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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Rongga Mulut 

2.1.1 Embriologi Rongga Mulut 

Perkembangan bibir dan palatum memiliki perbedaan waktu 

pembentukan. Bibir dibentuk pada minggu kedelapan usia kehamilan dan 

langit-langit (palatum) pada minggu ke 10-12 (Nahai, et al., 2005).  

(Hopper, 2014) 

Gambar 2. 1  
Tonjolan Muka 

Berdasarkan gambar 2.1, terbentuknya 5 tonjolan muka telah 

terbentuk pada minggu keempat. Diantaranya adalah: processus 

frontonasalis, sepasang processus maxillaris, sepasang processus 

mandibularis. Pada minggu kelima, tanda letak (placodes) masuk untuk 

membentuk lubang hidung, seperti tampak pada gambar 2.2  (Burg, et 

al., 2016; Sadler, 2012). 
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(Hopper, 2014) 
Gambar 2. 2  

Bentuk Lubang Hidung 
  

 Sepasang processus maxillaris telah berkembang ke medial dan 

mendorong sepasang tonjolan nasalis medial pada minggu keenam. Fusi 

dari tonjolan nasalis medial membentuk: Filtrum, bibir tengah atas, ujung 

hidung, dan Columella. Fusi dari sepasang tonjolan maxillaris dengan 

sepasang tonjolan nasalis medial membentuk bibir atas sempurna 

(tonjolan maxillaris membentuk bibir lateral). Sedangkan tonjolan 

nasalis lateralis membentuk ala nasalis bilateral, seperti tampak pada 

gambar 2.3 (Sadler, 2012). 

 

(Hopper, 2014) 
Gambar 2. 3 

 Bentuk Ala Nasalis Bilateral 
 

Pembentukan palatum dimulai pada akhir minggu kelima dari 

perkembangan dan sempurna pada minggu kedua belas. Dikatakan 

sempurna apabila telah terbentuk palatum primer dan palatum sekunder 
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yang dibatasi oleh foramen incisivus, seperti tampak pada gambar 2.4 

(Burg, et al., 2016). 

 

(Hopper, 2014) 
Gambar 2. 4  

Palatum 

Palatum primer dan palatum sekunder dibatasi oleh foramen incisivus 

a. Palatum Primer 

 

(Hopper, 2014) 
Gambar 2. 5  

Bentuk Palatum Primer 

Palatum primer terdiri dari arcus alveolaris maxillaris dengan 4 

incisors dan palatum durum di depan foramen incisivus. Palatum primer 

terbentuk sebelum palatum sekunder, seperti tampak pada gambar 2.5 

(Dudek, 2014). 
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b. Palatum Sekunder 

 

(Hopper, 2014) 
Gambar 2. 6  

Bentuk Palatum Sekunder 

 Selama minggu keenam, pertumbuhan palatum sekunder seperti 

rak (Shelf) dari processus maxillaris bilateral, tumbuh secara vertical 

kebawah pada kedua sisi dari lidah, seperti tampak pada gambar 2.6 ( 

(Smith's & Grabb, 2014) 

Selama minggu ketujuh, lidah pindah kebawah dan bentukan rak 

(shelf) berpindah tempat ke posisi horizontal dibawah lidah. Fusi 

palatum terjadi secara haluan dari depan ke bekang dan sempurna satu 

minggu kemudian dengan adanya fusi uvula (Smith's & Grabb, 2014). 

2.1.2 Anatomi Rongga Mulut 

Bibir berbeda dari struktur sekitarnya. Bibir atas dimulai dari 

lubang hidung dan dasar ala nasi setiap sisi dan berakhir di lateral pada 

lipatan nasolabial. Bibir atas dibagi menjadi subunit oleh phitral 

columns. Phitral columns terbentuk oleh serat m. orbicularis oris 

kontralateral yang melalui garis tengah. Lekukan ditengah antar philtral 

columns disebut phitral groove. Cupid’s bow merupakan bagian 

persimpangan kulit dan vermilion diantara phitral columns. Bibir bagian 

bawah dimulai dari lipatan nasolabial di lateral dan dibatasi oleh lipatan 
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labiomental. Bibir atas dan bawah menyatu di komisura, seperti tampak 

pada gambar 2.1 (Matros & Pribaz, 2014) . 

