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PETUNJUK UMUM 

 

1. Tujuan Melakukan Praktikum 

Memahami peran StAR, testosterone, dan sel leydig untuk kesuburan pria dan 

cara pemeriksaannya. 

Membandingkan pendapat-pendapat/teori-teori yang ada dan kemudian 

mengambil kesimpulan akhir. 

Membantu dalam mempelajari efek yang ditimbulkan / diharapkan. 

2. Cara Pelaksanaan 

Modul digunakan sebagai pegangan dalam pelaksaan pembelajaran secara 

mandiri. 

Pada setiap kegiatan selalu dilakukan pencatatan pada buku catatan harian (log 

book). 

Pada setiap pelaksanaan perkuliahan, selalu difasilitasi oleh dosen. 

3. Penilaian/Evaluasi 

Penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil akhir pembelajaran yang 

dilakukan. Pada akhir pelaksanaan pembelajaran dilakukan pembuatan tinjauan 

pustaka. 

4. Aturan Pelaksanaan 

Tidak diperkenankan terlambat hadir saat kegiatan perkuliahan. 

Mengirimkan surat keterangan apabila berhalangan hadir saat kegiatan 

perkuliahan. 
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SISTEM REPRODUKSI DAN KESUBURAN 

 

PENGANTAR 

Reproduksi atau perkembangbiakan dalam arti sederhana adalah suatu aktifitas 

memperbanyak diri atau mencetak keturunan.Tujuan dari aktifitas tersebut untuk 

mempertahankan keberadaan jenis. Ciri suatu kehidupan salah satunya adalah berakhir 

dengan kematian. Oleh karena itu jumlah individu suatu jenis akan berkurang, jika dibiarkan 

terus akan terjadi kepunahan. Maka sebelum individu mati dia harus memiliki keturunan 

terlebih dahulu. 

Repoduksi pada manusia mulai berlangsung bersamaan dengan datangnya masa 

pubertas, dimulainya pembentukan/pematangan gamet (sperma atau ovum), pematangan 

organ-organ seksual dan timbulnya ciri-ciri kelamin sekunder. Pada testis matang, hormon-

hormon gonadotropin dari hipofisis seperti LH (luteinizing hormone) dan FSH ( follicular 

stimulatting hormone) mulai berfungsi. LH merangsang sel-sel Leydig untuk menghasilkan 

testosteron, testosteron akan mempengaruhi proses spermatogenesis di dalam tubulus 

seminiferus. Sedangakan FSH diikat oleh reseptor pada sel sertoli yang berfungsi mendukung 

proses spermatogenesis (Plant, 2015).  

Ketidaksuburan atau infertilitas pada pasangan suami istri merupakan suatu hal yang 

sangat mengganggu bahkan bisa mengancam keutuhan suatu rumah tangga. Masalah 

kesuburan terjadi akibat terganggunya sistem reproduksi pada wanita dan terjadinya 

penurunan kualitas dan kuantitas sperma pada pria. Menurut data demografis dunia, 12,5 % 

pasangan usia subur mengalami kesulitan mendapatkan anak. Faktor infertilitas pria 

memegang peranan 50% dari keseluruhan kasus (Kumar & Singh, 2015). Infertilitas terutama 

lebih banyak terjadi di kota-kota besar karena gaya hidup yang penuh stres, emosional dan 

kerja keras serta pola makan yang kurang seimbang (Kulu & Washbrook, 2014) 

Pada pria, hormon testosteron memegang peranan yang vital dalam perkembangan 

sel-sel kelamin maupun organ reproduksi. Penurunan sekresi hormon testosteron dapat 

diakibatkan oleh berbagai faktor seperti penyakit sindrom metabolik seperti yang ditandai 

dengan hipertensi, obesitas, dislipidemia, DM tipe II, dan resistensi insulin serta faktor 

penuaan (aging) (Lima et al., 2000; Niederberger, 2017). Penurunan kadar hormon ini disertai 

dengan ada perubahan pada komposisi tubuh, menurunnya tenaga, menurunnya kekuatan 

otot, menurunnya fungsi seksual, depresi, dan menurunnya fungsi kognisi. Kadar normal total 

testosteron berkisar 300 ng/dl dan konsentrasi testosteron bebas adalah 5 ng/dl (Ho, 2011).  
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Pembentukan testosteron terjadi melalui mekanisme steroidogenesis pada matriks 

mitokondria sel Leydig testis dengan bahan dasar molekul kolesterol. LH merangsang sel 

Leydig melalui peningkatan pembentukan siklik adenosin monofosfat (cAMP). Siklik AMP 

meningkatkan pembentukan kolesterol dan ester-ester kolestril dan perubahan kolesterol 

menjadi pregnenolon melalui pengaktifan protein kinase A yang diperlukan untuk membawa 

kolesterol dari sitoplasma ke mitokondria. StAR (steroidogeneic acute regulatory protein) 

dan PBR (peripheral benzodiazepine receptor) berperan membawa kolesterol dari membran 

luar mitokondria ke membran dalamnya. Pengangkutan kolesterol di inisiasi oleh StAR 

kemudian oleh PBR melewati gerbang membran sel mitokondria (Sasaki et al., 2014). 

Mekanisme menurunnya testosteron oleh beberapa faktor seperti penyakit ataupun 

proses penuaan masih belum jelas. Diduga disebabkan karena menurunnya steroidogenesis 

terutama pada testis yaitu pada sel Leydig. Penelitian pada hewan coba seperti tikus 

menunjukkan tidak ditemukannya gangguan pada aksis hipotalamus-hifofisis-testes. Pada 

saat testoteron turun, ditemukan kadar LH tetap dalam konsentrasi normal. Jadi diduga proses 

steroidogenesis yang berlangsung pada testes yang mengalami gangguan. Oleh karena itu 

perlu dikaji peran masing-masing organ reproduksi serta mekanisme patologi yang lebih tepat 

untuk menggambarkan gangguan yang terjadi. 

