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Fisiologi Sistem Reproduksi 

Sistem reproduksi laki-laki terdiri dari beberapa organ, yaitu sumbu hipotalamus-

pituitari-testis, epididimis, vas deferens, vesikula seminal, prostat dan uretra. Sistem saluran (vas 

deferens dan saluran ejakulasi) dan kelenjar seks aksesoris (vesikula seminalis, prostat, dan 

kelenjar bulbourethral) dikategorikan sebagai organ kelamin internal, sedangkan testis dan 

epididimis yang terletak di dalam skrotum dan sebagian uretra yang terdapat di dalam penis 

dikategorikan sebagai organ genitalia eksterna (1), (2), (3). 

 

Testis 

Testis merupakan kelenjar utama pada sistem reproduksi laki-laki yang memiliki dua 

fungsi utama, yaitu spermatogenesis (menghasilkan gamet) dan steroidogenesis (menghasilkan 

hormon). Testis terletak di dalam skrotum, dibungkus oleh tunica vaginalis dan tunica albuginea. 

Tunica albuginea memasuki testis, membentuk sekat-sekat disebut septum testis. Ruangan yang 

terbentuk oleh septa testis disebut lobus testis. Dalam sebuah testis terdapat 250 – 300 lobulus 

testis. Di dalam lobus testis inilah terdapat dua kompartemen yang dapat dibedakan secara 

anatomis maupun fisiologis, yaitu kompartemen tubular dan interstitial. Kompartemen tubular 

berperan dalam spermatogenesis sementara interstitial berperan dalam steroidogenesis. Kedua 

kompartemen dan fungsi ini saling berkaitan (3), (4). Spermatogenesis yang lengkap secara 

kuantitatif dan kualitatif membutuhkan testosteron intratestikular yang memadai pada berbagai 

sel di dalam sistem tubulus seminiferus (5). Sementara pada model hewan, dibuktikan bahwa sel 

Sertoli turut berperan dalam mempertahankan jumlah sel Leydig (6).  

 

Kompartemen Tubular 

Kompartemen tubular mengisi sekitar 60 – 80% volume total testis.  Kompartemen ini 

mengandung sel germinal, sel peritubular, dan sel Sertoli. Panjang sebuah tubulus seminiferus 
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bila direntangkan sekitar 30 – 80 cm. Apabila dikumulatifkan, maka panjang tubulus seminferus 

dalam sebuah testis sekitar 360 m. 

 

Sel Peritubular  

Tubulus seminiferus dibungkus oleh lamina propia yang terdiri dari membran basal, 

lapisan kolagen, dan sel peritubular (myofibroblas). Sel ini secara bertingkat mengelilingi 

tubulus dan membentuk lapisan konsentrikal. Sperma matur ditranspor keluar dari tubulus 

seminiferus oleh kontraksi sel ini.  Kontraktilitas sel peritubular diatur oleh endothelin dan 

peptida relaksan adrenomedullin yang diproduksi oleh sel Sertoli (Romano, et al., 2005).  

Sel Sertoli 

Sel sertoli adalah sel somatik di dalam tubulus yang setelah mencapai usia dewasa tidak 

aktif membelah lagi. Nama ini berasal dari penemunya, Enrico Sertoli (1842 – 1910. Sel ini 

terletak di membran basal dan meluas hingga ke lumen tubulus seminiferus. Sel ini dapat 

dianggap sebagai struktur penunjang sel benih. Sepanjang badan sel, terdapat sel benih dengan 

berbagai tingkat diferensiasi, dari spermatogonium hingga elongated spermatid.  

Sel Sertoli berfungsi untuk mengkoordinir spermatogenesis. Pada manusia, setiap sel 

Sertoli berkontak dengan sekitar 10 sel geminal atau 1,5 spermatozoa (7). Sel Sertoli 

menciptakan dan menjaga patensi lumen tubulus melalui sekresi cairan tubular serta 

menghasilkan Androgen binding protein (ABP).  

Sel Sertoli yang berdekatan akan membentuk Sertoli cells tight junction yang termasuk 

blood-testis-barrier atau sawar darah testis. Sawar darah testis ini membagi epitel seminiferus 

menjadi dua bagian, yaitu regio basal tempat sel benih stadium awal dan regio adluminal tempat 

sel benih stadium lanjut (8). Selama perkembangannya, sel benih berpindah dari basal menuju 

adluminal. Proses ini terjadi melalui disolusi dan perakitan kembali tight junction di atas dan di 

bawah sel benih yang berpindah. Sawar darah testis berfungsi sebagai isolasi fisik sel haploid 

untuk mencegah pengenalan sel haploid oleh sistem imun (8). 

 

Sel Benih (Sel Germinal) 

Beragam sel benih tersusun dalam hubungan selular yang tipikal di dalam tubulus 

seminiferus. Sel ini terdiri dari sel punca pada bagian basal hingga spermatozoa pada lumen.  

Spermatogonia terletak pada bagian basal epitel seminiferus dan diklasifikasikan menjadi 

tipe A dan B. Tipe A dibedakan menjadi spermatogonium Ad (dark) dan spematogonium Ap 

(pale). Spermatogonium Ad sangat jarang membelah dan tidak menunjukan aktivitas proliferasi 

dalam kodisi normal (9). Sel ini akan mengalami mitosis saat jumlah spermatogonia berkurang 

secara drastis. Spermatogonium Ap membelah, memperbaharui diri dan berdiferensiasi menjadi 

spermatogonium B.  

Dari spermatogonium B, dihasilkan spermatosit preleptopten. Sel ini memulai mengalami 

pembelahan meiosis hingga terbentuk spermatid yang mengandung kromosom separuh dari sel 

somatik (haploid).  
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Spermatid awalnya berbentuk bulat (round spermatid) dan tidak aktif membelah. Sel ini 

mengalami serangkaian perubahan menjadi elongated spermatid yang dikenal sebagai 

spermiogensis dan dilepas dari sel Sertoli menjadi spermatozoa melalui spermiasi. Spermatozoa 

merupakan bentuk sel matur dari sel germinal yang terdapat dalam tubulus seminiferus.  

Kompartemen intertitial 

Kompartemen interstisial terdiri dari sel Leydig, pembuluh darah dan limfe, saraf, 

fibroblas dan jaringan ikat longgar. Pada testis manusia, kompartemen interstisial mengisis 

sekitar 12-15% dari total volume testis, 10-20% di antaranya ditempati oleh sel Leydig. Testis 

manusia mengandung sekitar 200 juta sel Leydig . 