 

(Matros & Pribaz, 2014) 
Gambar 2. 7  

Anatomi Bibir Normal  

Bagian kulit dan vermilion dibatasi oleh bagian putih disebut white 

roll. Warna dan lekukan white roll dibentuk oleh serat m. orbicularis 

oris, dimana ketebalannya semakin berkurang ke arah komisura seperti 

vermillion. Vermillion terdiri dari epitel stratified squamous di bagian 

luar dan transisi menjadi epitel squamous di dalam mulut (Matros & 

Pribaz, 2014). 

Otot daerah rahang atas yang bertanggung jawab atas elevasi bibir 

atas meliputi m. zygomaticus mayor, m. zygomaticus minor, m. levator 

labii superioris alaque nasi, m. levator labii superioris, dan m. levator 

anguli oris. Penarikan dan depresi bibir bagian bawah oleh m. depressor 

anguli oris dan m. depressor labii. Otot di daerah intermaksila meliputi 

m. orbicularis oris, m. buccinator, dan m. risosius..M. orbicularis oris 
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adalah otot bibir yang paling penting, berfungsi sebagai sfingter dan 

untuk bicara (Matros & Pribaz, 2014). 

Supplai darah ke bibir berasal dari arteri karotis eksterna yang 

diteruskan ke arteri fasialis. Arteri fasialis bercabang menjadi arteri 

labialis superior dan inferior (Matros & Pribaz, 2014). 

Inervasi motorik otot bibir dipersarafi oleh cabang nervus fasialis 

(VII). Cabang zygomaticus dan buccal berfungsi untuk elevasi, 

sedangkan nervus mandibular marginal menginervasi otot depresor bibir. 

Inervasi sensorisnya dipersyarafi oleh cabang infraorbital (V2) dan 

mental (V3) dari nervus trigeminal (Matros & Pribaz, 2014). 

2.2 Sumbing Bibir 

2.2.1 Pembentukan Sumbing Bibir  

Kegagalan penyatuan (Fusion) tonjolan maxillaris dan nasalis 

secara unilateral atau bilateral menghasilkan sumbing bibir dengan/atau 

palatum primer. Kegagalan penyatuan bentukan rak palatum 

menghasilkan sumbing pada palatum sekunder (Burg, et al., 2016). 

 

(Hopper, 2014) 
Gambar 2. 8  

Pembentukan Sumbing 
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2.2.2 Faktor Resiko Sumbing Bibir 

Etiologi sumbing bibir hingga saat ini masih belum pasti 

penyebabnya. Beberapa ahli menyatakan sumbing bibir terjadi 

disebabkan oleh multifaktor yang merupakan kombinasi dari faktor 

genetik dan faktor eksogen yang dipengaruhi lingkungan (Kawalec, et 

al., 2015; Rahimov, et al., 2012). 

1. Heredity 

Keluarga yang memiliki satu anak atau orang tua yang 

memiliki sumbing bibir dan langit-langit, risiko anak pada 

kehamilan berikutnya meiliki sumbing bibir dan langit-langit 

adalah 4%. Apabila dua anak sebelumnya memiliki sumbing bibir 

dan langit-langit, risikonya meningkat menjadi 9%, dan jika satu 

orang tua dan satu anak terkena dampak sebelumnya, risiko untuk 

anak-anak dari kehamilan berikutnya adalah 17%. Untuk keluarga 

dengan anak yang memiliki sumbing langit-langit, risiko sumbing 

langit-langit untuk kehamilan berikutnya adalah 2%, 6% bila satu 

orang tua memiliki sumbing langit-langit, dan 15% jika satu orang 

tua dan satu anak sebelumnya memiliki sumbing langit-langit 

(Hopper, 2014). 

2. Lingkungan 

a. Asap rokok 

Bahaya merokok selama kehamilan telah lama diketahui, 

berbagai jurnal telah mendukung efek teratogenik rokok  
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terhadap fetus, salah satunya kelainan sumbing bibir (Xuan, et 

al., 2016). Gunnerbeck, dkk, meneliti hubungan kejadian 

sumbing bibir dengan terminasi aktivitas merokok, dan 

menemuan adanya penurunan angka kejadian sumbing bibir 

bila ibu hamil berhenti merokok pada antenatal care pertama. 

