masyarakat semakin menyadari 

tentang kesehatan gigi mereka, 

terutama jika mengetahui bahwa 

susunan gigi tidak teratur yang 

disertai adanya kelainan bentuk 

muka yang disebabkan oleh adanya 

hubungan rahang yang tidak 

harmonis. Persepsi memakai alat 

otodonti cekat (behel) dianggap hal 

yang kuno, sama halnya dengan 

memakai kacamata pada jaman dulu. 

Namun, di Indonesia, popularitas 

perawatan ortodonti cekat (behel) 

semakin meningkat selama 10 tahun 

terakhir.  

 Secara harfiah 

ortodonti berasal dari bahasa Yunani 

yaitu orthos yang berarti betul dan 

dons yang berarti gigi, sehingga 

ortodonti dapat diartikan sebagai 

letak gigi yang betul, atau yang 

disebut ilmu yang membetulkan 

letak gigi (Mokhtar, 1998). Menurut 

Soekotjo Djokosalamoen (1997) 

dalam naskah pidato Konsep Tata 

Laksana Perawatan Ortodontik 

Masyarakat Di Indonesia, tuntutan 

perawatan ortodonti di Indonesia 

relatif masih rendah, padahal 

kebutuhan ortodontinya mencapai 

angka 35-70% dari populasi yang 

diteliti. Beberapa faktor seperti 

populasi, pendidikan, sosial 

ekonomi, urbanisasi, dan tuntutan 

pelayanan pemeliharaan kesehatan, 

akan menjadi faktor-faktor yang akan 

mempengaruhi tuntutan pelayanan 

ortodonti di masa mendatang serta 

akan meningkat dengan cepat. 

  Sisi untung dan tidak untung 

akan didapatkan ketika menjalani 

perawatan ortodonti. Biaya 

perawatan dan kontrol yang rutin 

akan menciptakan „kesan‟ sosial 

ekonomi yang sama, karena 

membutuhkan anggaran tertentu. 

Masa-masa sulit perawatan ortodonti 

bersedia dilewati para remaja, untuk 

mencapai profil wajah yang 
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diharapkan. Pemakaian alat ortodonti 

pertama kali, juga akan 

menimbulkan rasa tidak nyaman, 

yang mana menjadi sisi tidak 

menguntungkan bagi pemakainya. 

Ketidaknyamanan ini terjadi pada 

minggu-minggu pertama, di mana 

pada peralatan ortodonti (cekat) baik 

breket, kawat, dan karet akan 

melakukan adaptasi. 

 Nafsu dan pola makan akan 

berubah selama menjalani perawatan 

ortodonti, karena gigi mengalami 

perpindahan dan pergeseran, yang 

akan mengakibatkan menguyah 

makanan menjadi tidak enak atau 

tidak nyaman. Seseorang yang 

sedang menjalani perawatan 

ortodonti secara tidak langsung 

mengalami perubahan pola makan, 

dikarenakan adanya peralatan 

ortodonti yang ada di dalam mulut 

mereka. Makanan yang keras 

(daging, jagung, gorengan), makanan 

yang lengket (permen atau permen 

karet), dan camilan atau snack yang 

keras seperti kacang, kuaci, kerupuk, 

dan lain-lainnya harus dihindari agar 

alat ortodonti tersebut tidak lepas dan 

perawatannya berjalan sesuai 

prosedur. Dengan pola makan yang 

tidak sama seperti sebelum 

melakukan perawatan tersebut, 

ditambah dengan kesulitan-kesulitan 

yang timbul yang diakibatkan 

pemasangan alat-alat ortodonti 

tersebut, secara tidak langsung akan 

mempengaruhi berat badan orang 

yang menjalani perawat tersebut. 

 Penelitian ini dimaksudkan 

untuk melihat adanya perubahan 

berat badan, yang dilakukan pada 

pasien yang sedang menjalani 

perawatan ortodonti. Dalam keadaan 

abnormal, perkembangan berat badan 

bisa terjadi dua kemungkinan, yaitu 

dapat berkembang cepat atau lebih 

lambat dari keadaan normal. Berat 

badan merupakan parameter 

antropometri yang sangat labil, di 

mana dalam keadaan normal yaitu 

keadaan kesehatan baik dan 

keseimbangan antara konsumsi serta 

kebutuhan zat gizi terjamin, berat 

badan berkembang mengikuti 

pertambahan umur (Anggraeni, 

2012). 