1. Organ reproduksi pria 

Organ genitalia pria dibedakan menjadi organ genitalia interna dan organ genitalia 

eksterna. Organ genitalia interna terdiri dari testis, epididimis, duktus deferen, funiculus 

spermaticus, dan kelenjar seks tambahan. Organ genitalia eksterna terdiri dari penis, uretra, 

dan skrotum. Berikut penjelasan singkatnya. 

a. Testis 

Testis berbentuk seperti telur yang berukuran 4x3 cm yang dikelilingi oleh jaringan 

ikat kolagen (tunika albuginea). Tunika albuginea akan memberikan septa ke dalam 

parenkim testis dan membagi menjadi beberapa lobulus. Setiap lobulus mengandung 1-4 

tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus merupakan tempat produksi sperma. Pada ujung 

tubulus seminiferus ini terdapat tubulus rektus yang menghubungkan tubulus seminiferus 

dengan rete testis. Rete testis terdapat dalam jaringan ikat mediastinum yang dihubungkan 

oleh 10-20 duktus eferen yang ke distal menyatu pada duktus epididimis (Foley, 2001). 

b. Epididimis dan duktus deferen 

Epididimis adalah saluran yang berkelok-kelok dengan panjang sekitar 4-6 meter 

yang terdiri dari caput, corpus, dan cauda. Di dalam epididimis, spermatozoa akan matang 
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sehingga menjadi mortil dan fertil. Setelah melalui epididimis yang merupakan tempat 

penyimpanan sperma sementara, sperma akan menuju duktus deferen. Duktus deferen/vas 

deferen adalah suatu saluran lurus berdinding tebal yang akan menuju uretra pars 

prostatika.18 Duktus deferen bersama pembuluh darah dan saraf, dalam selubung jaringan 

ikat disebut funiculus spermaticus yang akan melalui kanalis inguinalis (Ziser, 2005). 

c. Kelenjar seks tambahan 

Kelenjar seks tambahan terdiri dari sepasang vesikula seminalis, prostat, dan sepasang 

kelenjar bulbouretral. Vesikula seminalis terletak di bagian dorsal vesika 10 urinaria dan 

menghasilkan sekitar 60% dari volume cairan semen. Sekresi dari vesikula seminalis 

mengandung fruktosa, prostaglandin, fibrinogen, dan vitamin C. Fruktosa memiliki fungsi 

sebagai sumber energi primer untuk sperma, sedangkan prostaglandin memiliki fungsi 

merangsang kontraksi otot polos sehingga memudahkan transfer sperma Saluran dari 

masing-masing vesikula seminalis bergabung dengan duktus deferens pada sisi yang sama 

untuk membentuk duktus ejakulatorius. Dengan demikian, sperma dan cairan semen masuk 

uretra bersama selama ejakulasi. Kelenjar prostat terletak di bawah dasar vesika urinaria. 

Kelenjar prostat mengeluarkan cairan basa yang menetralkan sekresi vagina yang asam, 

enzim pembekuan, dan fibrinolisin. Kelenjar bulbouretral terletak di dalam otot perineal dan 

menghasilkan cairan mukoid untuk pelumas (Davenport, 2009; Ziser, 2005). 

Gambar 2.1 Organ testis pria (Davenport, 2009) 
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d.  Penis dan uretra 

Penis terbagi menjadi radix, corpus, dan glans penis. Penis terdiri dari 3 massa 

silindris yaitu dua corpora cavernosa yang dipisahkan oleh septum dan terletak di dorsal 

serta satu corpus spongiosum yang mengelilingi uretra dan terletak di ventral. Glans penis 

adalah ujung terminal dari corpus spongiosum yang membesar dan menutupi ujung bebas 

kedua corpora cavernosa penis. Preputium adalah lipatan kulit yang retraktil pada glans 

penis yang akan dipotong dalam sirkumsisi. Uretra terdiri dari 3 bagian yaitu uretra 

prostatika, uretra membranosa, dan uretra spongiosa (Ziser, 2005). 

e. Skrotum 

Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung di luar rongga perut, antara kaki dan 

dorsal penis. Terdiri dari 2 kantung yang masing-masing diisi oleh testis, epididimis, dan 

bagian caudal funiculus spermaticus. Dalam kondisi normal, suhu skrotum 3°C lebih rendah 

dari suhu tubuh agar dapat memproduksi sperma yang sehat (Foley, 2001). 

f. Infertilitas pada pria 

Sekitar 10% dari pasangan suami-istri mengalami infertilitas. Faktor peyebab 

infertilitas berasal dari suami, istri, atau keduanya. Faktor lain dari kedua belah pihak 

sebesar 30-40%. Menurut penelitian yang dilakukan Lim dan Ratnam, faktor penyebab yang 

berasal dari suami sebesar 33%, sedangkan hasil penelitian WHO pada 1989 sebesar 40%. 

Penelitian yang dilakukan Arsyad terhadap 246 pasangan infertil di Palembang 

menunjukkan infertilitas yang disebabkan faktor pria sebesar 48,4% (Khaidir, 2006). 

Laboratorium klinik sangat berperan dalam diagnosis dan penatalaksanaan pria infertil. 

Pemeriksaan laboratorium yang merupakan tulang punggung laboratorium andrologi dan 

laboratorium rumah sakit atau Assisted Reproductive Technology (ART) adalah analisis 

sperma dan pemeriksaan hormon. Analisis sperma dipakai untuk diagnosis evaluasi pre/post 

terapi medikal maupun surgikal infertilitas pria. Analisis sperma dipakai juga di 

laboratorium forensik guna penanggulangan kasus perkosaan, kasus penolakan orangtua 

terhadap bayinya, dan untuk menyaring pengaruh bahan racun/ obat yang toksik pada organ 

reproduktif. Saat ini, banyak diminta pemeriksaan DNA untuk penanggulangan perkosaan. 

Dengan demikian, pada masa mendatang diramalkan permintaan analisis sperma akan 

meningkat. 

Fertilitas barasal dari kata fertil yang berarti subur. Dalam hal ini fertilitas pria 

diartikan sebagai kemampuan untuk dapat menghamili wanita. Syarat suatu sperma yang 

baik / normal adalah sesuai dengan parameter spermatozoa normal. Bila sebagian besar 

parameter tersebut (terutama jumlah dan motilitas spermatozoa) tidak sesuai, maka 
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spermatozoa tidak akan dapat membuahi sel telur. Keadaan seperti ini disebut infertilitas. 