Namun resiko pada perokok pasif belum ditelusuri lebih lanjut 

(Gunnerbeck, et al., 2014). 

b. Konsumsi Alkohol  

Deroo (2016) menyatakan mengkonsumsi alkohol secara 

berulang dan konstan selama trimester pertama memiliki 

hubungan dengan kejadian oral facial cleft. Ibu hamil yang 

mengkonsumsi alkohol hingga mencapai binge level 

(konsentrasi alkohol darah mencapai 0,08 g/dL) atau meminum 

lima gelas atau lebih memiliki resiko lebih tinggi terkena oral 

facial cleft (DeRoo, et al., 2016). 

c. Obat-obatan  

Telah banyak penelitian mengenai hubungan obat 

antikonvulsan sebagai resiko sumbing bibir seperti diazepam, 

fenobarbital serta fenitoin, yang dinyatakan paling berpotensi 

mengakibatkan kelainan ini (Oginni & Adenekan, 2012).  

Penggunaan kortikosteroid oral telah lama dinyatakan 

berhubungan kuat dengan kejadian sumbing bibir, dan 

didukung oleh beberapa studi pada 10 tahun terakhir, namun 
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tidak ada penelitian yang menyatakan asosiasi signifikan 

penggunaan kortikosteroid topikal non-sistemik pada trimester 

pertama kehamilan (Murphy, et al., 2013).  

Pada penggunaan obat anti-asma bronkodilator selama 

kehamilan, albuterol dikatakan berpotensi mengakibatkan 

kelainan sumbing bibir (Munsie, et al., 2011). Di sisi lain, 

Murphy dkk, tidak menyatakan ada hubungan antara 

penggunaan bronkodilator dan kortikosteroid inhalasi dengan 

malformasi kongenital, namun ibu hamil penderita asma 

memiliki resiko lebih tinggi untuk mendapatkan keturunan 

dengan sumbing bibir (Murphy, et al., 2013).  

d. Vitamin  

Defisiensi vitamin B-6 secara signifikan berhubungan 

terhadap kejadian sumbing bibir di beberapa area di Filipina 

(Munger, et al., 2004), pengukuran kadar erythrocyte aspartate 

aminotransferase activity coefficient (EAST-AC) dan plasma 

pyridoxal- 5’-phosphate (PLP) baik untuk menilai status 

vitamin B-6 dalam darah serta hubungannya dengan sumbing 

bibir (Tamura, et al., 2007). Selain itu, ditemukan adanya 

peningkatan resiko kejadian sumbing bibir di California, 

Amerika Serikat, pada pasien dengan konsumsi rendah 

riboflacin, niacin, vitamin B-12, dan kalsium (Wallenstein, et 

al., 2013).  
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Konsumsi asam folat harian 400  g tanpa vitamin lain 

selama kehamilan dimulai sebelum periode menstruasi terakhir 

ibu dinyatakan dapat mengurangi angka kejadian sumbing 

bibir, namun studi lain menyatakan bahwa konsumsi folat 

tanpa multivitamin lain tidak mempengaruhi secara signifikan 

terhadap kejadian sumbing bibir (Li, et al., 2012). 

e. Keseimbangan Diet  

Sebuah studi kasus kontrol di Amerika meneliti hubungan 

sumbing bibir dengan nutrisi maternal, dengan menyertakan 

analisis pola diet ibu hamil selama kehamilan. Western diet 

(diet ala barat) dengan menu tinggi karbohidrat (daging, pizza, 

kentang) dan rendah buah dikatakan dapat meningkatkan risiko 

sumbing bibir hampir dua kali lipat (Vujkovic, et al., 2007).  

f. Stres  

Sebuah studi menyatakan bahwa kondisi stres emosional 

selama kehamilan adalah potensi kuat untuk terjadinya 

sumbing bibir (Ingstrup, et al., 2013). Tidak hanya sumbing 

bibir, stres selama kehamilan dapat menggangguan 

pembentukan organ lain, seperti jantung dan pembuluh darah  

(Carmichael, et al., 2007).  
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2.2.3 Klasifikasi Sumbing Bibir Berdasarkan Letak Sumbing Bibir 

2.2.3.1 Sumbing bibir satu sisi (unilateral cleft lip/ labioschizis 

unilateral) 

Sumbing bibir satu sisi hanya mengenai satu sisi bibir saja, 

kanan atau kiri. Sumbing bibir satu sisi dibagi lagi menjadi : 

1. Sumbing bibir satu sisi lengkap (Complete Unilateral Cleft 

Lip) adalah sumbing bibir pada satu sisi bibir atas sampai ke 

lubang hidung, mengenai prosesus alveolaris dan kadang-

kadang sampai palatum durum dan palatum mole (Hopper, 

2014). 

