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Pendahuluan 

• 1 tahun hubungan suami istri  

  istri belum hamil 

• Frekwensi :  

 15 %   40 % suami 

    40 % istri 

    20 % Suami/istri/sebab lain 

• Jadi kesalahan suami  ± 50 % 

     kesalahan istri ± 50 % 



Gambar Anatomi Organ Reproduksi Pria 



Gambar Anatomi Organ Reproduksi 

Pria 



Jenis : 

Infertilitas Primer : 

  Istri belum pernah hamil 

 

Infertilitas Sekunder : 

  Istri pernah hamil  tak bisa hamil lagi. 

 Contoh : anak tunggal 



Suami Normal : 

• Ereksi baik 

• Frekwensi Koitus 2 – 3 x/ minggu 

• Orgasmus (+) 

• Ejakulasi (+) 

• Analisa Sperma normal 



Spermatogenesis : 

• Umur 13 th s/d seumur hidup 

• Laki – laki tua : kualitas/kuantitas sperma  

• Waktu ± 72 hari 

• Tingkat spermatogenesis : 

  

 

 



Tingkat Spermatogenesis : 

Sel Germinal 

Spermatogonia 

Spermatosit Primer 

Spermatosit Sekunder 

Spermatid 

Spermatozoa  

Spermatozoa di tubulus seminiferi 

Epididimis (Immatur)  vas deferens 

Vesicula seminalis (Matur) 

Immatur  Matur ±12 hari 





Analisis Sperma : 

• Abstinensi 3 – 4 hari 

• Pengumpulan sperma : 

 a. Masturbasi (onani) 

 b. Coitus interuptus 

• Botol kaca (jangan plastik) 

• Kurang dari 2 jam sudah diperiksa 



Analisis Sperma Normal : 

• Jumlah : 10 – 60 juta/cc 

• Bentuk : 90 % normal 

• Motilitas: Bergerak cepat dan lurus (50-60 %) 



Penyebab Infertilitas Pria : 
1. Varikokel ( paling sering ) 

2. Kelainan cairan sperma 

3. Kelainan pada saluran reproduksi 

4. Kriptokismus 

5. Kelainan imunologi 

6. Gangguan ereksi dan ejakulasi 

7. Kelainan testis 

8. Kelainan hormonal 

9. Obat – obatan 

10. Infeksi 

11. Gaya hidup 



Kelainan Cairan Sperma : 

 Cairan sperma yang dihasilkan vesikula 

seminalis apabila terlalu kental, 

menyebabkan gerakan sel sperma kurang 

baik.  Sehingga sulit untuk melalui saluran 

reproduksi wanita. 



Kelainan Saluran Reproduksi 

1. Penyempitan 

2. Tertutup (Buntu) 

 

Penyebabnya : 

A. Kelainan bawaan dari lahir 

B. Cedera pada vas deferens/epididimis (kecelakaan 
atau operasi di daerah kantong pelir) 

C. Tidak menutupnya sphingter urethra internus waktu 
ejakulasi sehingga cairan sperma tidak keluar,tetapi 
masuk ke dalam buli (ejakulasi retrograde) 

D. Infeksi – misalnya : Akibat penyakit STD / PMS 

E. Pasca vasektomi 



KRIPTORKISMUS / Testis tidak turun 

(Undecensus testiculorum) 

• Kriptorkismus adalah testis tidak turun ke 
dalam tempatnya dan masih berada dalam 
rongga perut. 

• Bila hal tersebut berlangsung hingga 
dewasa, maka proses produksi sel sperma 
terganggu karena testis berada dalam 
rongga perut yang suhunya lebih tinggi 
daripada suhu dalam skrotum. 