Infertilitas Adalah suatu keadaaan pasangan suami istri yang telah kawin satu tahun atau 

lebih (menurut WHO 2 tahun) dan telah melakukan hubungan seksual secara teratur dan 

adekuat tanpa memakai kontrasepsi tapi tidak memperoleh kehamilan atau keturunan 

(Utami, 2009). Dari pengertian infertil ini terdapat tiga faktor yang harus memenuhi 

persyaratan yaitu lama berusaha, adanya hubungan seksual secara teratur dan adekuat, tidak 

memakai kontrasepsi. Pembagian infertilitas Secara gasris besar infertilitas dapat di bagi dua 

yaitu: 1. Infertilitas primer, suatu pasangan dimana isteri belum hamil walau telah berusaha 

selama satu tahun atau lebih dengen hubungan seksual yang teratur dan adekuat tanpa 

kontrasepsi. 2. Infertilitas sekunder, bila suatu pasangan dimana sebelumnya isteri telah 

hamil, tapi kemudian tidak hamil lagi walau telah berusaha untuk memperoleh kehamilan 

satu tahun atau lebih dan pasangan tersebut. telah melakukan hubungan seksual secara 

teratur dah adekuat tanpa kontrasepsi. Pada infertilitas sekunder ini sebagian telah 

mempunyai. anak, tapi ada keinginan untuk menambah anak, baik karena anaknya masih 

satu atau karena jenis kelamin yang diinginkan belum didapatkan. Dan sebagian lagi 

memang istri telah pernah hamil mungkin anak yang lahir meninggal atau mengalami 

keguguran dan sebagainya.  

Faktor penyebab infertilitas pria dapat dibedakan menjadi: 

 a. Faktor umum (umur, frekuensi senggama, lama berusaha).  

1. Umur mempengaruhi kesuburan dimana pada usia tertentu tingkat kesuburan 

seorang pria akan mulai menurun secara perlahan-lahan.’ Kesuburan pria ini 

diawali saat memasuki usia pubertas ditandai dengan perkembangan organ 

reproduksi pria, ratarata umur 12 tahun. Perkembangan organ reproduksi pria 

mencapai keadaan stabil umur 20 tahun. Tingkat kesuburan akan bertambah 

sesuai dengan pertambahan umur dan akan mencapai puncaknya pada umur 25 

tahun. Setelah usia 25 tahun kesuburan pria mulai menurun secara perlahan-

lahan, dimana keadaan ini disebabkan karena perubahan bentuk dan faal organ 

reproduksi  

2. Frekuensi sanggama. Fertilisasi (pembuahan) atau peristiwa terjadinya pertemuan 

antara spermatozoa dan ovum,akan terjadi bila koitus berlangsung pada saat 

ovulasi. Dalam keadaan normal sel spermatozoa masih hidup selama 1-3 hari 

dalam organ reproduksi wanita, sehingga fertilisasi masih mungkin jilka ovulasi 

terjadi sekitar 1-3 hari sesudah koi tus berlangsung. Sedangkan ovum seorang 

wanita umurnya lebih pendek lagi yaitu lx24 jam, sehingga bila kiotus dilakukan-
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pada waktu tersebut kemungkinan besar bisa terjadi pembuahan. Hal ini berarti 

walaupun suami istri mengadakan hubungan seksual tapi tidak bertepatan dengan 

masa subur istri yang hanya terjadi satu kali dalam sebulan, maka tidak akan 

terjadi pembuahan, dengan arti kata tidak akan terjadi kehamilan pada istri 

3. Lama berusaha Penyelidikan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan kehamilan menunjukkan bahwa 32,7% hamil dalam satu bulan 

pertama . 57,0% dalam tiga bulan pertama, 72.1 % dalam enam bulan pertama. 

85,4% dalam 12 bulan pertama, dan 93,4% dalam 24 bulan pertama. Waktu 

rata~rata yang dibutuhkan untuk menghasi1kan kehamilan adaleh. 2,3-2.8 

bulan.Jadi lama suatu pasangan suami istri berusaha secara teratur merupakan 

faktor penentu untuk dapat terjadi kehamilan. 

b. Faktor khusus (pre testiku1ar, post testikular, testikular, reaksi imunologi dan 

faktor 1ingkungan). Faktor Pre testikular yaitu keadaan-keadaan di luar testis dan 

mempengaruhi proses spermatogenesis. 1. kelainan endokrin. Kurang lebih 2% 

dari infertilitas pria disebabkan karena adanya kelainan endokrin antara lain 

berupa: a) kelainan poros hipotalamus-hipopise seperti; tidak adanya sekresi 

gonadotropin menyebabkan gangguan spermatogenesis b) kelainan tiroid. 

menyebabkan gangguan metabo1isme androgen. c) kelainan kelenjar adrenal, 

Congenital adrenal hyperplasi menyebabkan gangguan spermatogenesis. 2. 

Kelainan kromosom. Misal penderita sindroma klinefelter, terjadi penambahan 

kromosom X, testis” tidak berfungsi baik,sehingga spermatogenesis tidak terjadi. 

3. Varikokel, yaitu terjadinya pemanjangan dan dilatasi serta kelokan-kelokan 

dari pleksus pampiriformis yang mengakibatkan terjadinya gangguan 

vaskularisasi testis yang akan mengganggu proses spermatogenesis; b. Faktor 

Post testikular 1. Kelainan epididimis den funikulus spermatikus, dapat berupa 

absennya duktus deferens, duktus deferens tidak bersambung dengan epididimis, 

sumbatan dan lain-lain 2. Kelainan duktus ejakulatorius, berupa sumbatan 3. 