 Peneliti berupaya melihat 

adanya perubahan berat badan 

sebelum dan selama menjalani 
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perawatan ortodonti. Berat badan 

harus selalu dievaluasi untuk melihat 

dalam konteks riwayat berat badan 

yang meliputi gaya hidup maupun 

status berat badan yang terakhir. 

Kecenderungan penurunan atau 

penambahan berat badan yang tidak 

dikehendaki dapat dimonitor melalui 

berat badan, yang mana bisa 

memberikan informasi untuk 

mengintervensi gizi preventif sedini 

mungkin (Anggraeni, 2012).  

   

Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan 

dengan metode antropometris, 

sehingga bersifat kuantitatif. 

Penelitian ini dilakukan untuk 

menjawab hipotesis bahwa ada atau 

tidaknya perbedaan berat badan 

sebelum dan sesudah melakukan 

perawatan ortodonti cekat. Untuk 

menjawab pertanyaan penelitian 

tersebut, maka dilakukan metode-

metode penelitian sebagai berikut: 

 a) Pengambilan sampel 

Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan 

purposive sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu yang sesuai 

dengan persyaratan yang ada. 

Peneliti berasumsi bahwa sampel 

penelitian harus merupakan pasien 

atau seseorang yang akan/baru 

memulai perawatan ortodonti cekat 

(behel), karena peneliti ingin melihat 

adanya perbedaan berat badan 

sebelum dan sesudah perawatan 

ortodonti cekat pada satu bulan 

periode awal perawatan. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan 

sampel berjumlah 30 remaja 

perempuan yang akan melakukan 

perawatan ortodonti cekat. Hal ini 

dipilih karena sesuai dengan 

pendapat dan saran para ahli, jika 

jumlah sampel minimal untuk 

melakukan penelitian berjumlah 30 

dan baru bisa dikatakan layak. 

Besaran atau ukuran sampel ini 

bergantung dari besaran tingkat 

kesalahan atau ketelitian yang 

diinginkan peneliti (Sekaran, 2006) 

 b) Pengukuran Antropometri 

 Variabel yang diukur yaitu 

berat badan sebelum melakukan 

perawatan dan berat badan sesudah 

melakukan perawatan ortodonti cekat 

di periode satu awal pemakaian. Alat 

ukur yang digunakan yaitu 
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timbangan badan. Pengukuran berat 

badan dilakukan dengan cara 

menimbang selama satu bulan 

periode awal dan akhir perawatan, di 

mana pada periode tersebut alat-alat 

ortodonti melakukan adaptasi dengan 

rahang dan gigi bergerak sejauh satu 

milimeter tiap bulannya, namun hal 

ini bervariasi pada setiap individu. 

Status gizi dan tumbuh kembang 

seseorang dapat diketahui lewat 

pengukuran berat badan, yang mana 

juga digunakan untuk menilai hasil 

peningkatan atau penurunan semua 

jaringan yang ada pada tubuh, 

misalnya tulang, otot, organ tubuh, 

dan cairan tubuh (Hidayat, 2008).  

 

 c) Teknik Analisa Data 

 Penelitian ini 

menggunakan analisis kuantitatif, 

karena data yang disajikan berupa 

angka, dan akan diinterpretasikan 

atau disajikan dalam suatu uraian. 

Statistik deskriptif digunakan untuk 

menganalisa data yang ada, dan 

peneliti dapat menarik kesimpulan. 

Salah satu bentuk statistik 

parametris, yaitu uji t, yang mana 

menguji dua kelompok data pada 

skala interval dan ratio. Data rasio 

merupakan data-data yang memiliki 

sifat-sifat data nominal, data ordinal, 

dan data interval, yang mana 

memiliki jarak antar nilai yang pasti 

dan memiliki nilai nol mutlak yang 

tidak dimiliki oleh jenis-jenis data 

lainnya. Dalam penelitian ini 

variabel independennya adalah 

pemakaian alat ortodonti cekat 

(behel), dan variabel dependennya 

adalah berat badan. 