 

Sistem saluran  

Tubuli seminiferi pada tiap lobus testis akan bermuara ke dalam sebuah saluran lurus 

yang dikenal sebagai tubulus rektus. Tubuli rekti kemudian akan bermuara ke suatu sistem 

saluran yang berbentuk seperti anyaman dan terletak di dalam mediastinum testis yang disebut 

sebagai rete tesis. Sistem ini kemudian membentuk sistem saluran berikutnya yang terdiri dari 

sekitar 15 – 20 duktus eferen(2). Duktus eferen berbeda dari sistem saluran sebelumnya, 

sebagian dilapisi oleh epitel silinder bersilia(10). 

Di sepanjang perbatasan posterior, testis terhubung ke epididimis, sebuah tabung sempit, 

melingkar rapat yang menghubungkan duktus eferen dari belakang setiap testis ke vas deferens. 

Spermatozoa yang diproduksi di testis disimpan di epididimis untuk dibawa pergi oleh vas 

deferens. Otot-otot halus di dinding epididimis berkontraksi untuk mendorong spermatozoa maju 

ke uretra pars prostatika. Di sini sperma bercampur dengan sekresi dari kelenjar aksesoris 

termasuk prostat, vesikula seminalis dan kelenjar bulbourethral(1). 

 

Steroidogenesis 

Steroidogenesis adalah proses untuk memproduksi steroid. Steroid sendiri merupakan 

molekul organik lipofilik, memiliki 4 cincin inti dan berfungsi untuk membawa pesan kimiawi 

tertentu. Menurut fungsinya, terdapat tiga kelas utama steroid yaitu glukokortikoid, 

mineralokortikoid, dan steroid seks (11). Testis merupakan organ utama penghasil steroid seks 

pada pria sementara kelenjar adrenal penghasil ketiga kelas steroid.  

Sel Leydig merupakan sel penghasil testosteron di dalam testis. Sel yang terletak di 

kompartemen interstitial testis ini memproduksi sekitar 95 % testosteron yang bersirkulasi pada 

laki-laki. Laki-laki dewasa memiliki sekitar 200 juta sel Leydig. Testis memproduksi sekitar 6 – 

7 mg testosteron setiap hari. Konsentrasi testosteron di dalam testis 80 kali lipat  lebih tinggi 

dibandingkan dengan konsentrasi di darah tepi.  

Bahan dasar hormon steroid adalah kolesterol. Kolesterol di dalam sel Leydig akan 

disimpan ke dalam cytoplasmic lipid droplets dalam bentuk kolesterol ester. Melalui aktivasi LH, 

kolesterol ester ini akan dihidrolisis oleh kolesterol ester hidrolase untuk selanjutnya mengalami 

steroidogenesis. Kolesterol memasuki mitokondria dengan bantuan Steroidogenic acute 

regulatory protein (StAR). Di dalam mitokondria, kolesterol diubah menjadi pregnenolon. 
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Pregnenolon selanjutnya akan berdifusi melalui membran mitokondria menuju retikulum 

endoplasma.  

Di dalam retikulum endoplasma proses sintesis testosteron dapat melalui jalur ∆4 atau 

∆5. Jalur ∆5 lebih dominan dibandingkan ∆4 pada manusia. Pada jalur ∆4, pregnenolon diubah 

menjadi progesteron oleh 3β-Hydroxysteroid dehydrogenase (3β-HSD). Enzim CYP21A2 

kemudian mengkonversi progesteron menjadi  17α-hydroksiprogesteron. Enzim yang sama 

melepaskan rantai samping sehingga terbentuk androstenedion. Androstendion dikonversi 

menjadi testosteron melalui kerja enzim 17β Hydroxysteroid dehydrogenase (17β-HSD).  

Pada jalur ∆5, oleh P450c17, pregnenolon dikonversi menjadi produk antara 17-

hidroksipregnenolon. Selanjutnya, P450c17 mengkonversi produk antara tersebut menjadi 

dehidroepiandrosteron (DHEA). DHEA kemudian dikonversi menjadi androstenedion oleh kerja 

enzim 3β-HSD. Testosteron kemudian terbentuk dari androstenedion. 

Testsoteron yang telah terbentuk akan dibawa ke dalam sistem sirkulasi melalui 

penyebaran ke cairan interstisial dan kemudian masuk ke kapiler testis atau memasuki kapiler 

secara langsung dari sel Leydig yang bersentuhan langsung dengan mikrovaskuler testis secara 

difusi pasif. Konsentrasi testosteron pada sirkulasi limfatik dan darah vena testis sangat mirip, 

namun terdapat perbedaan kecepatan aliran pada kedua sistem tersebut. Karena itu, transportasi 

testosteron di dalam sirkulasi darah terjadi utamanya melalui vena spermatika. Testosteron yang 

telah terbentuk akan menuju sel target dan dapat bekerja melalui dua mekanisme yaitu genomik 

dan nongenomik (12).  

 

Spermatogenesis 

Spermatogenesis merupakan fungsi utama testis yang kedua, yaitu proses pembentukan 

spermatozoa. Menurut Clermont,  proses ini pada manusia berlangsung dalam waktu 64 hari di 

dalam testis dengan tambahan waktu 10 – 14 hari di dalam epididimis untuk maturasi 

spermatozoa. Dengan demikian, keseluruhan proses membutuhkan waktu 70 + 4 hari. Namun, 

studi  yang lebih baru menunjukkan bahwa keseluruhan proses dari produksi hingga siap 

ejakulasi spermatozoa selesai dalam waktu yang lebih singkat, rata-rata 64 ± 8 hari dan dengan 

rentang 42-76 hari (3).  

Spermatogenesis dimulai saat pubertas dan bersinambung sepanjang kehidupan pria 

dewasa. Proses ini dapat dibagi menjadi empat fase, yaitu : 

1. Proliferasi mitosis dan diferensiasi spermatogonia (spermatogoniogenesis dan 

spermatositogenesis) 

2. Pembelahan meiosis, yaitu pembelahan spermatosit menjadi spermatid 

Pembelahan meiosis merupakan proses penting di mana terjadi rekombinasi material 

genetik dan reduksi kromosom. Profase meiosis pertama merupakan fase terpanjang dalam 

proses meiosis. Fase ini berlangsung 1 – 3 minggu, sementara keseluruhan fase lainnya 

diselesaikan dalam waktu 1 – 2 hari. 

Dari pembelahan spermatogonium B, dihasilkan spermatosit primer. Sel mengalami 

pembelahan meiosis 1 hingga menghasilkan spermatosit sekunder yang mengandung 
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kromosom haploid dalam kondisi terduplikasi (n/2C). Selama meiosis 2, spermatosit 

sekunder membelah menjadi spermatid yang haploid (n/C).  

3. Spermiogenesis, yaitu perubahan spermatid menjadi spermatozoa.  

Spermiogenesis merupakan proses diferensiasi sel yang berlangsung kira-kira tiga 

minggu. Proses ini terdiri dari empat fase, yaitu Golgi, cap, akrosom dan maturasi.  

