
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 

17.508 pulau dengan keanekaragaman suku yang tinggi (Kementerian 

Kesehatan RI, 2013). Setiap suku bangsa memiliki perbedaan dasar yang 

membedakan suku dengan suku yang lain dan terintegrasi menjadi suku 

yang memiliki kemiripan budaya dan karakter fisik. Salah satu parameter 

bentuk fisik yang khas adalah morfologi tulang dan tinggi badan. Tinggi 

badan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya memiliki perbedaan 

(Koentjaraningrat,1989). 

 

Kenyataan ini mendorong orang untuk meneliti variasi antar individu 

dengan semakin teliti dan menggunakan metode yang paling tepat. 

Identifikasi tersebut dapat berupa pengukuran yang tepat dan objektif dalam 

bentuk antropometri (Glinka,1990). Aplikasi antropometri mencakup 

berbagai bidang karena dapat dipakai untuk menilai status pertumbuhan, 

status gizi dan obesitas, identifikasi individu, olahraga dan lanjut usia 

(Indriati, 2010). 
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Aplikasi antropometri dalam identifikasi dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi jenazah baik yang dikenali maupun tidak dikenali dan 

membantu penyidik dalam penentuan identitas seseorang. Peran ilmu 

kedokteran forensik dalam identifikasi terutama pada jenazah yang tidak 

dikenal, jenazah yang telah membusuk, rusak, hangus terbakar dan pada 

kecelakaan masal, bencana alam atau huru-hara yang mengakibatkan 

banyak korban mati serta potongan tubuh manusia atau kerangka 

(Budiyanto et al, 1997).  

 

Usia, jenis kelamin dan tinggi badan merupakan parameter yang penting 

dalam identifikasi. Namun seringkali proses identifikasi disederhanakan 

dengan hanya mempertimbangkan tinggi badan (Khangura et al, 2015). 

 

Struktur tulang yang membentuk tinggi badan seperti kepala, leher, tulang 

belakang dan tulang-tulang pembentuk tungkai berperan penting secara 

antropologis untuk menentukan perbedaan rasial (Patel, 2012; Snell, 2006). 

Perkiraan tinggi badan telah dilakukan berdasarkan variasi parameter 

antropometri  dari tulang-tulang penyusun tinggi badan (Richards, 2011). 

Tulang pada pria lebih panjang, besar, masif, berat serta massa otot yang 

lebih besar dan padat dibandingkan wanita (Snell, 2006). Pertumbuhan 

tinggi badan pada manusia berhenti saat penutupan lempeng epifisis pada 

usia 20 tahun (Junquierra, 2007).  Penelitian dapat dilakukan dengan subyek 

manusia yang masih hidup melalui antropometri maupun radiografi untuk 

merekontruksi keadaan jenazah dalam temuan forensik (Richards, 2011).  
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Penelitian tersebut menghasilkan rumus regresi yang menunjukkan korelasi 

positif seperti panjang sternum (Menezeges, 2009), panjang lutut kaki 

(Wiryani et al, 2010), telapak kaki dan telapak tangan (Gautam et al, 2015) 

serta tulang panjang (Sarajlić et al, 2006).  

 

Selain parameter antropometri tersebut, perkiraan tinggi badan juga dapat 

dihitung dari dimensi tengkorak. Dimensi tengkorak telah terbukti menjadi 

sarana yang dapat diandalkan dan tepat dalam memprediksi tinggi badan di 

populasi di Italia, Jepang, India dan Afrika Selatan. Namun, rumus regresi 

yang dihasilkan untuk perkiraan tinggi badan dari dimensi tengkorak tidak 

berlaku secara universal karena dipengaruhi oleh ras, jenis kelamin dan usia 

seseorang (Hansi & Ashish, 2013). 

 

Penelitian mengenai korelasi panjang dan lingkar kepala terhadap tinggi 

badan jarang dilakukan di Indonesia. Variasi ras yang turut berperan dalam 

rumus regresi estimasi tinggi badan pada populasi tertentu mendorong 

peneliti untuk meneliti korelasi dimensi tengkorak terhadap tinggi badan 

pada kedua suku bangsa yang berbeda. Penelitian ini dilakukan pada kedua 

suku yakni suku Lampung dan suku Jawa di Kecamatan Gisting, Kabupaten 

Tanggamus, Lampung. 

