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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi perbandingan terhadap frekuensi kemunculan
karakteristik gigi pada laki-laki dan perempuan Tionghoa. Sampel penelitian ini
menggunakan cetakan gigi orang Tionghoa cetak gigi mahasiswa PPDGS UNAIR Surabaya.
Berjumlah 100 sampel, terdiri dari 50 orang laki-laki dan 50 orang perempuan. Pertanyaan
dalam penelitian ini adalah adakah perbedaan yang signifikan teradap kemunculan Distal
Accessory Ridge pada canine dan Carabelli Cusp pada molar 1 dan molar 2 antara laki-laki
dan perempuan Tionghoa. Bagaimana ditribusi frekuensi dari kedua dental traits tersebut ?
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan sistem skoring yang
analisisnya berdasarkan ASUDAS (Arizona State University Dental Anthropology System)
kemudian diolah dengan Chi-square. Hasil yang muncul setelah analisis adalah adanya
perbedaan kemunculan frekuensi berdasarkan hasil distribusi frekuensi Distal Accessory
Ridge kiri dan kanan pada canine atas laki-laki dan perempuan terlihat bahwa laki-laki
memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibanding perempuan. Sementara Distal Accessory
Ridge canine bawah terlihat bahwa laki-laki memiliki kemunculan yang lebih rendah
dibanding perempuan. Dari hasil distribusi frekuensi Carabelli Cusp molar 1 pada laki-laki
dan perempuan kami lebih sering menjumpai traits ini pada laki-laki daripada perempuan,
sementara molar 2 mempunyai hasil sebaliknya. Hasil uji signifikansi yang tampak pada
Distal Accessory Ridge kiri dan kanan pada canine atas laki-laki dan perempuan adalah
adanya perbedaan yang signifikan antara kedua jenis kelamin, begitu pula pada canine
bawah. Pada Carabelli Cusp kami juga menemukan hasil yang signifikan antara frekuensi
kemunculan molar 1 dan 2.
Kata Kunci: Dental Traits, Distal Accessory Ridge, Carabelli Cusp.
ABSTRACT
This study is a comparative study of the frequency of occurrence of dental
characteristics in Chinese males and females. The research sample used Chinese dental casts
of PPDGS UNAIR Surabaya collections. A total of 100 samples, consisting of 50 males and
50 females. Is there significant differences in the expression of Distal Accessory Ridge on
canine and Carabelli Cusp at 1 molar and 2 molar between Chinese males and females ? How
are the frequency distribution of these two dental traits distributed? This study used a
quantitative method using a scoring system whose analysis based on ASUDAS (Arizona
State University Dental Anthropology System), and then analysed by Chi-square. The result
is that there is a significant difference in frequency, based on the results of the distribution of
the left and right Distal Accessory Ridge frequencies on the canine for males and females. It
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appears that males have a higher frequency than females. While the left and right Distal
Accessory Ridge in the lower canine shows that males have a lower frequency of expression
than the females. We found more numbers of expression of Carabelli Cusp molar 1 in males
than those in females, while the results were vice versa in molar 2. We found that the number
of frequencies of expression of upper and lower Distal Accessory Ridge in left and right
canine were significantly different between males and females.
Keyword: Dental Traits, Distal Accessory Ridge, Carabelli Cusp.
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dalam
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merokok.

yang ada pada dental traits Distal Accessory
Ridge
dan
carabelli
cusp.
Setelah
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guna mencari signifikansi kemunculan traits
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Hasil Dan Pembahasan.

Gigi merupakan salah satu organ
untuk mengunyah atau menghaluskan
makanan yang terletak pada mulut. Gigi
terdiri dari gigi rahang atas dan gigi rahang
bawah. Pada umumnya, manusia dewasa
memiliki 32 gigi, yang terdiri dari gigi
seri, gigi taring, gigi premolar, dan gigi
molar (Artaria, 2009). Selain itu, gigi
adalah organ tubuh yang paling keras.
Bagian dari tubuh manusia ini dapat
bertahan sangat lama bahkan hingga
ribuan tahun. Hal ini disebabkan karena
gigi tidak mudah terpengaruh dengan
keadaan lingkungan sekitarnya. Gigi
memiliki peranan penting yang tidak
hanya untuk menentukan umur, ras, dan
penyakit seseorang, tetapi juga digunakan
untuk menentukan jenis kelamin yang
dapat dilihat melalui perbedaan ukuran
serta ciri-ciri pada gigi di setiap jenis
kelamin. Dari seluruh gigi manusia, gigi
taring adalah gigi yang paling sering
digunakan untuk menentukan jenis
kelamin (Boaz and Gupta, 2009).