Pada tahap ini terjadi pembentukan akrosom, pemanjangan spermatid, kondensasi inti, 

pembentukan mid piece dan ekor, serta reduksi volume sitoplasma. 

4. Spermiasi, pelepasan spermatozoa dari epitel germinal menuju lumen tubulus. 

 

Fungsi seksual 

Model siklus respon seksual 

Setelah spermatozoa dibentuk, diperlukan aktivitas seksual (koitus) untuk terjadinya 

fertilisasi secara alamiah. Aktivitas ini memerlukan fungsi ereksi dan ejakulasi. Selama aktivitas 

seksual, terjadi berbagai perubahan fisik dan emosional yang dikenal sebagai siklus respon 

seksual. Terdapat berbagai model siklus respon seksual. Model yang umum digunakan dalam 

dunia kedokteran adalah model dari Master dan Johnson (EPOR) dan model dari Helen Kaplan 

(DEOR). Model ini digunakan sebagai kerangka kerja untuk memahami masalah umum dan 

disfungsi seksual baik pada pria dan wanita.  

Model pertama dari fungsi seksual digambarkan oleh Masters dan Johnson pada 1966. 

Model ini dibagi dalam empat tahap: eksitasi (E), dataran tinggi/plateau (P), orgasme (O) dan 

resolusi (R). Menurut model ini, respons seksual melibatkan penumpukan ketegangan seksual 

secara bertahap, diikuti oleh pelepasan orgasme. Beberapa wanita, tercatat, mampu beberapa 

orgasme sebelum resolusi.  

 
Gambar 1. Siklus respon seksual menurut Master & Johnson 

Pada 1974, Helen Kaplan mengusulkan model respons seksual manusia yang sedikit 

berbeda. Proposalnya tidak dihasilkan dari penelitian fisiologis di laboratorium, seperti yang 

dilakukan oleh Master dan Johnson, tetapi dari pengalaman klinisnya sebagai terapis seks. Untuk 

Kaplan, respon seksual dapat melibatkan tiga komponen utama: keinginan (desire), 

perangsangan (arrousal) dan orgasme. Kaplan menambahkan fase keinginan pada respon seksual 

(Model DEOR = Desire Excitation Orgasm Resolution model).(13)  



6 
 

 
Gambar 2. Siklus respon seksual menurut Kaplan 

 

Desire (Libido atau hasrat seksual) 

Desire didefinisikan sebagai kebutuhan biologis untuk aktivitas seksual (dorongan 

seksual) dan sering dinyatakan sebagai perilaku pencarian seks. Intensitasnya bervariasi antara 

individu maupun dalam individu selama waktu tertentu.(14)  

 

Ereksi 

Ereksi berasal dari bahasa latin erigere, merupakan keadaan kekerasan, pembesaran, dan 

tegak pada penis atau klitoris, sering dipicu oleh gairah seksual, namun juga terjadi selama tidur 

atau setelah stimulasi fisik. Ereksi dihasilkan ketika tambahan darah memasuki penis dan 

tekanan darah di dalamnya meningkat. Ereksi menyebabkan penis mampu untuk memenetrasi 

vagina dan mengeluarkan ejakulat. 

a. Anatomi penis 

Penis memiliki dua korpora kavernosa. Korpora ini akan penuh terisi oleh darah 

ketika mengalami ereksi hingga mengalami perbesaran dan pemanjangan sampai dengan 

tiga perempat dari ukuran penis semula. Masing-masing korpora kavernosa mendapatkan 

suplai aliran darah dari arteri iliaca interna, yang merupakan cabang dari arteri iliaca 

komunis. 

 

Gambar 3. Anatomi Potongan Melintang Penis (Brant, et al., 2009) 
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Penis di innervasi oleh sistem saraf otonom (simpatis dan parasimpatis) dan somatik 

(sensoris dan motoris). Neuron-neuron saraf tersebut bersumber dari saraf tulang belakang 

dan ganglia perifer yang bergabung mengikuti jalur simpatetik dan parasimpatetik 

membentuk saraf kavernosus. Serat saraf otonom ini memasuki korpora kavernosa dan 

korpus spongiosum untuk mengontrol aktivitas neurovaskular selama proses ereksi dan 

detumescence. 

 

Gambar 4. Anatomi Arteri, Vena, dan Saraf Penis (Brant, et al., 2009) 

b. Fisiologi ereksi 

i. Inisiasi ereksi 

Berdasarkan pencetusnya, ereksi dapat dibedakan menjadi ereksi refleksogenik, 

psikogenik, dan nokturnal. Ereksi refleksogenik dan psikogenik hanya dapat dipisahkan 

pada laki-laki dengan trauma medula spinalis, sedangkan pada keadaan fisiologis saling 

tumpang tindih. 

Ereksi refleksogenik ditimbulkan oleh rangsangan taktil pada area genital dan 

ditransmisikan oleh saraf penis dorsal. Di dalam medula spinalis, terjadi transfer impuls 
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menuju serabut parasimpatis eferen (nervi erigentes). Setelah transformasi pada pleksus 

pelvikus, ereksi ditimbulkan oleh saraf kavernosa. Bagian somatik dari saraf pudendus 

menginduksi kontraksi otot dasar panggul demi tercapainya rigiditas. 

Ereksi psikogenik terjadi ketika neurotransmiter, utamanya dopamin dan nitrit 

oksida (NO) dilepaskan akibat adanya rangsangan erotik di pusat seksual otak. Sinyal 

ditransmisikan ke korpora kavernosa melalui aktivasi sistem saraf parasimpatis dan 

transfer sinyal di dalam pusat erektil sakral, di mana NO dan vasoactive intestinal 

polypeptide (VIP) bertindak sebagai transmiter utama. Efek hambatan utama berasal dari 

pusat ereksi torakolumbal, dengan serabut parasimpatis bersama di dalam Nn. Kavernosi, 

mencapai penis.  

Ereksi nokturnal terjadi akibat tonus parasimpatis mendominasi selama malam 

sehingga menimbulkan ereksi otonomik yang intermiten. Ereksi nokturnal menjadi salah 

satu metode untuk membedakan disfungsi ereksi organik dengan nonorganik.  

Ketiga pencetus ereksi akan menimbulkan suatu reaksi lokal pada ujung saraf 

simpatis yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi terjadinya ereksi.  