2.  Sumbing bibir satu sisi tidak lengkap (Incoplete Unilateral 

Cleft Lip) adalah sumbing bibir pada satu sisi atas tanpa ada 

tanda-tanda anomaly pada prosesus alveolaris. Nasal sill pada 

bagian bibir yang mengalami sumbing bibir ini masih dalam 

keadaan utuh (Hopper, 2014). 

2.2.3.2 Sumbing bibir dua sisi (Bilateral Cleft Lip/ Labioschizis 

bilateral) 

Sumbing bibir dua sisi merupakan sumbing bibir yang mengenai 

mengenai kedua sisi bibir kiri dan kanan. Sumbing bibir dua sisi 

terbagi atas : 

1. Sumbing bibir sisi lengkap (Complete Bilateral Cleft Lip) 

adalah sumbing bibir pada kedua sisi bibir atas sampai ke 

lubang hidung, mengenai prosesu alveolaris dan kadang-
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kadang sampai ke palatum durum dan palatum mole (Hopper, 

2014). 

2.Sumbing bibir dua sisi tidak lengkap (Incomplete Bilateral 

Cleft Lip) adalah sumbing bibir pada kedua sisi bibir atas tanpa 

ada tanda-tanda anomaly pada prosesus alveolaris dan nasal sill 

masih dalam keadaan utuh (Hopper, 2014). 

2.2.4 Klasifikasi Sumbing Bibir Bilateral Berdasarkan Tingkat Keparahan 

Perbedaan utama antara bibir sumbing unilateral dan bilateral dan 

langit-langit adalah efek perpindahan ke depan dari bagian tengah bibir 

dan gusi (premaxilla). Bagian tengah bibir dan gusi sebagian atau 

seluruhnya terpisah dari bibir dan gusi yang berdekatan. Hal ini 

menyebabkan pemendekan yang signifikan pada bagian tengah bibir. 

Perpindahan ke depan bibir pusat dan gusi menyebabkan pemendekan 

kolumella yang secara signifikan mengubah tampilan hidung. Pada 

tingkat keparahan sumbing bilateral dapat diklasifikasikan menjadi tiga, 

yaitu: 

 1. Ringan : kedua sisi bibir mengalami sumbing bibir < ½ dari 

batas bawah bibir bagian atas hingga dasar hidung 

2. Sedang : kedua sisi bibir mengalami sumbing bibir ≥ ½ atau 

salah satu sisi bibir mengalami sumbing bibir ≥ ½  dengan sisi 

lainnya mengalami sumbing bibir < ½ dari batas bawah bibir 

bagian atas hingga dasar hidung atau salah satu sisi bibir 

mengalami sumbing bibir komplit  
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3. Berat : kedua sisi bibir mengalami sumbing bibir komplit 

(Wang, et al., 2014).  

 

(Wang, et al., 2014) 
Gambar 2. 9 

Tingkat Keparahan Sumbing Bibir Bilateral 

2.3 Teknik Operasi Linear (Straight Line Closure)  

Perbaikan sumbing bibir yang sukses terjadi pertama kali di Cina. Teknik 

operasi linear untuk perbaikan sumbing bibir dijelaskan oleh Rose pada tahun 

1891 dan Thompson pada tahun 1912. Pada perbaikan sumbing bibir bilateral, 

Mulliken menjelaskan hal yang perlu diperhatikan yaitu pengamanan 

persatuan otot utama, pemeliharaan kesimetrisan, desain yang benar dari flap 

prolabial, pembentukan tuberkulum median, dan penggunungan vermilion 

dengan kulit oleh jaringan segmen lateral (Jarayam & Huppa, 2012). Teknik 

straight line atau yang bisa disebut teknik linear merupakan prosedur yang 

mudah untuk diaplikasikan. Teknik ini dapat mengembalikan struktur normal 

otot dan membuat jahitan otot yang seimbang dan alami. Penutupan 

menggunakan straight line menghasilkan penutupan berupa garis lurus 

sehingga dapat meminimalkan penampakan bekas pembedahan serta 

menghasilkan kualitas scar yang memuaskan (Mashalkar & Shetty, 2015). 
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2.4 Penyembuhan Luka 