Kelainan prostat dan vesikula seminalis, yang sering adalah peradangan, biasanya 

mengenai kedua organ ini, tumor prostat dan prostatektomi 4. Kelainan penis / 

uretra. berupa malformasi penis, aplasia, anomali orifisium uretra (epispadia 

,hipospadia). anomali preputium (fimosis), dan lain-lain. c. Faktor testikular 

Atrofi testis primer; gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kriptorkidism, 

trauma, torsi, peradangan, tumor. Hampir 9% infertilitas pria disebabkan karena 

kriptorkismus (testis tidak turun pada skrotum). d. Reaksi imunologis, dalam hal 
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ini analisis sperma biasanya tidak menunjukan kelainan, kecuali terlihat adanya 

aglutinasi spermatozoa yang dapat ditentukan dengan tes imunologis e. Faktor 

lingkungan 1. suhu, memegang peranan penting pada spermatogenesis. Pada 

mamalia spermatazoa hanya dapat diproduksi bila suhu testis 29- 30’C, 

sedikitnya. 1,5-2.0 Cꞏ di bawah suhu dalam tubuh, kenaikan suhu beberapa 

derajat akan menghambat proses spermatogenesis, sebaliknya suhu rendah akan 

meningkatkan spermatogenesis pada manusia. 2. tempat/dataran tinggi. Atmosfer 

dataran tinggi (high altitude) juga menghambat pembuatan spermatozoa. 3. sinar 

Rontgen, spermatogonia dan spermatosit sangat peka terhadap sinar Rontgen, tapi 

spermatic dan sel sertoli tidak,banyak terpengaruh bahan kimia dan obat-abatan 

tertentu dapat menghambat proses spermatogenesis, misal metronidazol, 

simetidin dan lain-lain (Khaidir, 2006). 

2. Testis 

Testis adalah organ reproduksi pada hewan jantan dan pria. Manusia (pria) 

mempunyai dua testis yang dibungkus dengan skrotum. Pada mamalia, testis terletak di luar 

tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermatikus dan terletak di dalam skrotum. Ini sesuai 

dengan fakta bahwa proses spermatogenesis pada mamalia akan lebih efisien dengan suhu 

lebih rendah dari suhu tubuh (< 37°C). Testis dibungkus oleh lapisan fibrosa yang disebut 

tunika albuginea. Pada tubulus spermatikus terdapat otot kremaster yang apabila berkontraksi 

akan mengangkat testis mendekat ke tubuh. Bila suhu testis akan diturunkan, otot kremaster 

akan berelaksasi dan testis akan menjauhi tubuh. Fenomena ini dikenal dengan refleks 

kremaster (Foley, 2001; Ziser, 2005). 

Ukuran testis bergantung pada produksi sperma (banyaknya spermatogenesis), 

cairan intersisial, dan produksi cairan dari sel Sertoli. Pada umumnya, kedua testis tidak sama 

besar. Dapat saja salah satu terletak lebih rendah dari yang lainnya. Hal ini diakibatkan 

perbedaan struktur anatomis pembuluh darah pada testis kiri dan kanan. Testis memiliki  dua 

fungsi utama yaitu tempat spermatogenesis dan steroidogenesis. Spermatogenesis terjadi 

dalam suatu struktur yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus ini berlekuk-lekuk dalam 

lobulus yang semua duktusnya kemudian meninggalkan testis dan masuk kedalam 

epididimis. Produksi androgen oleh sel Leydig yang terdapat dalam ruang intertisial 

(Svechnikov et al., 2010). 

Tubulus seminiferus dikelilingi oleh membrane basal. Di dekat sisi medial  

membran ini terdapat sel progenitor yang memproduksi sperma. Epitel mengandung 
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spermatozoa yang sedang berkembang disebut epitel seminiferus atau epitel germinal. Pada 

potongan melintang testis spermatosit dalam tubulus berada dalam  berbagai tahap 

pematangan. Di antara spermatosit terdapat sel sertoli. Sel ini merupakan satu-satunya sel 

nongerminal dalam tubulus seminiferus. Sel ini berperan secara metabolik dan struktural 

untuk menjaga spermatozoa yang sedang berkembang. Semua sel sertoli berhubungan dengan 

membrane basal pada satu kutubnya  dan mengelilingi spermatozoa yang sedang berkembang 

pada kutub yang lain. Sel sertoli memiliki “jari-jari” sitoplasma yang besar yang dapat  

mengelilingi  banyak spermatozoa pada satu waktu (Odeh, Kleinguetl, Ge, Zirkin, & Chen, 

2014; Ziser, 2005).  

Berbagai zat yang secara normal terdapat dalam sirkulasi dipisahkan dalam cairan di 

tubulus seminiferus. Fenomena ini menyerupai apa yang terjadi dalam otak sebagai akibat 

adanya sawar darah otak. Pada testis ternyata juga memiliki sawar darah testis (blood testis 

barrier), yang dasar ultrastrukturnya merupakan persambungan erat (tight junction) antara 

sel-sel sertoli terdekat. Sawar yang terbentuk ini membagai epitel germinal menjadi 

kompartmen basal yang mengandung spermatogonium dan kompartmen luminal yang 

mengandung sel germinal matang (Foley, 2001)  

Perkembangan spermatozoa dalam epitel  seminiferus pada sebagian besar mamalia 

merupaklan kejadian yang teratur dan sangat kompleks. Pada manusia tampaknya sedikit 

tidak teratur namun tetap mengikuti prinsip-prinsip umum yang ditemukan pada spesies lain. 

Pada spesies lain jumlah pembelahan yang dialami spermatogonium A tetap. Pada manusia 

terjadi empat kali pembelahan mitosis. Waktu yang diperlukan oleh spermatogonium A untuk 

berkembang menjadi spermatozoa yang siap masuk dalam epididmis juga tetap dan sepesifik 

pada setiap spesies. Pada manusia dibutuhkan sekitar 64 ± 4 hari. Setelah spermatosit 

berlanjut ke tahap pematangan spermatosit bergerak maju di sepanjang tubulus semiferus. 

Spermatozoa (sel benih yang sudah siap untuk diejakulasikan), akan bergerak dari tubulus 

menuju rete testis, duktus efferen, dan epididimis. Bila mendapat rangsangan seksual, 

spermatozoa dan cairannya (semua disebut air mani) akan dikeluarkan ke luar tubuh melalui 

vas deferen dan akhirnya, penis (Hess, 2014; Sharma & Agarwal, 2011). 

3. Sel Leydig  

Hormon testosteron dan spermatozoa adalah dua produk utama dari testis. 

Spermatogenesis berlangsung di dalam tubulus seminiferus sedangkan testosteron dipruduksi 

oleh sel Leydig yang letaknya pada ruang antara tubulus seminiferus (interstitial). Sel Leydig 

bisa dalam jumlah tunggal atau bergerombol. Selain sel Leydig, pada ruang interstitial  juga  
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terdapat sel-sel seperti makrofag, sel master, fibroblast, saraf,  dan sel-sel endothelium. Sel 

Leydig dikelilingi oleh fibroblast, makrofag  dan jaringan pengikat (Lara et al., 2018). 