• Selain mengganggu produksi sel sperma, 
juga bisa menyebabkan kanker testis  



Kelainan Imunologi : 

Imunologi adalah sistim pertahanan 

tubuh manusia.  Suatu saat salah satu 

sistim kekebalan tersebut (antibodi) 

bekerja terlalu aktif dan dapat melawan 

sel sperma, akibatnya sel sperma mati / 

hancur 



Gangguan EREKSI & EJAKULASI 

Penyebabnya : 

• Disfungsi ereksi 

• Hipospadia 

• Ejakulasi dini 

• Cairan sperma sedikit 

• Ejakulasi retrograde 

 



Kelainan Pada Testis : 
 Testis tidak bisa menghasilkan sel sperma atau 

menghasilkan tetapi sangat sedikit. 

 Hal tersebut dapat disebabkan oleh kelainan bawaan, 
faktor hormon, cedera testis atau varikokel. 

 

Misal : 

- Terlalu kecil 

- Terlalu lembek 

- Terlalu keras 

Penyebab : 

- Kelainan genetik 

- Orchitis 

- Intoksikasi 

- polusi 



Obat – Obatan : 

  Beberapa obat berpengaruh terhadap produksi 

sel sperma atau mengganggu fungsi sel sperma. 

Diantaranya adalah : 

1. Obat Hipertensi (tekanan darah tinggi) 

 misalnya Alpha Blocker 

2. Obat penyakit jamur/ketombe : ketokonazole 

3. Obat sakit maag : cimetidine 

4. Obat penenang, misalnya anti psikotik atau anti 

depresan 

5. Obat infeksi saluran kencing yaitu nitrofurantoin  



Kelainan Hormonal : 

Kelainan Produksi Hormon : 

- Hipofise 

- Pituitaria anterior 

- Testis 

- Adrenal 

 



Kelainan Hormonal : 

• Contoh kelainan bawaan yang bisa menyebabkan 

mandul adalah kelainan penyakit  Sindroma Cushing 

dan sindroma klinefelter. 

• Bentuknya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. 

 



Cara Menentukan Seorang Pria 

Infertil / Mandul : 

1. Anamnesis 

2. Pemeriksaan : -. Status internus 

          -. Status Lokalis (genitalia) 

3. Laboratorium 



Riwayat : 

  Meliputi riwayat penyakit (diabetes, 

hipertensi), riwayat pembedahan (operasi 

daerah testis, riwayat cedera), Riwayat 

kesuburan (dengan pasangan lain pernah 

hamil), riwayat pengobatan kesuburan, 

Riwayat seksual (frekuensi senggama, 

bagaimana ereksinya, pemakaian pelicin 

senggama, riwayat sosial (kebiasaan 

hidup), riwayat pekerjaan. 



Pemeriksaan Fisik : 

 Pemeriksaan fisik penderita secara 

menyeluruh penting untuk membuat 

diagnosis infertil. 

 Lebih penting lagi adalah pemeriksaan 

daerah organ reproduksi. 



Pemeriksaan Laboratorium : 

 Untuk mendukung pemeriksaan sebelumya, maka 

dilakukan pemeriksaan laboratorium, yaitu : 

• Pemeriksaan kencing (Analisa Urin) : untuk 

mengetahui adanya infeksi saluran kencing dan 

kelainan saluran kencing lainnya. 

• Pemeriksaan sperma (Analisa Sperma) : untuk 

mengetahui volume sperma, konsentrasi sperma, 

jumlah sel sperma dan gerakan sel sperma. 

• Pemeriksaan Hormonal 



Pengobatan Infertilitas Pria : 

 Pada dasarnya pengobatan infertilitas 

dibagi menjadi 2 cara, tergantung dari 

penyebab atau kelainan yang mendasari. 

 Pengobatan terdiri dari : 

• Pengobatan dengan pembedahan 

(Operatif) 

• Pengobatan tidak dengan pembedahan 

(Non Operatif) 



Operatif : 

Misalnya : 

1. Operasi terhadap varicocele 

2. Epididimovasostomi 

3. Vaso-vasostomi 

 



Non Operatif : 

Misalnya : 

1. Sex therapy 

2. Hormonal 

3. Dan lain-lain 