 

ii. Kendali lokal ereksi 

Nitrit Oksida (NO) merupakan mediator bagi terjadinya relaksasi korpus 

kavernosum . NO dikeluarkan oleh ujung saraf non adrenergic non cholinergic (NANC) 

dari Nn. kavernosi. NO juga dikeluarkan oleh seluruh endotel yang melapisi sinusoids 

dan pembuluh darah penis.(15)  

Akibat cetusan ereksi, neuronal NO dilepaskan. NO kemudian mengaktifkan 

guanilil siklase yang tmenyebabkan perubahan GTP menjadi 3’5’siklikguanosin 

monofosfat (cGMP). cGMP merupakan second messenger penting untuk aktivasi cGMP-

dependent protein kinase G (PKG). Karena pengaruh PKG, kalsium intraselular bebas 

diambil oleh retikulum endoplasma, menyebabkan penurunan fluks kalsium dan 

peningkatan fluks kalium dari sel, yang menimbulkan depolarisasi yang diikuti dengan 

relaksasi otot polos pembuluh darah dan perubahan hemodinamik. Didukung oleh 

perubahan mekanik dan peregangan dari otot, aktivasi lanjutan dari NO endotel berperan 

dalam mempertahankan relaksasi otot polos dan ereksi.(16)  

iii. Hemodinamik  

Tiga faktor hemodinamik yang penting bagi terjadinya ereksi adalah: 

 Penurunan resistensi intrakavernosa. 

 Peningkatan aliran masuk arterial oleh dilatasi pembuluh nadi 

 Restriksi aliran vena oleh kompresi intrakavernosa dan pleksus vena subtunika. 

Pengurangan tonus seluruh struktur otot korpus kavernosum yang disertai dengan 

relaksasi sinusoid menghasilkan peningkatan aliran arteri. Secara klinis peristiwa ini 

berhubungan dengan peningkatan tumescence dan pemanjangan penis. Pada sistem vena, 

drainase yang semula tidak dihalangi pada kondisi penis flaksid, akan dikurangi oleh 

reduksi diameter vena. Pembesaran maksimal sinusoid kavernosa menyebabkan venula di 
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trabekula dan vena emisaria yang melewati tunika albuginea semakin tertekan. Perubahan 

ini akhirnya menyebabkan ereksi penis yang lengkap. 

Terdapat lima fase ereksi. Fase laten ditandai oleh penurunan tekanan 

intrakavernosa setelah distimulasi oleh Nn. kavernosi. Peristiwa ini diikuti oleh 

peningkatan perfusi arteri. Karena sifat struktur elastik-fibromuskular dari korpora 

kavernosa, terjadi pemanjangan penis tanpa perubahan pada tekanan intrakavernosa. 

Selama fase tumesence, secara perlahan terjadi peningkatan tekanan pada vena. Saat 

tekanan intrakavernosa sedikit kurang dari tekanan darah sistolik, sebuah plateau terjadi, 

yang ditandai oleh keadaan aliran arteri yang stabil dan aliran vena yang minimal (fase 

ereksi). Rigiditas maksimal akan diperoleh dengan kontraksi dari otot dasar panggul, 

yang meningkatkan tekanan intrakavernosa melebihi tekanan sistolik (fase rigiditas). 

Saat impuls saraf dihentikan, rigiditas dan tumesence akan berkurang (fase 

detumescence). 

Tabel 1. Fase ereksi secara hemodinamik 

Fase Resistensi  

kavernosa 

Tekanan 

intrakavernosa 

Aliran darah Penis 

Latensi  ↓ stabil Arterial ↑,  

vena stabil 

Memanjang 

Tumesen Stabil ↑ stabil Membesar,  

Menegang 

Ereksi  Stabil Stabil 10 – 20 mmHg di 

bawah sistol 

Arteri ↓,  

vena ↓ 

Panjang maksimal 

Rigiditas Stabil > sistol Arteri minimal ,  

vena oklusi 

Besar dan tegang  maksimal 

Detumesen ↑  Arteri dan vena  

minimal (nilai awal) 

Flaksid 

 

Ejakulasi 

Ejakulasi didefinisikan sebagai ekspulsi dari cairan seminal dari meatus uretra. Ejakulasi 

terjadi saat klimaks seksual, biasanya dengan orgasme.(17) Ejakulasi terdiri atas dua fase: emisi 

carian seminalis ke dalam uretra posterior yang dimediasi secara simpatis dan ekspulsi dari 

ejakulat yang dimediasi secara somatis. Selama fase emisi, ejakulat dikeluarkan ke dalam uretra 

posterior. Ekspulsi terjadi jika cairan semen bergerak secara cepat melalui uretra dan keluar di 

meatus penis; hal ini melibatkan kontraksi pulsatil dari otot bulbokavernosum dan otot dasar 

panggul. Ejakulasi juga diikuti dengan penutupan dari bladder neck dan relaksasi urinary 

sphincter untuk mencegah aliran balik cairan semen ke dalam kandung kemih.(17)  
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Gambar 5. Mekanisme ejakulasi 

   

Orgasme 

Orgasme merupakan sensasi subyektif kenikmatan yang umumnya terjadi bersamaan 

dengan ejakulasi. Pada keadaan tertentu mungkin, orgasme terjadi tanpa didahului oleh fase 

ereksi dan ejakulasi. Sebaliknya, ejakulasi dapat terjadi tanpa adanya sensasi orgasme. 

 

Resolusi 

Menurut Master & Johnson, pasca orgasme, laki-laki langsung diikuti oleh detumesen 

dan periode refrakter, periode ereksi dan ejakulasi lebih lanjut dihambat. Selama fase ini penis 

kembali ke keadaan flaksid, kembali ke keadaan sebelum terangsang. Namun beberapa laporan 

menunjukkan bahwa laki-laki dapat mengalami multiple orgasm.(18), (13) 

 

Diagnosis dan Pemeriksaan Fertilitas Laki-laki  

Definisi dan epidemiologi 

Sekitar 15% pasangan tidak mencapai kehamilan dalam waktu satu tahun hubungan 

seksual teratur tanpa kontrasepsi yang disebut sebagai infertilitas. Kontribusi faktor laki-laki 

berkisar 20 hingga 60% dari infertilitas. Tetapi insiden yang sebenarnya mungkin lebih tinggi 

karena kurangnya data dan tidak dilaporkan. Secara umum dalam budaya dan kelompok 

patriarkal tertentu,  laki-laki menolak untuk dievaluasi secara klinis(19). Kurangnya data juga 
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terjadi karena infertilitas pria bukan penyakit yang wajib dilaporkan. Perawatan infertilitas sering 

dibayar secara pribadi sehingga tidak tercatat pada tagihan asuransi. Seringkali, pengobatan 

empiris infertilitas faktor laki-laki melibatkan teknologi reproduksi berbantu (fertilisasi in vitro) 

yang menyebabkan diagnosisnya tidak lengkap(20)  