Gambar 2.3  Struktur dan letak sel Leydig (sel intertisial) pada testis  

Sel Leydig berbentuk polyhedral dengan ukuran diameter 15 hingga 20µm. 

Sitoplasma dari sel Leydig merupakan tempat berlangsungnya steroidogenesis, dimana 

terdapat banyak organel retikulum endoplasma halus dan mitokondria. Glikogen, lipid droplet 

dan krstal-kristal lain juga dapat ditemukan pada sitoplasma sel Leydig (Svechnikov et al., 

2010). Terdapat pendapat bahwa peningkatan jumlah lipid droplet, kristal-kristal, dan 

vakuola pada sitoplasma sel Leydig menunjukkan menurunnya kualitas sel Leydig yang 

terjadi akibat proses penuaan (aging) (Odeh et al., 2014) 

Gambar 2.4 Skema perkembangan sel Leydig (Sumber: Chamindrani Mendis-Handagama & 

Siril Ariyaratne, 2001) 

Pada tikus, diferensiasi sel leydig pada postnatal dimulai sekitar minggu kedua setelah 

kelahiran, yaitu hari ke-10. Dimana perkembangannya terdiri dari beberapa tahap yaitu; 

pertama proliferasi sel-sel prekursor, diferensiasi sel-sel prekusor menjadi sel-sel progenitor, 
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diferensiasi sel-sel progenitor menjadi bentukan baru (newly formed) sel leydig, kemudian 

berkembang menjadi sel leydig muda dan terakhir menjadi sel leydig dewasa. Jumlah sel 

leydig sebelum dan pada masa pubertas bertambah oleh dua mekanisme yaitu diferensiasi 

dari sel-sel mesenkim (precusor) dan pembelahan mitosis dari bentukan baru sel leydig 

(Chamindrani Mendis-Handagama & Siril Ariyaratne, 2001; Odeh et al., 2014) 

5. Steroidogenesis  

Steroidogenesis adalah proses pembentukan hormon steroid baik itu di kelenjar 

adrenal, testes dan ovarium. Pada laki-laki steroidogenesis terutama berlangsung di testes 

oleh sel Leydig. Hipofisis anterior mensekresi LH, yang akan berikatan dengan reseptor 

pada membran sel Leydig, LH kemudian menginduksi sintesis cAMP dari ATP. cAMP 

mengkatalisis sintesis protein kinase A, yang diperlukan untuk membawa kolesterol dari 

sitoplasma ke mitokondria. StAR (Steroidogenic Acute Regulatory Protein) dan PBR 

(Peripheral Benzodiazepine Receptor) membawa kolesterol dari membran luar mitokondria 

ke membran dalamnya (Haider, 2007). Pengangkutan kolesterol di inisiasi awalnya oleh 

StAR kemudian oleh PBR melewati gerbang membran sel mitokondria. Kemudian enzim 

P450scc (side-chain cleavage) yang terletak pada matriks membran dalam mitokondria 

mengkonversi kolesterol menjadi pregnenolon. Pregnenolon kemudian dibawa ke SER 

(Smooth Endoplasmic Reticulum) dimana testosteron akan terbentuk melalui tahapan-

tahapan yang memerlukan enzim-enzim steroidogenik (Odeh et al., 2014). Pada proses 

penuan, kadar serum hormon testosteron menurun yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada komposisi tubuh, tenaga, kekuatan otot, fisik, fungsi seksual, kognitif dan mood. 

Menurunnya kadar serum testosteron terutama disebabkan oleh menurunnya kemampuan sel 

Leydig untuk memproduksi hormon testosteron disertai juga dengan meningkatnya atau 

tidak berubahnya konsentrasi LH. Faktor-faktor yang 3 mempengaruhi turunnya 

steroidogenesis pada laki-laki meliputi: (1) Menurunnya jumlah sel Leydig, (2) Menurunnya 

produksi cAMP, (3) Menurunnya produksi proteim StAR dan P450scc, (4) Terbentuknya 

radikal bebas (Beattie et al., 2013). 

6. Protein StAR (Steroidogenic Acute Regulatory Protein) 

Protein StAR (steroidogenic acute regulatory protein) merupakan protein yang 

bertugas mengangkut koleterol ke dalam mitokondria sel Leydig  testis pada proses 

steroidogenesis. Dapat dikatakan bahwa titik penting dari proses steroidogenesis adalah saat 

memasukkan kolesterol sebagai bahan dasar hormon steroid, yang ada dalam sitoplasma sel 
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ke dalam mitokondria (Yu et al., 2019). Mekanisme pasti bagaimana StAR mengangkut 

kolesterol ke dalam mitokondria masih belum jelas. Beberapa hipotesis mucul seperti StAR 

mengangkut kolesterol ke dalam mitokondria secara langsung. Ada yang  mengatakan StAR 

berikatan terlebih dahulu dengan kolesterol sebelum berperan seperti  sebuah saluran untuk 

mengangkut kolesterol yang ukurannya terlalu besar. StAR juga dapat mempromosikan 

pembentukan situs kontak antara membran mitokondria luar dan dalam untuk memungkinkan 

masuknya kolesterol. Pendapat lain menunjukkan bahwa StAR bertindak dalam hubungannya 

dengan PBR (peripheral benzodiazepine receptor), menyebabkan pergerakan Cl- keluar dari 

mitokondria untuk memfasilitasi pembentukan situs kontak (Cui and Guan, 2016).  

Gambar 2.4 Peran protein StAR dalam steroidogenesis (Clewell et al., 2010) 

Pada laki-laki steroidogenesis terutama berlangsung di testis oleh sel Leydig. Hipofisis 

anterior mensekresi LH, yang akan berikatan dengan reseptor pada membran sel Leydig, LH 

kemudian menginduksi sintesis cAMP dari ATP. cAMP mengkatalisis sintesis protein kinase 

A, yang diperlukan untuk membawa kolesterol dari sitoplasma ke mitokondria. StAR dan 

PBR membawa kolesterol dari membran luar mitokondria ke membran dalamnya. 

