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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Trauma maksilofasial merupakan salah satu aspek dari trauma kepala dan 

leher yang perlu mendapat perhatian. Trauma maksilofasial mempunyai banyak 

variasi : dapat berupa fraktur hidung, fraktur maksila, fraktur mandibula, cedera 

jaringan lunak sekitarnya atau kombinasi (Thaib et al, 1985). Fraktur mandibula 

merupakan fraktur yang paling sering terjadi pada tulang wajah, hal ini 

menggambarkan letak dan sensitivitas mandibula terhadap benturan. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Fawzi dan Sudjatmiko (2007) di RSCM dikatakan bahwa 

fraktur yang tersering adalah mandibula (31,30%) diikuti oleh fraktur maksila 

(23,48%). Fraktur ini merupakan trauma tulang yang penting, karena mandibula 

berhubungan dengan dua fungsi penting yaitu fungsi bicara dan fungsi pengunyahan 

(Marina A. M, 2004). 

Fraktur mandibula dan tulang muka lebih sering disebut fraktur daerah 

maksilofasial, makin banyak dijumpai sejalan dengan kemajuan dibidang 

transportasi dan olahraga terutama pada masyarakat maju (Suhartati, 2003). Kasus 

kecelakaan lalu lintas di kota besar meningkat tiap tahun, dan dari kasus tersebut 

banyak didapatkan trauma di regio wajah yang mengakibatkan fraktur pada 

mandibula (Iswadi, 2007). Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia makin lama 
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makin meningkat dengan konsekuensi bertambahnya kecelakaan lalu lintas. Kota 

Malang merupakan daerah yang memiliki angka kecelakaan yang cukup tinggi. 

Berdasarkan data unit laka Polres Malang pada semester I tahun 2009 terjadi 

sebanyak 203 kasus dan semester II menjadi 283 kasus. Melihat data tersebut, 

dapat dikatakan bahwa kota Malang memiliki angka kecelakaan yang cukup tinggi. 

Kecelakaan berkendara dilaporkan merupakan penyebab terbanyak fraktur 

mandibula di negara-negara berkembang (Ajmal et al, 2007). Beberapa faktor lain 

penyebab dari fraktur mandibula diantaranya kecelakaan kerja, terjatuh, serangan 

atau kekerasan individu, akititas olahraga, dan sebagainya (Chang, 2008). 

Kecelakaan kendaraan bermotor biasanya menyebabkan fraktur pada kondilus, 

parasimfisis, dan bodi (korpus) mandibula. Sedangkan fraktur simpisis biasanya 

berhubungan dengan fraktur salah satu atau kedua kondil (Brown dan Banks,dalam 

Julia et al, 2001).  

Fraktur mandibula dibedakan atas beberapa tipe. Berdasarkan tipe injuri, 

arah, dan energi trauma, fraktur mandibula sering terjadi pada beberapa lokasi. 

Salah satu klasifikasi dari fraktur mandibula ialah berdasarkan lokasi anatomis, yaitu 

kondilus, angulus, bodi, simpisis, alveolar, ramus, dan koronoid (Pedersen, 1996). 

Menurut Chang (2008) daerah yang sering terkena fraktur adalah kondilus (29%). 

Komplikasi yang dapat terjadi akibat fraktur mandibula antara lain adanya infeksi, 

dengan kuman patogen yang umum adalah staphylococcus, streptococcus dan 

bacterioides. Terjadi malunion dan delayed healing, biasanya disebabkan oleh 

infeksi, reduksi yang inadekuat, nutrisi yang buruk, dan penyakit metabolik lainnya. 

Parasthesia dari nervus alveolaris inferior, lesi r. marginalis mandibulae n. fasialis 
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bisa terjadi akibat sayatan terlalu tinggi merupakan komplikasi operasi/pembedahan 

(Barmadisatrio, 2007). Menurut Stierman (2000), dikatakan bahwa fraktur mandibula 

lebih sering terjadi pada laki-laki dewasa. Hal ini dikuatkan dengan penelitian di 

Libya, jumlah laki-laki masih dominan sebagai penderita fraktur mandibula. 

Penelitian tersebut menunjukan rasio laki-laki penderita fraktur mandibula tujuh kali 

lipat dibandingkan wanita (Elgehani dan Orafi, 2009). Selain itu, dalam penelitian 

tersebut juga dilaporkan bahwa 48% dari penderita fraktur mandibula berada pada 

kisaran usia 21-30 tahun. Faust (2009) menyatakan, dibandingkan dengan orang 

dewasa, fraktur tulang wajah dan rahang bawah jarang terjadi pada kelompok usia 

anak-anak, khususnya pasien yang lebih muda dari 5 tahun. Tulang wajah anak-

anak lebih tahan terhadap patah tulang karena elastisitas lebih tinggi, jaringan 

adipose yang tebal, dan stabilisasi rahang bawah dan rahang atas oleh gigi yang 

belum tumbuh.  

Dari fakta tersebut bisa kita katakan bahwa usia produktif memiliki 

kecenderungan yang cukup besar untuk terjadinya fraktur mandibula. Dengan 

semakin tingginya mobilitas dan tingginya angka kecelakaan berkendara di kota 

Malang menjadi latar belakang dari penelitian tentang hubungan dan distribusi lokasi 

fraktur mandibula dengan usia, jenis kelamin, dan penyebab terjadinya fraktur di 

RSUD dr. Saiful Anwar. RSUD dr. Saiful Anwar adalah Rumah Sakit Umum Kelas A 

milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ada hubungan dan 

distribusi lokasi fraktur mandibula dengan usia, jenis kelamin, dan penyebab 

terjadinya fraktur di RSUD dr. Saiful Anwar berdasarkan data rekam medis tahun 

2008-2012. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan dan distribusi lokasi fraktur mandibula dengan 

usia, jenis kelamin, dan penyebab terjadinya fraktur di RSUD dr. Saiful Anwar 

berdasarkan data rekam medis tahun 2008-2012. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi lokasi fraktur pada pasien fraktur mandibula di RSUD dr. 

Saiful Anwar Malang 

2. Mengidentifikasi usia pasien fraktur mandibula di RSUD dr. Saiful Anwar 

Malang. 

3. Mengidentifikasi jenis kelamin pasien fraktur pada pasien fraktur mandibula 

di RSUD dr. Saiful Anwar Malang. 

4. Mengidentifikasi penyebab terjadinya fraktur pada pasien fraktur mandibula 

di RSUD dr. Saiful Anwar Malang. 
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5. Menganalis hubungan antara lokasi fraktur mandibula dengan usia, jenis 

kelamin, dan penyebab terjadinya fraktur pada pasien di RSUD dr. Saiful 

Anwar Malang. 

6. Mengetahui distribusi lokasi fraktur mandibula berdasarkan usia, jenis 

kelamin, dan penyebab terjadinya fraktur pada pasien di RSUD dr. Saiful 

Anwar Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

 Sebagai dasar penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan dan 

distribusi lokasi fraktur mandibula dengan usia, jenis kelamin, dan penyebab 

terjadinya fraktur di Indonesia. 

 Dengan mengetahui hubungan dan distribusi lokasi fraktur mandibula 

dengan usia, jenis kelamin, dan penyebab terjadinya fraktur, dapat 

ditentukan cara preventif untuk mengurangi kejadian fraktur mandibula. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dapat mengetahui informasi tentang hubungan dan distribusi lokasi fraktur 

mandibula dengan usia, jenis kelamin, dan penyebab terjadinya fraktur pada pasien 

di RSUD dr. Saiful Anwar berdasarkan data rekam medis tahun 2008-2012. 