Penyembuhan luka adalah proses yang kompleks dan dinamis untuk 

mengganti struktur sel dan jaringan yang hilang. Penyembuhan luka 

melibatkan serangkaian kejadian terkoordinasi, termasuk perdarahan, 

koagulasi, peradangan akut, migrasi sel, proliferasi, diferensiasi, angiogenesis, 

re-epithelisasi, dan sintesis serta remodeling. Secara garis besar peristiwa 

kompleks ini terjadi dalam tiga fase: (a) inflamasi, (b) proliferatif, dan (c) 

pemodelan ulang (Maxson, et al., 2012).  

2.4.1 Inflamasi  

Fase ini dimulai saat terjadi luka dan berlangsung selama 2 hingga 3 

hari. Diawali dengan vasokonstriksi untuk mencapai hemostasis. Pada 

fase ini keping darah melepaskan growth factor seperti plateletderived 

growth factor (PDGF) dan transforming growth factor β (TGF-β). 

Neutrofil mencapai area luka dan memenuhi rongga perlukaan. Neutrofil 

akan memfagosit jaringan mati dan mencegah infeksi. Selanjutnya 

monosit akan memasuki area luka. Makrofag memfagosit debris dan 

bakteri serta berperan pada produksi growth factor yang dibutuhkan 

untuk pembuatan matriks ekstraseluler oleh fibroblas dan pembuluh 

darah baru untuk penyembuhan luka. Oleh karena itu, ketidakhadiran 

monosit atau makrofag akan menghambat fase penyembuhan luka. 

Terakhir, sel limfosit dan sel mast akan berdatangan ke area luka, tetapi 

peranannya masih belum diketahui pasti (Sinto, 2018).  
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2.4.2 Proliferasi  

Fase ini dimulai pada hari ke-4 hingga minggu ke-3 setelah luka. 

Makrofag terus memproduksi growth factor seperti PDGF dan TNF-β1 

yang membuat fibroblas dapat terus berproliferasi dan migrasi 

membentuk jaringan matriks ekstraseluler. Selain itu, juga menstimulasi 

sel endotel untuk membentuk pembuluh darah baru. Kolagen tipe III 

juga mulai terbentuk yang nantinya akan digantikan oleh kolagen tipe I 

pada fase remodelling. Yang penting pada fase ini adalah saat mulai 

terjadi pengisian rongga luka dengan kolagen maka fibroblas harus 

sudah berkurang dan proses angiogenesis juga harus mulai melambat 

agar didapatkan scar normal (Sinto, 2018). 

2.4.3 Remodeling 

Fase terpanjang dalam fase penyembuhan luka, berlangsung mulai 

minggu ke-3 hingga 1 tahun. Fase ini ditandai dengan kontraksi luka dan 

remodelling kolagen. Kolagen tipe I mulai menggantikan kolagen tipe 

III. Kekuatan luka terus meningkat sejalan dengan reorganisasi kolagen 

(Sinto, 2018). 

Beberapa faktor dapat menyebabkan gangguan pada proses 

penyembuhan luka. Faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan 

luka secara umum dapat dipengaruhi oleh usia dan pengobatan yang 

digunakan. Pada usia yang semakin tua akan terjadi penundaan dari 

setiap fase dalam proses penyembuhan luka, hal ini dapat menyebabkan 

proses penyembuhan luka pada orang tua dapat memakan waktu yang 
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lebih lama disbanding pada usia muda. Selain usia, pengobatan yang 

digunakan dapat mengintervensi proses penyembuhan seperti obat 

steroid glukokortikoid, obat antiinflamasi non steroid, dan obat 

kemoterapi. Obat yang mengganggu proses penyembuhan luka biasanya 

mengganggu pada proses pembentukan gumpala, fungsi trombosit, 

respon inflamasi ,dan proliferasi sel (Guo & Dipetrio, 2010).   