Infertilitas pria telah dikaitkan dengan berkurangnya angka harapan hidup dan menjadi 

tanda maupun faktor risiko dari berbagai penyakit baik pada diri sendiri maupun pada keluarga 

dan keturunan pasien tersebut. Mortalitas menurun ketika konsentrasi sperma meningkat hingga 

ambang 40 juta/mL. Sementara persentase spermatozoa motil dan morfologi normal serta 

volume semen berbanding terbalik dengan angka kematian(21). Dalam sebuah data asuransi 

nasional ditemukan laki-laki yang didiagnosis dengan infertilitas memiliki risiko berbagai 

penyakit seperti diabetes, penyakit jantung iskemik, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan 

yang jauh lebih tinggi pada tahun-tahun setelah evaluasi infertilitas(22). Infertilitas laki-laki juga 

berhubungan dengan kejadian keganasan pada pasien maupun keluarganya(23). Keturunan hasil 

intracytoplasmic sperm injection yang umumnya dilakukan atas indikasi infertilitas laki-laki 

memiliki kuaantitas dan kualitas semen yang lebih buruk dibandingkan keturunan hasil fertilisasi 

alamiah(24). 

Etiologi 

Infertilitas laki-laki dapat disebabkan oleh berbagai kondisi. Umumnya potensi fertilitas 

seorang pria dikaji dari profil ejakulat yang dinilai dengan analisis semen. Semakin buruk hasil 

analisis semen, semakin mudah bagi kita mengetahui infertilitas laki-laki. Pada sebuah studi 

kohort, penyebab aspermia dapat ditemukan pada 46 dari 46 kasus (100%), azoospermia pada 

321 dari 388 kasus (82,7%), dan kriptozoospermia pada 54 dari 130 kasus (41,5%). Sebaliknya, 

pada 75% kasus oligozoospermia tidak ditemukan adanya kelainan yang mungkin menyebabkan 

infertilitas (25). Adanya kelainan semen tanpa ditemukan adanya penyebab dikategorikan 

sebagai infertilitas idiopatik(26). Pada kondisi hasil analisis semen menunjukkan hasil dalam 

nilai referensi dan tidak ditemukan kelainan apapun pada laki-laki dan pasangannya, infertilitas 

dikategorikan sebagai infertilitas tidak dapat dijelaskan (unexplained infertility)(27). Punab et al 

melaporkan distribusi penyebab infertilitas berdasarkan data 1737 pasien sebagaimana 

ditampilkan dalam tabel 2(25). Namun laporan tersebut tidak melaporkan distribusi infertilitas 

idiopatik dan unexplained. Infertilitas idiopatik dan unexplained terjadi pada 33 % dan 11% 

kasus infertilitas(28).  
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Tabel 2 Distribusi etiologi dan faktor potensial yang meninmbulkan infertilitas laki-laki  

Etiologi Persentase 

Genetik 7,8 % 

Hipogonadisme sekunder 1,3 % 

Kelainan hipotalamus (0,8 %) 

Kelainan hipofisis (0,4 %) 

Adrenal hiperplasia kongenital (0,1 %) 

Kelainan kongenital traktus urogenital (nontestikular) 1,0 % 

Kelainan kongenital testis 9,7 % 

Kriptokismus (8,2%) 

Anorkia (0,4%) 

Gangguan pembentukan testis unilateral (1,0 %) 

Lain-lain (0,1%) 

Keganasan (dan terapinya) 3,4% 

Disfungsi seksual 4,4% 

Obstruksi saluran semen (termasuk vasektomi) 5,9% 

Kelainan testis didapat 5,0 % 

Radiasi (0,1%) 

Trauma testis (0,6 %) 

Orkitis/epididimitis (2,0 %) 

Orkitis mumps (1,0%) 

Torsio (0,3 %) 

Operasi hernia inguinalis (0,5 %) 

Lain-lain (0,6 %) 

Obat-obatan 1,6 % 

Steroid anabolik (1,2 %) 

Lain-lain (0,4 %) 

 

Diagnosis infertilitas pria 

Meskipun dianggap sebagai sebuah diagnosis penyakit, infertilitas laki-laki sebenarnya 

merupakan keluhan dan tanda yang perlu dikaji lebih lanjut untuk mencari penyebab maupun 

keberadaan berbagai penyakit yang akan mengikuti terjadinya infertilitas. Keganasan lebih 

sering terjadi pada kelompok laki-laki infertil dan cenderung terjadi pada usia muda. Terapi yang 

baik akan memberikan angka harapan hidup yang tinggi pada penderitanya(23),(29). Anamnesis, 

pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang yang dilakukan dengan baik dan benar tidak 

hanya dapat mendeteksi keberadaan kelainan yang menjadi penyebab terjadi infertilitas namun 

juga keganasan dan berbagai kelainan lainnya pada penderita maupun risiko penurunan penyakit 

tersebut kepada keturunannya.  

Evaluasi untuk infertilitas diindikasikan untuk pasangan yang gagal mencapai kehamilan 

setelah 12 bulan hubungan seksual tanpa pelindung secara teratur. Evaluasi dan pengobatan lebih 

dini dapat dilakukan setelah 6 bulan hubungan seksual bila wanita berusia lebih dari 35 tahun 

atau terdapat riwayat medis dan temuan fisik yang berhubungan dengan infertilitas. Laki-laki 

yang memiliki kekhawatiran tentang kesuburan masa depan mereka juga perlu evaluasi. Evaluasi 

skrining awal pasangan pria dari pasangan infertil harus mencakup riwayat reproduksi dan 
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setidaknya satu kali analisis semen. Jika evaluasi awal tidak normal, maka diperlukan 

pemeriksaan andrologi yang komperhensif(30). Sebagaimana evaluasi dibidang lainnya, 

langkah-langkah evaluasi infertilitas laki-laki terdiri dari beberapa langkah seperti anamnesis, 

pemeriksaan fisik, analisis semen, dan pemeriksaan penunjang lainnya. 

Anamnesis 

Anamnesis merupakan tahap awal dari evaluasi infertilitas laki-laki. Anamnesis harus 

meliputi: (a) riwayat hubungan seksual, (b) durasi infertilitas, (c) kesuburan sebelumnya, (d) 

penyakit masa kanak-kanak dan riwayat perkembangan, (e) penyakit medis sistemik dan 

terapinya (diabetes mellitus dan penyakit pernapasan bagian atas), (f) operasi daerah 

inguinal/pelvis/testis sebelumnya, (g) obat dan alergi; (h) infeksi menular seksual, (i) paparan 

gonadotoksins (bahan kimia, kemoterapi, dan radio terapi), (j) gaya hidup pribadi (merokok dan 

konsumsi alkohol dan / atau penyalahgunaan narkoba), (k) riwayat infertilitas dalam keluarga 

dan cacat bawaan lainnya(30).  

Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik pada pasien infertil terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan 

genital. Tinggi, berat badan, indeks massa tubuh pasien, serta tekanan darah perlu diperiksa. 

Derajat androgenisasi dapat dinilai dengan mencari pola distribusi rambut pria. Sistem 

kardiovaskular dan pernapasan juga harus dinilai secara rutin. Pemeriksaan yang cermat terhadap 

abdomen dan daerah inguinal mungkin menunjukkan bekas luka yang berpotensi 

mengindikasikan operasi hernia dan / atau orkidopeksi. 

Pemeriksaan genital harus mencakup rincian anatomi penis. Penis diperiksa dan posisi 

meatus uretra eksternal perlu diperiksa. Phimosis juga harus dikesampingkan. Palpasi penis 

dapat menunjukkan area yang mengeras karena pembentukan plak fibrosa di dalam jaringan 

kavernosa yang menunjukkan penyakit Peyronie. 

Testis harus diperiksa letak, ukuran, dan konsistensi. Testis yang kecil namun keras 

bersama dengan peningkatan FSH sugestif untuk kasus hipogonadisme hipergonadotropik, 

sedangkan testis lunak kecil dengan FSH rendah sugestif untuk hipogonadisme 

hipogonadotropik.  

Epididimis harus dipalpasi. Epididimis normal biasanya memiliki konsistensi yang keras. 

Distensi kistik menunjukkan obstruksi distal. Pembengkakan yang nyeri pada epididimis 

menunjukkan peradangan akut atau kronis, pembengkakan tumor yang lunak pada epididimis 

dapat ditemukan pada kasus tuberkuloma yang langka. 

Keberadaan vas deferens harus diperiksa secara hati-hati di kedua sisi. Ketidakhadiran 

vas deferens secara bilateral menunjukkan adanya congenital bilateral absence of vas deferens 

(CBAVD). 
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Penilaian varikokel harus dilakukan dalam posisi tegak dan terlentang dengan melakukan 

inspeksi dan palpasi pleksus pampiniformis. Varikokel akan teridentifikasi seperti bentukan 

kantong cacing yang akan berkurang pada saat pasien terlentang. Saat palpasi, pasien kemudian 

diminta melakukan manuver valsava untuk menilai adanya pelebaran pleksus akibat adanya 

refluks(31). Penilaian grade varikokel ditampilkan pada tabel 3.  

 

Tabel 3. Grade varikokel 

Grade Deskripsi 

Subklinis Refluks terdeteksi melalui pemeriksaan penunjang (doppler) 

Grade 1 Pelebaran pleksus pampiniformis teraba saat manuver valsava 

Grade 2 Pelebaran pleksus pampiniformis teraba tanpa manuver valsava 

Grade 3 Pelebaran pleksus pampiniformis terlihat 

 

Analisis semen 

Analisis semen adalah tes landasan dalam pemeriksaan seorang pria infertil. Analisis 

semen konvensional memberikan informasi tentang fungsi sel germinal testis laki-laki, fungsi 

sekretori dari organ seks aksesori laki-laki, dan juga tentang patensi saluran reproduksi laki-laki. 

Nilai referensi dari WHO dan PERSANDI diberikan pada tabel 4. 

Tabel 4. Nilai referensi untuk analisis semen 

Parameter Nilai referensi 

 WHO(32) PERSANDI 

Volume semen (ml) >1,5 >2 

pH >7,2 7,0 – 7,8 

Konsentrasi sperma (10
6
/ml) >15 >20 

Jumlah sperma per ejakulat (10
6
/ ejakulat) >39 >40 

Motilitas total (%) 40 50 

Motilitas progresif (%) 32 40 

Bentuk normal (%) >4 >5 

Leukosit (10
6
/ml) <1 <1 

 

Hasil analisis semen akan dikategorikan dengan nomenklatur yang mengklasifikasikan 

kuantitas dan kualitas semen. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kondisi sampel 

dibandingkan dengan nilai referensi. Akhiran "spermia" merujuk  kepada seminal plasma dan 

"zoospermia" kepada spermatozoa(32).  

Sebuah sampel bisa saja memiliki beberapa parameter yang nilainya kurang dari nilai 

referensi. Pada keadaan ini akhiran “zoospermia” diletakkan hanya pada bagian akhir 

nomenklatur. Sebagai contoh apabila jumlah (konsentrasi) dan gerak progresif spermatozoa 

kurang dari nilai referensi maka hasil analisis semen dilaporkan sebagai 

“oligoastenozoospermia”. Pada keadaan jumlah (konsentrasi), gerak progresif, dan morfologi 
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normal spermatozoa kurang dari nilai referensi maka hasil analisis semen dilaporkan sebagai 

“oligoastenoteratozoospermia”. Beberapa nomenklatur hasil analisis semen ditampilkan pada 

tabel 5.  

Tabel 5. Nomenklatur hasil analisis semen 

Nomenklatur Deskripsi 

Aspermia  Tidak ditemukan ejakulat  

Hipospermia Volume ejakulat kurang dari nilai referensi 

Haemospermia (haematospermia) Ditemukan eritrosit dalam ejakulat 

Leukospermia (leukositospermia, 

piospermia) 

Konsentrasi leukosit dalam ejakulat lebih dari nilai referensi 

Azoospermia  

 

Tidak ditemukan spermatozoa dalam ejakulat setelah 

dilakukan sentrifugasi 

Kriptozoospermia  

 

Tidak ditemukan spermatozoa pada preparat basah tetapi 

setelah sentrifugasi ditemukan spermatozoa 

Oligozoospermia  

 

Jumlah total (atau konsentrasi) spermatozoa kurang dari nilai 

referensi 

Asthenozoospermia 

 

Persentase spermatozoa progresif (PR) lebih rendah dari nilai 

referensi 

Nekrozoospermia  Persentase spermatozoa hidup rendah dalam ejakulat 

Teratozoospermia  

 

Persentase spermatozoa morfologi normal kurang dari nilai 

referensi 

Normozoospermia  

 

Jumlah total (konsentrasi) spermatozoa, persentase motilitas 

(PR), dan morfologi normal sama dengan atau di atas 

referensi  

 

Uji semen dan spermatozoa lainnya 

Beberapa pemeriksaan tambahan terkadang dibutuhkan setelah kita mengevaluasi hasil 

analisis semen. Beberapa pemeriksaan tambahan yang umum dilakukan antara lain adalah uji 

biokimiawi semen, kultur semen, urin post orgasme, antibodi anti sperma, dan framentasi DNA 

spermatozoa.  