Penelitian yang dilakukan pada
cetakan gigi orang Tionghoa sebanyak 100
sampel, terbagi menjadi 50 sampel lakilaki dan 50 sampel perempuan. Data yang
ada disajikan dalam bentuk tabel yang
terbagi menjadi tabel data distal accessory
ridge canine dan carabelli cusp molar.
Data yang diteliti berupa frekuensi
kemunculan dental traits pada laki-laki
dan perempuan.
1. Distal Accessory Ridge
Berdasarkan hasil data dari distribusi
frekuensi canine atas kanan dan kiri pada lakilaki dan perempuan, ditemukan hasil yang
signifikan 0,050 lebih dari 0,05 pada gigi
kanan dan 0,265 lebih dari 0,05 terkait dengan
kemunculan karakteristik ini. Hasil yang
disajikan dalam bentuk diagram distribusi
frekuensi 1 terlihat bahwa laki-laki memiliki
kemunculan traits yang besar daripada
perempuan dengan skor rata-rata diatas 50%
dengan rata-rata nilai yang muncul 56,2
hingga 71,4. Pada perempuan, rata-rata skor
kemunculannya berada di bawah 50% dengan
rata-rata nilai yang muncul 41,7 hingga 67,4
meskipun dalam grafik distribusi 2 terlihat
adanya kemunculan 100% pada skor 4 pada
perempuan. Peneliti mengabaikan skor ini,
karena hasil rata-rata yang muncul berada di
bawah 50%

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif
sebagai
pendekatan
guna
menjelaskan perbedaan dan hubungan yang
ada pada dental traitsterhadap jenis kelamin.
Sampel yang digunakan sebagai objek
penelitian adalah cetak gigi orang Tionghoa
yang tersedia di Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga. Kemudian sanpel akan
dengan sistem skoring berdasarkan skala
ASUDAS (Arizona State University Dental
Anthropology) guna mendapatakn derajat skor

Berdasarkan

hasil

data

dari

distribusi frekuensi canine kiri dan kanan
bawah pada laki-laki dan perempuan,
ditemukan hasil yang berbeda dengan
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canine

atas

terkait

kemunculan

jenis kelamin. Hal ini dapat disimpulkan
bahwa ukuran gigi juga dapat dipengaruhi
oleh genetik. Dengan hasil perhitungan
melalui SPSS dan hasil melalui grafik
distribusi,
ditemukan
pula
bahwa
kemunculan DAR lebih sering terjadi pada
laki-laki daripada perempuan dan sejalan
dengan apa yang dikemukakan oleh Scott
dengan
penelitian
yang
telah
dilakukannya. Temuan pada penelitian
Scott tersebut mirip dengan hasil
penelitian pada sampel gigi orang
Tionghoa ini.

karakteristik ini. Hasil yang disajikan
dalam bentuk digaram distribusi frekuensi
3 dan 4 terlihat bahwa laki-laki memiliki
kemunculan traits yang tidak melebihi
50% dengan rata-rata nilai kemunculan
33,3. Pada perempuan skor rata-rata yang
muncul di atas 50% dengan rata-rata nilai
yang muncul 66,7 hingga 100.
Hasil yang tampak pada distribusi
frekuensi diatas sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Hashim dan Murshid
(1993), pada laki-laki dan perempuan
Saudi umur 13 s.d. 20 tahun. Ditemukan
adanya hasil yang signifikan terhadap
perbedaan seksual pada gigi taring
dibandingkan dengan gigi yang lain.
Selain itu, melalui penelitian yang
dilakukan Chandra et al (2015) mengenai
perbedaan jenis kelamin berdasarkan
ukuran gigi canine, diamati bahwa ratarata dimensi mesiodistal canine lebih besar
pada laki-laki dibandingkan perempuan.
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh
Scott (1977) dengan cara melihat ekpresi
DAR pada canine atas dan bawah,
ditemukan bahwa pada laki-laki ekpresi
DAR muncul secara konsisten dan tampak
jelas. Scott dalam Artaria (2009)
menyatakan bahwa DAR merupakan
karakterisitk yang paling berhungan
dengan dimorfisme seksual. Pada laki-laki
lebih sering dijumpai karakteristik ini
dibandingkan perempuan.