Pengangkutan kolesterol di inisiasi awalnya oleh StAR kemudian oleh PBR melewati 

gerbang membran sel mitokondria. Kemudian enzim P450scc (side-chain cleavage) yang 

terletak pada matriks membran dalam mitokondria mengkonversi kolesterol menjadi 

pregnenolon. Pregnenolon kemudian dibawa ke SER (smooth endoplasmic reticulum) dimana 

testosteron akan terbentuk melalui tahapan-tahapan yang memerlukan enzim-enzim 

steroidogenik (Haider, 2007). 
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7. Hormon testosteron 

Testoseron merupakan hormon steroid yang termasuk dalam kelompok hormon 

androgen. Pada mamalia testosteron disekresikan secara utama oleh testis pada hewan jantan 

dan ovarium pada hewan betina walaupun sebagaian kecil disekresikan oleh kelenjar adrenal. 

Hormon testosteron merupakan hormon seks utama pada hewan jantan dan merupakan 

steroid anabolik.  Dan pada umumnya tubuh pria memproduksi hormon testosteron 40-60 kali 

lebih besar dari pada wanita. Testosteron juga berada dalam bentuk dehidrotestosteron dan 

androstenedion. Dehidrotestosteron dan androstenedion adalah bentuk androgen lemah. Baik 

dalam testis maupun dalam adrenal androgen dapat dibentuk dari kolesterol atau langsung 

dari asetil koenzim A (Ho, 2011). 

Testosteron disintesis oleh sel-sel intertisial Leydig pada testis melalui kontrol hormon 

lutein (Luteinizing Hormone/LH). yang disekresi oleh kelenjar hipofise. Untuk 

mempertahankan testosteron pada tingkat yang tepat maka kecepatan produksi harus 

seimbang dengan metabolisme dan sekresi. Sekresi testosteron berada di bawah kontrol LH. 

LH merangsang sel Leydig melalui peningkatan pembentukan siklik adenosin monofosfat 

(cAMP). Siklik AMP meningkatkan pembentukan kolesterol dan ester-ester kolestril dan 

perubahan kolestrol menjadi pregnenolon melalui pengaktifan protein kinase A. Kecepatan 

sekresi testosteron 4 -9 mg/hari (13,9 -31,2 nmol/hari) pada pria dewasa normal (Lima et al., 

2000). 

Pada pria setelah pubertas, kadar testosteron serum berkisar antara 300 sampai 1000 

ng/dL (rata-rata 611±186 ng/dL). Pada pria, 98 % testosteron terikat pada protein plasma, 

yang meliputi albumin dan steroid hormone – binding globulin (SHBG). Sisanya yang 2 %  

merupakan testosteron bebas (free testosterone) karena mengalir dalam keadaan tidak terikat 

pada protein apapun yang mengalir dalam darah. Testosteron yang terikat, secara biologis 

kurang berarti dibandingkan dengan testosteron bebas. Testosteron yang terikat pada SHBG 

sebagian besar tidak berfungsi pada proses fisiologis. Persentase testosteron yang terikat pada 

SHBG bervariasi di antara individu, tetapi pada umumnya sekitar 40 – 80 persen dari 

testosteron yang mengalir (Ho, 2011). 

Testosteron yang tidak terikat dalam jaringan dengan cepat diubah terutama oleh hati, 

menjadi androsteron dan dehidroepiandrosteron dan secara serempak dikonjugasikan sebagai 

glukoromida dan sulfat (terutama glukoromida) semua diekskresikan baik ke usus dalam 

empedu atau ke dalam urin melalui ginjal. Testosteron secara umum berfungsi pada 

maskulinisasi tubuh  pria. Fungsi testosteron dapat dijabarkan secara ringkas yaitu (Bird & 

Zilioli, 2020): 
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1. Efek pada sistem reproduksi sebelum lahir. 

2. Efek pada jaringan spesifik seks setelah lahir. 

3. Efek lain yang terkait dengan reproduksi. 

4. Efek pada karakteristik seks sekunder. 

5. Efek yang tidak berkaitan dengan reproduksi. 

Pada saat janin testosteron yang berasal dari plasenta menginisiasi pembentukan 

duktus wolffian dan membentuk organ genitalia interna pria (epididimis, vasdeferens dan 

vesikula seminalis).  Testosteron diubah menjadi dehidrotestosteron sehingga menstimulasi 

pembentukan genitalia eksterna seperti skrotum dan penis. Selain itu pembentukan kelenjar 

prostat juga dipengaruhi oleh hormon testosterone. Pada saat pubertas (umur 10-13 tahun) 

terjadi peningkatan sekresi GnRH oleh hipotalamus. Dengan ini terjadi peningkatan sekresi 

hormon FSH dan LH oleh hipofise. Testis membesar dan LH menstimulasi sel Leydig 

memperoduksi hormon testosteron. Hormon FSH mempengaruhi sel sertoli dalam menjaga 

spermatogenesis (Plant, 2015). Perkembangan tanda-tanda kelamin sekunder pria seperti 

tumbuh rambut pada bagian tertentu, dada lebih membidang, pertumbuhan otot, dan volume 

suara memberat, dorongan seksual, perkembangan perilaku kognitif, kepribadian sosial, 

emosi  juga berada di bawah pengaruh hormon testosteron (Bird & Zilioli, 2020).  

8. Poros hipotalamus hipofise-testis 

Daerah interaksi antara sistem saraf dan sistem endokrin atau neuroendokrin primer 

adalah pada hipotalamus dan hipofisis. Hipotalamus mengandung beberapa nuklei sel-sel 

neuronal, dimana di dalam nuklei ini terdapat kelompok-kelompok sel-sel khusus yang 

melepaskan suatu hormon atau hormon-hormon tertentu. Hipotalamus juga mengatur fungsi 

otak lain, termasuk suhu, nafsu makan, rasa haus, perilaku seksual, reaksi defensif seperti 

marah dan takut, dan ritme tubuh. Dimana semuanya itu memiliki komunikasi yang luas 

dengan daerah tubuh lainnya (Dwyer and Grossman, 2019). Hipotalamus mengandung dua 

jenis sel-sel neurosekretorik yang dapat meningkatkan potensial aksi, melepaskan hormon, 

dan diatur oleh sistem hormonal maupun susunan saraf pusat. Hipofisis dibagi menjadi dua 

bagian funsional, anterior dan posterior. Bagian anterior dari hipofisis disebut adenohipofisis 