Uji biokimiawi bertujuan untuk menilai keberadaan sekret kelenjar aksesoris laki-laki 

pada semen. Uji biokimiawi yang umum dikerjakan adalah uji Zinc untuk menilai sekresi oleh 

prostat, fruktosa untuk menilai sekresi vesikula seminalis, iso-enzim α-glukosidase netral untuk 

menilai sekresi epididimis(32),(33),(34). Kadar yang sangat rendah kemunggkinan disebabkan 

oleh obstruksi saluran reproduksi laki-laki yang berada di distal dari kelenjar-kelenjar tersebut. 

Kultur semen dilakukan untuk mendeteksi mikroorganisme yang bertanggung jawab 

terhadap terjadinya infeksi pada salah satu atau lebih kelenjar aksesoris laki-laki sehingga 

diagnosis etiologi dapat dibuat.(34) Infeksi perlu dicurigai bila terdapat partikel motil kecil pada 

semen segar, hemospermia, leukospermia, nekrospermia, dan antibodi antisperma yang tinggi.  

Uji urin post orgasme diindikasikan pada pria dengan volume semen yang rendah atau 

aspermia setelah orgasme untuk mendiagnosis adanya ejakulasi retrograde(35). Nilai rujukan 
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yang baku  untuk mendiagnosis kondisi ini belum ada. Ejakulasi retrograde saat ini ditegakkan 

bila ditemukan lebih dari 5 - 10 spermatozoa per lapang pandang (High-power field) (36) atau 

lebih dari satu juta spermatozoa ditemukan dalam sampel urin pasca-orgasme.(37) 

Antibodi antisperma (ASA) mungkin terdapat di dalam tubuh laki-laki maupun wanita. 

Pada laki-laki, ASA dapat menempel pada spermatozoa, berada di seminal plasma, maupun 

serum. Deteksi ASA yang menempel pada spermatozoa disebut sebagai uji langsung (direct) 

sementara deteksi ASA pada seminal plasma dan serum dikategorikan sebagai uji tak langsung 

(indirect). Untuk melakukan uji tak langsung, diperlukan spermatozoa donor yang pada 

pemeriksaan langsung menunjukkan hasil negatif.  

Terdapat dua isotipe imunoglobulin ASA yang memiliki makna secara klinis, yaitu IgA 

dan IgG. IgA berhubungan dengan viskositas dan pH semen, serta bentuk normal spermatozoa. 

IgG berhubungan dengan waktu likuefaksi, motilitas progresif, bentuk normal, dan aglutinasi 

spermatozoa.(38)   

Terdapat beberapa tes kualitatif dan kuantitatif untuk mendeteksi antibodi antisperma 

(ASA). Mixed agglutination reaction (MAR) dan immunobead test (IBT) adalah metode 

kualitatif yang umum digunakan dan direkomendasikan oleh WHO.(32) Pada uji MAR, sebuah 

"bridging antibodies" (anti-IgG atau anti-IgA) digunakan untuk membawa partikel yang dilapisi 

antibodi untuk berkontak dengan spermatozoa yang dilapisi antibodi. Pembentukan aglutinasi 

campuran antara partikel dengan spermatozoa motil menunjukkan adanya IgG atau IgA antibodi 

pada spermatozoa. 

Saat ini tidak ada nilai referensi untuk spermatozoa antibodi-terikat dalam tes MAR air 

mani dari laki-laki subur. WHO mempertahankan nilai konsensus perlekatan  spermatozoa motil 

50% dengan partikel sebagai nilai ambang. Garcia et al melaporkan ASA positif pada 18,18 % 

laki-laki infertil dan tidak ada pria fertil yang memiliki ASA positif.(39) 

Fragmentasi DNA spermatozoa dapat memengaruhi kesuburan melalui efek merugikan 

pada fertilisasi, perkembangan embrio dini, implantasi, dan kehamilan. Metode deteksi 

fragmentasi DNA spermatozoa meliputi: pengujian struktur kromatin sperma (SCSA), 

deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP nick-end labeling assay (TUNEL), uji 

elektroforesis gel sel tunggal (Comet), dan tes penyebaran kromatin sperma (SCD). Nilai 

ambang indeks fragmentasi DNA berbeda-beda, tergantung dari jenis pemeriksaannya. 

Umumnya indeks fragmentasi DNA (DFI) > 30% memiliki tingkat konsepsi yang lebih rendah 

baik secara hubungan alami, IUI, dan IVF. Namun, tingkat kehamilan dengan ICSI, tidak 

bergantung pada integritas DNA.  Sampai sekarang, Komite Praktik dari American Society for 

Reproductive Medicine tidak merekomendasikan tes integritas DNA sperma dalam evaluasi dan 

pengobatan pasangan infertil.(30) 
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Uji hormon 

Serum FSH dan testosteron total adalah tes endokrin yang paling dibutuhkan untuk 

pasien dengan infertilitas pria. Serum LH, prolaktin, testosteron bebas, dan estradiol (E2) hanya 

diperlukan dalam kondisi tertentu. Pemeriksaan inhibin B dapat digunakan sebagai pengganti 

FSH dalam menilai spermatogenesis namun penerapannya belum umum. Pemeriksaan hormon 

diindikasikan pada pasien dengan jumlah sperma <10 juta/ml. Interpretasi hasil uji hormon 

ditampilkan pada tabel 6. 

Tabel 6 Interpretasi hasil uji hormon pada infertilitas laki-laki 

FSH LH T P Kondisi 

N N N N Nonendokrin 

↑ ↑ ↓ N Kegagalan testis primer (sindroma Klinefelter)  

↓ ↓ ↓ N Hipogonadotropik hipogonadisme /sindroma Kallman  

↓ ↓ ↓ ↑ Hiperprolaktinemia 

↓ ↓ ↑ N Hiperplasia adrenal kongenital 

↑/N ↑/N ↑ N Insensitivitas androgen ringan 

↑ N N N Kegagalan sel germinal  

 

Nilai FSH yang tinggi bersama dengan azoospermia atau oligozoospermia berat sugestif 

untuk kegagalan tubulus seminiferus. Peningkatan FSH dan LH dengan T rendah menunjukkan 

kegagalan testis, baik yang didapat atau mungkin sindrom Klinefelter. T, FSH dan LH yang 

sangat rendah bisa disebabkan oleh gangguan pituitari. FSH serum dalam kisaran normal pada 

pasien azoospermia menunjukkan kemungkinan penyebab obstruktif dan membutuhkan evaluasi 

lebih lanjut untuk menilai letak obstruksi.  

Pencitraan 

Peran utama pencitraan adalah identifikasi penyebab infertilitas, seperti kelainan 

kongenital dan obstruksi saluran spermatozoa. Ultrasonografi skrotum adalah pemeriksaan yang 

paling umum untuk menggambarkan sistem reproduksi laki-laki, termasuk testis dan struktur 

ekstratestikular seperti epididimis.(40) Ultrasonografi transrektal dapat membantu dalam menilai 

vesikula seminalis, duktus ejakulatorius, dan prostat.(30) Diameter vesikula seminalis lebih dari 

1,5 cm dan diameter duktus ejakulatorius lebih besar dari 2,3 mm merupakan indikasi obstruksi 

duktus ejakulatorius. 

