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Telah diketahui bahwa terdapat perbedaan antar ras dan antar
popu lasi dalam hal ukuran-ukuran antropometris. Di I ndonesia, terdapat

banyak penduduk keturunan Cina yang menetap selama berabad-abad

di lndonesia. Masing-masing sampel dalam penelitian ini mengaku
sebagai murni Jawa dan murni Cina, tetapi baik Jawa dan Cina dalam
sampel ini diasumsikan telah mengalami perkawinan campur dalam
sejarah nenek moyang mereka, mengingat mereka tinggal didaerah pesist

pantai utara Jawa yang cukup terbuka terhadap pendatang dan
perkawinan campur sering terjadi. Menarik untuk diketahui apakah setelah
menetap lama di lndonesia, keturunan Cina tetap dapat dibedakan secar€l

signifikan dalam hal ukuran-ukuran antropometrisnya. Penelitian inl
merupakan penelitian awal, untuk kemudian dapat dilanjutkan dengan

jumlah sampel yang lebih besar. Jumlah sampel sebanyak 40 orang
berumur 18-21 tahun, terdiridari20 perempuan keturunan Jawa, dan 20
perempuan keturu nan Cina. Variabel-variabel yarig d iukur adalah berat
badan, tinggibadan, g-op, eu-eu, n-gn, n-sto, n-sn,zy-ly,ft-ft, al-al, b.

sst, tinggi duduk, a-a, ic-ic, lingkar lengan, tebal lemak biceps dan
subscapulal lebar siku dan lebar lutut, kekuatan genggam, dan kecepatan
reaksi. Perbedaan antar kelompokdihitung menggunakan Anova. Hasit
dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang
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bermakna dalam hal berat badan, tebal lemak biceps dan subscapular,
lingkar lengan, kecepatan reaksi, dan kekuatan genggam. ln! menandakan
bahwa mereka berasal dari kelompok sosial-ekonomiyang sama, sesuai

dengan tujuan dari penelitian ini. Terdapat variabel-variabel yang
mengindikasikan adanya perbedaan (p d" 0.05) antara keturunan Jawa

dan keturunan Cina, yaitu lebar maksimal kepala (eu-eu) dan lebar
maksimal tulang zigomaticus {zy-2fl . Kegunaan praktis dari penelitian
iniapabila diketahui perbedaan antara keturunan Jawa dan Cina adalah
aplikasinya dalam bidang forensik, untuk membedakan antara kedua
kelompok tersebut di atas apabila ditemukan mayat tak beridentitas.
Diperlukan'sampel lebih besar untuk mengetahui lebih lanjut perbedaan
antara kedua kelompok sampeltersebut di atas.
Kata kunci: antropometri, Jawa, Cina, pengukuran, forensik.
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