Uji t-test berpasangan (paired 

test) digunakan sebagai metode 

untuk mengujian hipotesis dimana 

data yang digunakan tidak bebas 

(berpasangan).  Uji-t ini 

membandingkan satu kumpulan 

pengukuran yang kedua dari contoh 

yang sama “sebelum” dan “sesudah” 

penelitian untuk menentukan apakah 

terjadi perubahan yang nyata. Dalam 

hal ini, berat badan sebelum dan 

berat badan sesudah melakukan 

perawatan ortodonti cekat akan 

diambil datanya. Sebelum 

melakukan uji t, dilakukan terlebih 

dahulu uji normalitas, hal ini 

diperlukan untuk melihat apakah 

data yang akan diujikan berdistribusi 

normal atau homogen. Untuk 

menguji normalitas data, digunakan 
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Shapiro Wilk dengan bantuan 

program SPSS. Apabila probabilitas 

signifikansi > 0,05, maka data 

tersebut berdistribusi normal, jika 

sebaliknya nilai probabilitas 

signifikansi < 0,005, maka data tidak 

berdistribusi normal (Ghozali, 2011). 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Tabel 1. Berat Badan Sebelum dan 

Sesudah Menjalani Perawatan 

Ortodonti (Cekat) Pada Satu Bulan 

Pertama. 

 

Keterangan: 

Jumlah Sampel: 30, terdiri dari 

remaja perempuan 

 

Berdasarkan Tabel 1, terdapat 

beberapa pasien yang mengalami 

perubahan berat badan setelah 

melakukan perawatan ortodonti. Dari 

30 sampel yang diambil terdapat 19 

sampel yang mengalami penurunan 

berat badan, 3 sampel mengalami 

kenaikan berat badan, dan 8 sampel 

tidak mengalami perubahan berat 

badan (normal). 

 Penurunan berat badan jauh 

lebih banyak terjadi pada pasien 

perawatan ortodontik (cekat), jika 

dibandingkan dengan perubahan 

yang lainnya, yaitu kenaikan berat 

badan atau berat badan normal (tidak 

mengalami perubahan atau tetap). 

Peneliti membuktikan adanya 

perbedaan berat badan selama 

perawatan ortodonti. Perubahan berat 

badan ini disebabkan adanya rasa 

sakit yang muncul selama adaptasi 

alat-alat ortodonti di dalam mulut, 

yang menyebabkan beberapa 

kesulitan atau kendala pada saat 

melakukan aktivitas sehari-hari, 
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sehingga nafsu makan yang 

berkurang akibat rasa kurang 

nyaman. Seperti yang telah 

dijabarkan di latar belakang, pola 

makan juga berpengaruh terhadap 

pasien yang melakukan perawatan 

ortodonti. Mereka harus benar-benar 

menjaga dan secara tidak langsung 

merubah kebiasaan makan yang telah 

dilakukan secara bertahun-tahun, 

akibat penggunaaan dari alat 

ortodonti cekat yang melekat di gigi 

mereka. 

Pola makan merupakan suatu 

ciri khas masyarakat tertentu yang 

dapat memberikan informasi atau 

gambaran mengenai jumlah dan jenis 

bahan makanan yang dimakan setiap 

hari oleh satu orang, serta merupakan 

suatu tanggapan dalam memilih 

makanan oleh seseorang atau 

keluarga tertentu terhadap pengaruh 

fisiologis, psikologis, kebudayaan 

dan sosial (Suhardjo, 1989). 

Setiap pasien yang 

melakukan perawatan ortodonti 

harus rutin melakukan control setiap 

3-6 minggu, hal ini disebabkan 

aktivasi kawat yang tidak terus 

menerus dan bersifat ringan. Tiap 

individu mempunyai variasi dalam 

hal pergerakan gigi, namun pada 

umumnya gigi dapat bergerak sejauh 

satu mm tiap bulannya, dan 

diperlukan waktu yang tidak singkat 

dalam perawatannya sehingga 

memerlukan kesabaran (Maulani, 

2009). 

