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BAB 6 

PEMBAHASAN 

  

Hasil penelitian ini pada kelompok laki-laki dan perempuan suku Batak, 

serta laki-laki dan perempuan suku Jawa memiliki hasil berbeda signifikan dalam 

pengukuran lebar lengkung gigi dan panjang lengkung gigi. Penelitian mengenai 

pengukuran lebar lengkung dalam satu kelompok ras yang sama pernah 

dilakukan oleh Rieuwpassa dkk (2012). Hasil penelitian yang didapatkan adalah 

adanya perbedaan lebar lengkung gigi dan panjang lengkung gigi yang signifikan 

antara laki-laki dan perempuan pada suku Bugis, Toraja, dan Makasar, dimana 

lebar lengkung dan panjang lengkung gigi laki-laki lebih besar dari perempuan.  

Hasil penelitian ini didapatkan lebar interpremolar dan intermolar laki-laki suku 

Batak maupun Jawa lebih besar daripada lebar interpremolar dan intermolar 

perempuan suku  Batak maupun Jawa, hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Foster et al, (2008) yang menyatakan bahwa lebar lengkung gigi 

dikaitkan dengan jenis kelamin dan morfologi vertikal wajah, dimana lebar 

lengkung gigi pada laki-laki cenderung lebih besar daripada perempuan. 

Penelitian yang dilakukan Hashim dan Ghamdi (2005) mengenai lebar gigi dan 

dimensi lengkung gigi, menyatakan bahwa lengkung gigi pada laki-laki lebih 

panjang daripada perempuan. Hasil penelitian oleh Paramesthi dkk (2011)  juga 

menyatakan bahwa lebar interpremolar dan intermolar pada laki-laki suku Jawa 

diketahui lebih besar bermakna (p<0,05) daripada perempuan. Hasil penelitian ini 

juga mendukung hasil peneilitian Huth dkk (2007) yang menjumpai adanya 

perbedaan lebar lengkung gigi yang signifikan antara laki-laki dan perempuan, 
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demikian pula penelitian Agnihotri dan Gulati (2008) pada populasi Indian Utara, 

Ling dan Wong (2009) pada populasi cina selatan.  

Hasil penelitian ini mendapatkan tinggi palatum pada laki-laki dan 

perempuan suku Batak lebih tinggi daripada suku Jawa, hal ini didukung oleh 

pernyataan Wagner dan Chung (2005) yang menjelaskan bahwa individu dengan 

wajah yang panjang memiliki lebar wajah yang sempit (dolicocephalic) dimana 

fossa cranii anterior yang dimiliki adalah panjang dan sempit sehingga 

menghasilkan lengkung rahang atas atau maxilla dan palatum yang sempit, 

panjang dan dalam (Rahardjo, 2011). Hasil penelitian ini juga mendapatkan hasil 

dimana tinggi palatum laki-laki dari suku Batak maupun Jawa lebih tinggi 

daripada perempuan suku Jawa maupun suku Batak hal ini didukung dengan 

hasil penelitian Zarringhalam (2004) menyatakan bahwa pada orang-orang yang 

beroklusi normal, tinggi palatum laki-laki lebih besar dari perempuan.  

Adanya perbedaan pada lebar lengkung gigi, panjang lengkung gigi dan 

tinggi palatum pada laki-laki dan perempuan suku Batak dan suku Jawa, 

diakibatkan perbedaan kromosom antara laki-laki dan perempuan, perbedaan 

pertumbuhan dan perkembangan orofasial yang mempengaruhi panjang dan 

lebar lengkung gigi (Rieuwpassa dkk., 2012). Faktor pertama menyebabkan 

perbedaan lebar lengkung gigi, panjang lengkung gigi dan tinggi palatum antara 

laki-laki dan perempuan dalam satu kelompok ras atau sub ras yang sama 

adalah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan orofacial yang sangat 

mempengaruhi perkembangan gigi. Pertumbuhan dan perkembangan ditentukan 

oleh sceleton cartilaginous dari rahang atas dan rahang bawah pada masa janin 

dalam kandungan, kemudian akan berkembang hingga terdapat benih gigi yang 

tumbuh (Rieuwpassa dkk., 2012).  
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Sistem hormonal juga dapat mempengaruhi perbedaan pengukuran pada 

lebar lengkung gigi, panjang lengkung gigi dan tinggi palatum antara laki-laki dan 

perempuan suku Batak dan Jawa dimana sistem hormonal dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan tulang. Salah satu hormon yang dapat 

berpengaruh adalah hormon androgen yang memiliki pengaruh pada 

peningkatan ukuran rahang dan gigi. Hormon androgen pada manusia banyak 

dimiliki oleh laki-laki daripada perempuan, sehingga dapat menyebabkan ukuran 

rahang dan gigi pada laki-laki lebih besar dan lebar dari perempuan. Hormon 

pertumbuhan yang dapat mempengaruhi adalah hormon somatotropin, tiroksin, 

dan paratiroid. Pada laki-laki cenderung memiliki hormon pertumbuhan yang 

lebih banyak dari pada perempuan, sehingga cenderung memiliki ukuran tubuh 

yang lebih besar (Al-Fahdawi, 2011). 

Hasil yang berbeda signifikan pada tinggi palatum dan lebar interpremolar 

antara perempuan suku Batak dan Jawa, serta antara laki-laki suku Batak dan 

Jawa sangat dipengaruhi oleh faktor genetik (Khan et al., 2011). Suku batak 

memiliki alel dengan ukuran 197pb, sedangkan suku Jawa memilik alel dengan 

ukuran 211-219 pb (Unadi dkk., 2010). Perbedaan ukuran alel tersebut dapat 

menyebabkan perbedaan variasi tubuh antara suku Batak dan suku Jawa, 

sehingga dapat menyebabkan ukuran kepala atau cranium pada suku Batak 

memiliki perbedaan dari suku Jawa, meskipun pada pengukuran indeks sefalik 

menunjukan bahwa suku Batak termasuk dolicocephalic dan suku Jawa 

termasuk brachycephalic (Rieuwpassa dkk., 2012). Cranium terhubung secara 

langsung dengan rahang atas melalui sutura frontomaxillari, sutura 

zigomaticomaxillaris, sutura temporozygomatica dan sutura palatina. saat sutura-

sutura pada cranium mengalami pertumbuhan, maka rahang atas juga akan 
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mengikuti pertumbuhan cranium yang sedang terjadi. Pernyataan tersebut dapat 

menjelaskan bahwa jika ukuran cranium suku Batak juga lebih besar dari suku 

Jawa. Ukuran rahang atas berhubungan dengan ukuran lengkung gigi geligi yang 

salah satunya dapat diukur melalui lebar interpremolar (Kusuma, 2010) 

  