2.4.4 Pembentukan Jaringan Parut 

Dalam 24 jam, dikarenakan rangsangan PDGF, fibroblast dalam 

jaringan subkutis berpindah dari tepi luka sepanjang benang-benang 

fibrin di luka. Segera setelah itu, kolagen dikeluarkan, dimulai proses 

ikatan, dan proses ke arah penggabungan yang kuat antara tepi-tepi luka. 

Pada luka yang sudah sembuh. Pengukuran hidroksiprolin tinggi pada 

hari ke 4-12, dan akan mulai berkurang dengan cepat. Kekuatan 

tegangan luka terus meningkat bila kolagen matur. Dua proses utama 

yang bekerja selama maturasi : (1) ikatan dalam molekul-molekul 

kolagen dan antara serat-serat kolagen serta (2) remodeling ke arah 

berkas kolagen (Sabiston, 2017). 

Untuk melakukan remodeling, berkas kolagen yang sudah ada akan 

dilarutkan oleh kolagenase jaringan; berkas baru terbentuk dan tersusun 

untuk menahan garis tegangan melewati luka. Anyaman dan ikatan antar 

berkas dan dengan tepi-tepi luka menimbulkan penyembuhan yang baik. 

Pada penyembuhan sederhana, kekuatan kolagen dan kecepatan 

mencapai maturasi bervariasi sesuai beban yang mengenai luka. Jadi 
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luka pada kulit akan sembuh dengan baik dalam waktu 2-3 minggu 

(Sabiston, 2017). 

2.5 Faktor Menghalangi Penyembuhan luka 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka terbagi menjadi dua: 

1. Faktor Lokal 

a. Oksigenasi 

Oksigenasi merupakan faktor terpenting yang berpengaruh pada     

kecepatan penyembuhan. Dengan oksigenasi yang baik, penyembuhan 

luka akan bekerja secara optimal (Bishop, 2008). 

2. Faktor Umum 

a. Nutrisi 

Kekurangan vitamin C menghalangi hidroksilasi prolin dan lisin, 

sehingga kolagen tidak dikeluarkan oleh fibroblast (Sabiston, 2017). 

b. Genetik 

Genetik merupakan predesposisi terjadinya hypertrophic scar dan 

keloid dimana single nucleotide polymorphisms (SNPs) terasosiasi 

secara signifikan dengan keloid (Nakashima, et al., 2010).  

c. Usia 

Umur merupakan salah satu faktor resiko yang dapat mengganggu 

proses penyembuhan. Orang tua memiliki resiko lebih tinggi untuk 

mengalami keterlambatan dalam penyembuhan luka (Keylock, et al., 

2008). Pada usia muda proses penutupan luka terjadi lebih cepat dari 

pada orang tua (Keyes, et al., 2016).  
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d. Steroid 

Steroid menghalangi penyembuhan dengan menekan proses 

peradangan dan menambah lisis kolagen. Efeknya sangat nyata 

selama 4 hari pertama, setelah itu efeknya berkurang hanya untuk 

menghambat ketahanan normal terhadap infeksi (Sabiston, 2017). 

2.6 Kualitas Scar 

Kualitas scar adalah baik buruknya scar pasca operasi. Bermudez (2014) 

menyatakan bahwa kualitas scar dapat kita tinjau dengan menggunakan empat 

indikator, yaitu: 

a. Hypertrophy (peninggian jaringan yang terjadi pada bekas luka operasi) 

b. Discoloration (perubahan warna yang terjadi pada bekas luka operasi) 

c. Spreading (pelebaran yang terjadi pada bekas luka operasi) 

d. Suture Marks (bekas jahitan yang tampak pada bekas luka operasi) 
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Tabel 2.1 Indikator Kualitas Scar 

No Indikator Tampak Nyata: 0 Sedang: 1 Tidak tampak nyata: 2 

 Hypertrophy 

(Peninggian) 

 

 

 

 

 

 

 Discoloration 

(Perubahan 

Warna) 

No Indikator Tampak Nyata: 0 Sedang: 1 Tidak tampak nyata: 2 

 Spreading 

(Pelebaran) 

 

 

 

 

 

 

 Suture Marks 

(Bekas 

Jahitan) 

(Bermudez, et al., 2014) 