 

Suku Lampung menjadi pilihan subyek penelitian dikarenakan suku 

Lampung atau yang sering disebut Ulun Lampung (Orang Lampung) secara 

tradisional geografis adalah suku yang menempati seluruh Provinsi 

Lampung. Berdasarkan Sensus Penduduk  2010, jumlah penduduk Provinsi 
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Lampung adalah 7.608.405 jiwa dengan persentase suku Lampung sebesar 

18 % (Na’im dan Syaputra, 2010). Suku Jawa juga menjadi pilihan subyek 

penelitian karena kelompok suku Jawa merupakan kelompok suku 

pendatang terbesar di Lampung dengan persentase sebesar 30%, dimana 

persentase suku pendatang lainnya sebesar 20% untuk Batak/Sunda, 10% 

untuk suku Minangkabau, dan 12% untuk suku Sumendo (Sujadi, 2013). 

Selain itu, penulis berdomisili di Lampung sehingga memudahkan dalam 

penelitian dan lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Gisting, Kabupaten 

Tanggamus karena pada daerah tersebut mayoritas penduduknya terdiri dari 

suku Jawa dan Lampung. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melihat adanya 

korelasi antara panjang dan lingkar kepala terhadap tinggi badan pada pria 

dewasa suku Jawa dan Lampung di Kecamatan Gisting, Kabupaten 

Tanggamus. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Apakah terdapat korelasi antara lingkar kepala dan panjang kepala 

terhadap tinggi badan pada pria dewasa suku Jawa di Kecamatan 

Gisting, Kabupaten Tanggamus? 

2. Apakah terdapat korelasi antara lingkar kepala dan panjang kepala 

terhadap tinggi badan pada pria dewasa suku Lampung di Kecamatan 

Gisting, Kabupaten Tanggamus? 
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3. Apakah terdapat perbedaan rerata lingkar kepala, panjang kepala, 

tinggi badan dan korelasi antara lingkar kepala dan panjang kepala 

terhadap tinggi badan pada pria dewasa suku Jawa dan Lampung di 

Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi panjang 

dan lingkar kepala terhadap tinggi badan pada pria dewasa suku Jawa 

dan Lampung di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. 

 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Untuk mengetahui rerata tinggi badan, panjang kepala 

dan lingkar kepala pria dewasa suku Jawa. 

b. Untuk mengetahui rerata tinggi badan, panjang kepala 

dan lingkar kepala pria dewasa suku Lampung. 

c. Untuk menentukan korelasi panjang dan lingkar kepala 

terhadap tinggi badan pada pria dewasa suku Jawa. 

d. Untuk menentukan korelasi panjang dan lingkar kepala 

terhadap tinggi badan pada pria dewasa suku Lampung. 

e. Untuk mengetahui perbedaan rerata lingkar kepala, 

panjang kepala, tinggi badan dan korelasi antara lingkar 
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kepala dan panjang kepala terhadap tinggi badan pada 

pria dewasa suku Jawa dan Lampung di Kecamatan 

Gisting, Kabupaten Tanggamus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan di bidang anatomi dan 

antropometri serta metode penelitian dan menerapkan ilmu 

tersebut. 

2. Bagi masyarakat, memberikan wawasan masyarakat di bidang 

kesehatan khususnya mengenai ada tidaknya korelasi antara 

lingkar kepala dan panjang kepala terhadap tinggi badan pada 

pria dewasa suku Jawa dan Lampung di Kecamatan Gisting, 

Kabupaten Tanggamus. 

3. Bagi instansi terkait, membantu dalam proses identifikasi 

jenazah yang ditemukan dalam keadaan tidak utuh dalam 

memperkirakan tinggi badan dari lingkar kepala dan panjang 

kepala dalam ilmu Kedokteran Forensik. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai 

perbendaharaan penelitian di bidang anatomi dan antropologi. 

 