 Pencitraan resonansi magnetik (Magnetic Resonance) adalah modalitas lain yang 

digunakan dalam panggul untuk mengevaluasi kemungkinan lesi obstruktif yang melibatkan 

sistem duktus. Pencitraan MR otak berguna untuk mengevaluasi kelainan neurologis yang 

relevan, seperti kelainan kelenjar pituitari, yang dicurigai berdasarkan hasil analisis hormon.(40)  
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Uji genetik 

Pria dengan oligozoospermia berat (konsentrasi spermatozoa <5 juta sperma/mL) atau 

azoospermia harus melakukan uji genetik untuk memperjelas etiologi infertilitas pria. Pilihan tes 

genetik yang umum dilakukan saat ini adalah uji cystic fibrosis transmembran conductance 

regulator (CFTR) untuk pria dengan tidak adanya vas deferen bawaan (congenital 

bilateral/unilateral absence of the vas deferen), uji kromosom (karyotyping), dan mikrodelesi 

kromosom Y (YCMD)(30)(41). Uji genetik tidak hanya berperan dalam menentukan penyebab, 

namun juga menduga kemungkinan penurunan kelainan tersebut kepada keturunannya(42).  ICSI 

memungkinkan laki-laki yang menderita mikrodelesi kromosom Y untuk memiliki keturunan. 

Apabila keturunan yang dihasilkan adalah laki-laki, maka keturunannya akan memiliki 

mikrodelesi yang sama. 

 

Gangguan seksual pada Laki-laki 

Gangguan seksual pada laki-laki umumnya diistilahkan sebagai disfungsi seksual. Hingga 

saat ini data pasti insiden disfungsi seksual pada laki-laki belum ada.(43) Diduga sekitar 31% 

laki-laki menderita disfungsi seksual dalam hidup mereka.(44) Definisi berbagai disfungsi 

seksual laki-laki didasari oleh  dua sistem yang berlaku secara internasional, yaitu  DSM-5 dan 

ICD-10. ICD-10 difokuskan pada definisi kondisi medis dan DSM-5 adalah dokumen yang 

terutama didefinisikan kondisi kejiwaan.  

International Consultation on Sexual Medicine (ICSM) membuat konsensus mengenai 

definisi berbagai disfungsi seksual pada tahun 2015(45). Disfungsi seksual laki-laki menurut 

ICSM antara lain adalah: 

1. Male hypoactive sexual desire disorder  

Defisiensi persisten atau berulang atau tidak adanya pikiran atau fantasi seksual atau 

erotis dan keinginan untuk aktivitas seksual. 

2. Disfungsi ereksi 

Ketidakmampuan yang konsisten atau berulang untuk mencapai dan/atau 

mempertahankan ereksi penis cukup untuk kepuasan seksual. 

3. Ejakulasi dini  

Disfungsi seksual laki-laki yang ditandai dengan ejakulasi yang selalu atau hampir selalu 

terjadi sebelum atau dalam sekitar 1 menit penetrasi vagina dari pengalaman seksual 

pertama (ejakulasi dini seumur hidup) atau penurunan yang signifikan secara klinis dan 

mengganggu waktu latensi, sering hingga kurang lebih 3 menit atau kurang (ejakulasi 

dini didapat), ketidakmampuan untuk menunda ejakulasi pada semua atau hampir semua 

penetrasi vagina, dan konsekuensi pribadi negatif, seperti marabahaya, gangguan, 

frustrasi, dan / atau menghindari keintiman seksual. 

4. Ejakulasi tertunda primer 

Pengalaman seumur hidup ketidakmampuan untuk ejakulasi dalam semua atau hampir 

semua (75% - 100%) kesempatan aktivitas koital, yang menyebabkan kesusahan. 

Penghentian aktivitas koitus terjadi setelah sekian waktu untuk menghindari frustrasi, 

kelelahan fisik, atau  iritasi (cedera) genital penderita dan / atau pasangan. Ejakulasi 
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mungkin atau mungkin tidak terjadi oleh aktivitas nonkoital berikutnya, termasuk 

masturbasi. 

5. Ejakulasi tertunda didapat 

Pemanjangan laten-ejakulasi yang terjadi pada sebagian besar (> 50%) pengalaman 

koitus setelah periode fungsi ejakulasi yang normal dan/atau perubahan bermakna secara 

klinis yang menghasilkan distress. Penghentian aktivitas koitus selanjutnya terjadi setelah 

periode variabel untuk menghindari distres lebih lanjut. 

Ejakulasi mungkin atau mungkin tidak terjadi oleh aktivitas nonkoital berikutnya, 

termasuk masturbasi. 

6. Anejakulasi 

Tidak adanya ejakulasi antegrade normal selama orgasme karena tidak adanya fase emisi 

dan pengeluaran dari refleks ejakulasi. 

7. Ejakulasi anhedonik 

Ejakulasi tanpa sensasi orgasme yang menyenangkan. 

8. Anorgasmia 

Ketidakmampuan untuk mencapai orgasme meskipun telah mendapatkan rangsangan 

seksual yang cukup dan berkepanjangan yang mengarah ke gairah seksual yang memadai. 

Anorgasmia mungkin atau mungkin tidak menyebabkan gangguan pribadi. 

9. Orgasme hipohedonik 

Penurunan atau rendahnya kenikmatan seksual  saat orgasme yang berlangsung seumur 

hidup atau didapat. 

10. Ejakulasi/orgasme menyakitkan  

Terjadinya nyeri kelamin dan / atau panggul selama atau segera setelah ejakulasi atau 

orgasme. 

11. Sindrom penyakit pasca orgasme 

Kondisi seperti flue yang melemahkankan fisik dan mental yang terjadi dalam beberapa 

menit hingga beberapa jam setelah ejakulasi, yang biasanya berlangsung 3 hingga 7 hari. 

12. Diagnosis sementara dari sindrom genital resah (Restless genital syndrome) 

Sindrom genital resah pada pria ditandai dengan sensasi penis mendesak ejakulasi yang 

persisten dan mengganggu tanpa adanya ereksi, hasrat seksual, dan / atau gairah seksual. 

Sindrom genital resah bisa disertai dengan kaki yang gelisah dan / atau keluhan kandung 

kemih terlalu aktif dan sering mengarah ke distress. Terdapat kontroversi tentang apakah 

sindrom ini terpisah dan dapat diidentifikasi dari disfungsi seksual atau kejiwaan lainnya.  
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