yang mensekresi hormon-hormon seperti ACTH, FSH, LH, TSH merangsang kelenjar target 

adrenal, gonad, dan tiroid. Sedangkan hipofisis posterior atau neurohipofisis mensekresi 

hormon vasopresin dan oksitosin ke dalam sirkulasi (Plant, 2015). Hormon FSH dan LH 

terikat pada reseptor ovarium dan testis serta mengatur fungsi gonad dengan merangsang 

produksi steroid seksual dan gametogenesis. Pada pria, LH akan merangsang produksi 
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testosteron dari sel interstisial testis (sel Leydig). Pematangan spermatozoa memerlukan LH 

dan FSH. FSH merangsang pertumbuhan testis dan mempertinggi produksi androgen-

binding-protein oleh sel Sertoli, yang merupakan komponen tubulus testis yang berguna 

menyokong pematangan spermatozoa. Androgen- binding protein ini menyebabkan 

konsentrasi testosteron yang tinggi pada spermatozoa, suatu faktor penting pada 

pembentukan spermatogenesis normal (Asimakopoulos, 2012). 

Keseimbangan kerja poros hipotalamus-hipofise-testis dapat terganggu akibat 

beberapa faktor antara lain penuaan dan paparan radikal bebas. Beberapa penelitian telah 

membuktikan bahwa proses penuaan dan paparan radikal bebas menurunkan sekresi 

gonadotrophin atau Luteinizing Hormone yang merupakan produk hipofise anterior 

menyebabkan gangguan pada spermatogenesis dan sekresi hornon testoteron (Beattie et al., 

2013; Neves et al., 2017; Sutyarso et al., 2018) .  

9. Pemeriksaan StAR 

Untuk mengevaluasi steroidogenesis dapat dilakukan dengan memeriksa ekspresi 

protein StAr (Steroidogeneic Acute Regulatory Protein) dengan tahapan pertama 

pengambilan jaringan testis pada hewan coba, sampel jaringan dipotong dengan ketebalan 5 

mm seberat 20 mg kemudian direndam dalam larutan RNAlater menggunakan tabung 

eppendorf dengan perbandingan 1:20 selama 24 jam dalam suhu 40C. Sampel diambil dari 

larutan kemudian dimasukkan ke dalam tabung eppendorf baru dan disimpan pada suhu -

200C.  

Tahapan ekstraksi, sampel kemudian dihancurkan dan homogenisasi dimasukkan ke 

dalam tabung eppendorf, dengan menambahkan buffer RLT 600 ul, dan dihomogenisasi 

dengan jarum 20 G minimal 5x sedot-keluarkan. Lysate disentrifuge selama 3 menit dengan 

kecepatan penuh dan supernatant diambil secara hati-hati dan dimasukkan ke dalam tabung 

eppendorf baru dan ditambahkan ethanol 50% 1:1. Campuran diambil (maksimal 700 ul, 

termasuk presipitat yang mungkin ada) ke dalam RNA spin column, lalu centrifuge 15 detik 

8000 x g.700 ul buffer RW1 ditambahkan ke dalam spin column, centrifugeselama 15 detik 

pada 8000 x g, kemudian ditambahkan 500 ul buffer RPE ke dalam spin column, dan 

dicentrifuge 15 detik pada 8000 x g. Tambahkan 500 ul buffer RPE ke dalam spin column, 

centrifuge 2 menit pada 8000 x g. Spin column dipindahkan ke dalam collection tube 2 ml 

baru, centrifuge selama 1 menit pada kecepatan maksimal. Spin column dipindahkan pada 

tabung 1,5 ml, tambahkan 35-50 ul RNAase free-water langsung pada membrane spin 
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column, centrifuge selama 1 menit pada 8000 xg. Simpan pada -200 C sebelum dilanjutkan 

pada langkah berikutnya. 

 Kuantifikasi Relatif 1-step qRT-PCR dilakukan dengan menggunakan primer: 

Forward Gen StAR CTGCTAGACCAGCCCATGGA. Reverse Gen 

TGATTTCCTTGACATTTGGGTTC (Min and Lee, 2018). Amplifikasi dilakukan dalam 

total volume 20μl, terdiri dari 100 ngRNA dari sampel, Kapa Sybr Fast 2X, Kapa RT mix 

(50X), distilled water sampai 20 ul. Amplifikasi dilakukan pada mesin thermal cycler selama 

40 siklus menggunakan protokol sebagai berikut: 420C  selama 5 menit, 950C selama 5 menit, 

950C selama 3 detik, dan 600C selama 20 detik. Produk PCR difraksinasi menggunakan 1,2% 

agarosa gel untuk memeriksa ukuran dan kualitas. Nilai kuantitatif hasil PCR real-time 

diperoleh dari metode kurva standar relatif (Min and Lee, 2018; Yu et al., 2019). 

10. Pemeriksaan hormon testosteron 

Testosteron merupakan hormon seks yang memainkan peran penting pada fisiologi 

tubuh manusia. Testosteron terutama disintesis pada organ gonad (testis pada laki-laki). 

Sintesis testosteron diatur secara sentral oleh aksis hipotalamus- hipofisis. Terdapat 

mekanisme umpan balik negatif dalam hal ini. Rendahnya kadar testosteron ini dikenal 

dengan istilah hipotestosteron. Hal ini menyebabkan berbagai manifestasi klinis, tidak hanya 

dibidang reproduksi, tetapi juga berbagai bidang lainnya termasuk di bidang metabolik dan 

endokrin. Hipotestosteron ini dapat terjadi akibat kelainan primer pada gonad 

(hipergonadotropik hipogonadisme) ataupun karena kelainan sekunder pada hipotalamus atau 

hipofisis (hipogonadotropik hipogonadisme) (Plant, 2015). 