2. Carabelli Cusp
Berdasarkan hasil data dari distribusi
frekuensi molar 1 kiri atas dan kanan pada
laki-laki dan perempuan, ditemukan hasil yang
signifikan terkait kemunculan karakteristik ini.
Hasil yang disajikan dalam bentuk diagram
distribusi frekuensi 5 terlihat bahwa laki-laki
memiliki kemunculan traits yang lebih besar
daripada perempuan dengan skor rata-rata di
atas 50%. Hasil yang disajikan dalam
distribusi frekuensi 6 perempuan rata-rata skor
kemunculannya berada di bawah 50%.
Berbeda dengan molar 1, cetakan pada
sampel molar 2 ini banyak yang tidak tercetak
dengan sempurna sehingga gigi dari molar 2
ini tidak dapat dilakukan observasi.
Berdasarkan hasil data dari distribusi frekuensi
7 dan 8, molar 2 atas kiri dan kanan pada lakilaki dan perempuan ditemukan hasil yang
signifikan terkait kemunculan karakteristik ini.
Hasil yang disajikan dalam bentuk diagram
distribusi frekuensi 7 dan 8 terlihat bahwa
laki-laki memiliki kemunculan traits yang
lebih kecil daripada perempuan dengan skor
rata-rata di bawah 50%. Pada perempuan skor
rata-rata di atas 50%.

Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya oleh para peneliti
terdahulu dan melalui literatur yang
tersedia,
umumnya
lebih
banyak
membahas tentang perbedaan ukuran pada
gigi canine berpengaruh pada perbedaan

Hasil yang tampak pada distribusi
frekuensi diatas sesuai dengan pernyataan
Artaria (2009) bahwa ekspresi Carabelli Cusp
lebih banyak dijumpai pada molar 1.
Berdasarkan derajat kemunculan Carabelli
6

Cusp pada laki-laki dan perempuan, laki-laki
memang memiliki frekuensi yang lebih tinggi
dibandingkan dengan perempuan. Pernyataan
Artaria (2009) terkait kemunculan Carrabelli
cusp pada laki-laki juga diperkuat oleh
penelitian yang telah dilakukan oleh Hsu et al.
(1999) dimana ditemukan bahwa pada
masyarakat Cina Selatan di Taiwan memiliki
derajat ekspresi kemunculan Carabelli cusp
yang besar pada jenis kelamin laki-laki
daripada perempuan. Penelitian lainnya
dilakukan oleh Meredith dan Hixon (1954)
dengan mengamati 200 gigi molar 1 pada 50
anak laki-laki dan 50 anak perempuan juga
ditemukan derajat ekspresi kemunculan yang
cukup besar pada laki-laki. Sekitar 66 gigi
anak laki-laki lebih sering ditemukan adanya
ekspresi Carabelli Cusp daripada gigi anak

perempuan. Melalui penelitian-penelitian yang
telah dilakukan sebelumnya membuktikan
bahwa Carrabelli cusp memiliki korelasi
dengan jenis kelamin seseorang.
Simpulan
Dari hasil yang telah dipaparkan diatas
dapat disimpulkan bahwa baik Distal
Accessory Ridge maupun Carabelli Cusp pada
laki-laki dan perempuan berpengaruh secara
signifikan terhadap dimorfisme seksual
berdasarkan kemunculannya dimana laki-laki
lebih sering ditemukannya dental traits ini
dibanding perempuan.
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