Jumlah subjek atau sampel 

(n) sebanyak 30 orang, dengan rata-

rata (mean) berat badan sebelum 

perawatan sebesar 51,03 kilogram, 

dengan standard deviasi 8,475 

(perhitungan dengan menggunakan 

uji t-test di SPSS). Rata-rata (mean) 

berat badan sesudah perawatan 

sebesar 49,46 kilogram, dengan 

standard deviasi berat sebesar 7,885. 

Dari deskripsi yang telah dijabarkan 

dapat diketahui bahwa terdapat 

selisih rata-rata berat badan sebelum 

dan sesudah melakukan perawatan 

ortodonti cekat sebesar 1,567 

kilogram. Nilai t hitung (perhitungan 

dengan menggunakan uji t-test di 

SPSS) adalah sebesar 3,572 dengan 

derajat kebebasan sebesar 29 dan 

signifikansi 0,001. Dapat 

disimpulkan bahwa dari hasil uji t 

berpasangan, Ho ditolak, karena 

signifikansi < 0,05, dan nilai 

t(hitung) ≥ dari t(tabel). Dengan 
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demikian, dapat dinyatakan bahwa 

perawatan ortodonti cekat (behel) 

mempengaruhi berat badan sebelum 

dan sesudah di satu bulan periode 

awal perawatan ortodonti cekat. 

 

Simpulan 

Berdasarkan latar belakang 

yang telah dijelaskan, penelitian ini 

dilakukan untuk membuktikan 

adanya asumsi di masyarakat yang 

berkembang, bahwa pemakaian alat 

ortodonti cekat mempengaruhi berat 

badan pemakainya, dengan melihat 

berat badan sebelum dan sesudah 

perawatan di periode satu bulan awal 

pemakaian. Masalah yang dijabarkan 

dalam penelitian ini adalah 

bagaimana perbedaan berat badan 

pada seseorang yang melakukan 

perawatan ortodonti cekat (behel) 

sebelum dan sesudah satu bulan 

perawatan? Untuk membandingkan 

adanya perbedaan berat badan 

sebelum dan sesudah satu bulan 

perawatan, maka dilakukan 

penelitian dengan cara pengukuran 

berat badan. Sampel yang diukur 

adalah 30 remaja perempuan, orang 

yang baru menjalani perawatan atau 

menggunakan alat ortodonti cekat. 

Dengan melakukan 

pengukuran pada sampel yang telah 

ditetapkan yaitu remaja dengan usia 

16 sampai 20 tahun, diketahui bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan 

antara berat badan sebelum dan 

sesudah melakukan perawatan 

ortodonti. Rasa tidak nyaman atau 

tidak enak yang dirasakan oleh 

pasien atau pemakai alat ortodonti 

dikarenakan adaptasi yang dilakukan 

pada minggu-minggu awal 

perawatan menyebabkan nafsu dan 

pola makan pasien atau pemakai alat 

ortodonti secara tidak langsung 

mengubah atau menyesuaikan sesuai 

dengan prosedur perawatan yang 

harus dilaksanakan dalam upaya 

mencapai keberhasilan penggunaan 

alat ortodonti tersebut.  

Pola dan nafsu makan 

seseorang dipengaruhi adanya 

pergeseran atau perpindahan gigi 

selama perawtan ortodonti 

berlangsung. Nafsu makan adalah 

suatu keadaan yang mendorong 

seseorang untuk memenuhi 

keinginan makannya, sedangkan pola 
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makan merupakan susunan atau jenis 

makanan yang dikonsumsi seseorang 

pada jangka waktu tertentu.  

Penelitian ini telah 

membuktikan bahwa adanya 

perbedaan ukuran berat badan 

sebelum dan sesudah melakukan 

perawatan ortodonti. Berdasarkan 

hasil analisa statistik, diketahui 

bahwa adanya perawatan ortodonti 

cekat (behel) mempengaruhi berat 

badan sebelum dan sesudah di satu 

bulan periode awal perawatan 

ortodonti cekat. Hasil yang paling 

signifikan terlihat pada berat badan 

sesudah melakukan perawatan 

ortodonti di satu bulan periode awal.  
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