Pemeriksaan kadar testosteron dapat dilakukan dengan metode ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay). Darah diambil (misal pada tikus melalui sinus orbitalis atau mencit 

melalui vena lateralis pada ujung ekor) kemudian dimasukan ke tabung effendorf dan 

disentrifugasi dengan kecepatan 3500 rpm selama 10 menit. Serum darah kemudian 

digunakan untuk analisis kadar hormon testosteron. Pengujian kadar hormon menggunakan 

kit hormon testosteron untuk darah tikus. Pengukuran hasil kadar hormon reproduksi 

dilakukan dengan menggunakan metode Enzim Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 

dengan Testosterone ELISA Kit (DRG Testosterone ELISA EIA-1559, DRG Instruments 

GmbH, Jerman). Hasil dibaca pada panjang gelombang 450 nm dengan spektrofotometer 

(Microlab) (Eia- & Mar, 2009). 
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Kesimpulan 

Dari kajian di atas dapat disimpulkan beberapa hal antara lain: 

1. Beberapa faktor dapat mempengaruhi sekresi testosteron yang berdampak pada 

keadaan fertilitas pria. 

2. Protein StAR memegang peranan penting yakni membawa kolesterol ke membran 

dalam pada mitokondria sel Leydig testis sehingga berlangsung steroidogenesis 

menghasilkan testoeteron. 

3. Ekspresi protein StAR dapat diperiksa secara molekuler dengan mtode qrt-PCR 

menggunakan sepasang primer yakni Forward Gen StAR 

CTGCTAGACCAGCCCATGGA dan Reverse Gen 

TGATTTCCTTGACATTTGGGTTC 

4. Kadar testosteron dapat diperiksa dengan matode ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay) dari sampel darah. 
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SILABUS 

MATA KULIAH PENUNJANG DISERTASI 
 
 
 

A. IDENTITAS MATA KULIAH 
 
Nama  Mata Kuliah   : Peran Star, Testosteron Dan Sel Leydig Untuk 
                                                  Kesuburan Pria Dan Cara Pemeriksaannya 
sks    : 2 
Semester   : II 
Dosen    : Prof. Dr. dr. I Wayan Putu Sutirta Yasa, M.Si. 
                                                           
 
B. DESKRIPSI MATA KULIAH: 

 
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang konsep organ reproduksi 

pria, infertilitas pada pria, testis, sel Leydig, steroidogenesis, protein STAR (steroidogenic 

acute regulatory protein), hormon testosteron, poros hipotalamus hipofise-testis, teknik 

pemeriksaan STAR, serta pemeriksaan hormon testosteron. 

C. STRATEGI PERKULIAHAN 
 

Perkuliahan ini diberikan dengan tatap muka, ceramah, mengkaji artikel-artikel penelitian 

terakhir,  mempelajari peta konsep materi dan penugasan terstruktur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
D. MATERI PERKULIAHAN 

 

Pertemua
n 

Materi Metode Belajar 
Waktu 
Tatap 
Muka 

Alat 
Pembelajaran 

Dosen 

Lampiran 
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Minggu 
ke-1, 
 
 

Pendahuluan Ceramah, diskusi, 
tugas terstruktur 

100’ Laptop, 
handout, artikel 

Prof. Dr. dr. I 
Wayan Putu 
Sutirta Yasa, 
M.Si. 

Minggu 
Ke-2 
 

Sistem 
Reproduksi 
manusia 

Mengkaji artikel 
penelitian, tugas 
terstruktur 

100’ Laptop, 
handout, artikel 

Prof. Dr. dr. I 
Wayan Putu 
Sutirta Yasa, 
M.Si. 

Minggu 
Ke-3 
 
 

Organ 
Reproduksi 
Pria  

Mengkaji artikel 
penelitian, tugas 
terstruktur 

100’ Laptop, 
handout, artikel 

Prof. Dr. dr. I 
Wayan Putu 
Sutirta Yasa, 
M.Si. 

Minggu 
Ke-4 
 
  
 

Infertilitas 
Pada Pria 

Mengkaji artikel 
penelitian, tugas 
terstruktur 

100’ Laptop, 
handout, artikel 

Prof. Dr. dr. I 
Wayan Putu 
Sutirta Yasa, 
M.Si. 

 
Minggu 
ke-5 
 
 

Testis Mengkaji artikel 
penelitian, tugas 
terstruktur 

100’ Laptop, 
handout, artikel 

Prof. Dr. dr. I 
Wayan Putu 
Sutirta Yasa, 
M.Si. 

Minggu 
Ke-6 
 

Sel Leydig Mengkaji artikel 
penelitian, tugas 
terstruktur 

100’ 
 

Laptop, 
handout, artikel 

Prof. Dr. dr. I 
Wayan Putu 
Sutirta Yasa, 
M.Si. 

Minggu 
ke-7 
 

 Evaluasi tengah 
semester 

100’  Prof. Dr. dr. I 
Wayan Putu 
Sutirta Yasa, 
M.Si. 

Minggu 
ke-8 
 

protein STAR 
(steroidogeni
c acute 
regulatory 
protein) 

Mengkaji artikel 
penelitian, tugas 
terstruktur 

100’ 
 

Laptop, 
handout, artikel 

Prof. Dr. dr. I 
Wayan Putu 
Sutirta Yasa, 
M.Si. 

Minggu 
ke-9 
 

Hormon 
Testosteron 

Mengkaji artikel 
penelitian, tugas 
terstruktur 

100’ Laptop, 
handout, artikel 

Prof. Dr. dr. I 
Wayan Putu 
Sutirta Yasa, 
M.Si. 

Minggu 
ke-10 
 

Poros 
Hipotalamus 
Hipofise-
Testis 

Mengkaji artikel 
penelitian, tugas 
terstruktur 

100’ Laptop, 
handout, artikel 

Prof. Dr. dr. I 
Wayan Putu 
Sutirta Yasa, 
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M.Si. 

Minggu 
ke-11 
 

Teknik 
Pemeriksaan 
STAR, Serta. 
 

Mengkaji artikel 
penelitian, tugas 
terstruktur 

100’ Laptop, 
handout, artikel 

Prof. Dr. dr. I 
Wayan Putu 
Sutirta Yasa, 
M.Si. 

Minggu 
ke-12 
 

Pemeriksaan 
Hormon 
Testosteron 

Mengkaji artikel 
penelitian, tugas 
terstruktur 

100’ Laptop, 
handout, artikel 

Prof. Dr. dr. I 
Wayan Putu 
Sutirta Yasa, 
M.Si. 

Minggu 
ke-13 
 

Kajian 8-12 Evaluasi Akhir 
Semester 

100’ Laptop, 
handout, artikel 

Prof. Dr. dr. I 
Wayan Putu 
Sutirta Yasa, 
M.Si. 
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