
Infertilitas 
 

Masalah Gangguan Pada Kesehatan 

Reproduksi Dan Upaya 

Penanggulangannya 



INFERTILITAS 
ketidakmampuan sepasang suami istri untuk mencapai 

kehamilan setelah selama 1 tahun melaksanakan hubungan 

seksual secara teratur dan tidak menggunakan alat kontrasepsi.  

 

 



 

Masalah pada sperma  

 



Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses 

tersebut sehingga bisa terjadi kemandulan: 

1. Peningkatan suhu di dalam testis 

2. Penyakit serius pada testis atau penyumbatan atau tidak 

adanya vas deferens (kiri dan kanan)  

3. Varikokel  

4. Ejakulasi retrograd  

 

 



2. Impotensi 

3. Kekurangan hormon  

4. Polusi lingkungan.  

5. Pembentukan jaringan parut  

 akibat penyakit menular seksual.  

 



Faktor wanita:  

Jaringan parut akibat penyakit menular 

seksual atau endometriosis.  
 



 

Gangguan Ovulasi 
Ovarium         sebagai penghasil gamet 

                       sebagai organ endokrin yang menghasilkan 

hormon     

                       seks 

Kegagalan ovulasi            

Dapat disebabkan karena : 

•  ovarium polikistik atau kegagalan yang bersifat sekunder 

akibat  kelainan   

  pada poros hipotalamus hipofisis  

• kelainan pada pusat opionid  

• reseptor steroid di hipothalamus 

• tumor hipofisis serta hipofungsi hipofisis    

 



Kelainan Uterus dan Tuba Falopii 
Kelainan Uterus : 

Serviks 

Ketidakramahan getah serviks 

Kerusakan serviks 

Erosi serviks atau servicitis 

Retroversi 

Korpus dan Endometrium 

 

Kelainan Kongenital : 

Endometriosis 

Endometritis tuberkulosa 

Myoma uteri terutama 

submukosa 

Perlekatan uerus dan polip 



Tuba FalLopii 

 Hipoplasia kongenital 

 Penempelan fimbriae 

 Bendungan tuba akibat salpingitis:pasca abortus, nifas, gonokok, 

tuberkulosis, AKDR 

 Hydropsalping 

 Bendungan tuba akibat peritonitis pelvic , apendisitis, salpingitis 

 Saterilisasi 

 Spasme tuba 



 Dengan teknik endoskopi 

,”ENDOMETRITIS” 

 Setiap wanita yg mengeluh infertilitas dicurigai 

 Pengidap disminorhe berat atau disparenia 

dizkesia yg progesif . 



 Kelainan hormon.  

 Kekurangan gizi.  

 Kista ovarium.  

 Infeksi panggul.  

 Tumor.  

 Kelainan lendir servikal (lendir reher rahim).  



Selain faktor yang berhubungan dengan 

usia, risiko infertilitas juga meningkat pada:  

 Berganti-ganti pasangan seksual (karena meningkatkan resiko terjadi 
penyakit menular seksual)  

 Penyakit menular seksual  

 Pernah menderita penyakit peradangan panggul (setelah menderita penyakit 
ini, 10-15% wanita menjadi mandul)  

 Pernah menderita orkitis atau epididimitis (pria)  

 Gondongan (pria)  

 Varikokel (pria)  

 Pemaparan DES (dietil stilbestrol) (pria maupun wanita)  

 Siklus menstruasi anovulatoir  

 Endometriosis  

 Kelainan pada rahim (mioma) atau penyumbatan leher rahim  

 Penyakit menahun (misalnya diabetes 

 



 1 dari 5 pasangan akan hamil dlm 1 tahun pertama 

pernikahan  

  Riwayat Penyakit dan Pemeriksaan 

 Analisis  Sperma 

 Uji Paska Senggama (UPS) 

 Pembasahan dan Pemantauan Ovulasi 

 Uji Pakis 

 Suhu Basal Badan (SBB) 

 Sitologi Vagina atau Endoserviks 

 Biopsi Endometrium 

 Laparaskopi 



 

 Biopsi Endometrium 

 Hydrotubasi 

 Hidrosalpingogram 

 Histeroskopi 

 Laparaskopi 

 Ultrasonografi 

 Endosonografi 



1. HIV / AIDS 

2. Gonorhoe ( GO ) 

3. Sifilis (Raja Singa) 

4. Herpes Sagitalis 

5. Trichomoniasis Vaginalis 

6. Chancroid 

7. Klamidia 

8. Kondiloma Akuminata 
 



Tekhnik reproduksi buatan  
Inseminasi Buatan 

 Inseminasi buatan atau artificial insemination (sering 

disingkat sebagai AI) dilakukan dengan memasukkan 

cairan semen yang mengandung sperma dari pria ke 

dalam organ reproduksi wanita tanpa melalui hubungan 

seks atau bukan secara alami. 



GIFT (Gamete Intrafallopian Transfer) 

 Gamete Intrafallopian Transfer merupakan teknik yang 

mulai diperkenalkan sejak tahun 1984. Tujuannya 

untuk menciptakan kehamilan. Prosesnya dilakukan 

dengan mengambil sel telur dari ovarium atau 

indung telur wanita lalu dipertemukan dengan sel 

sperma pria yang sudah dibersihkan 



IVF (In Vitro Fertilization) 

 IVF atau In Vitro Fertilization dikenal juga sebagai 

prosedur bayi tabung. 



ZIFT (Zygote Intrafallopian Transfer) 

Zygote Intrafallopian Transfer merupakan teknik 

pemindahan zigot atau sel telur yang telah 

dibuahi. 



ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) 

ICSI atau Intracytoplasmic Sperm Injection dilakukan 

dengan memasukkan sebuah sel sperma 

langsung ke sel telur. 



SEKSUAL TRANSMITED DESEASE 

(STD)/PENYAKIT MENULAR SEKSUAL 

Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah : Suatu 

gangguan/ penyakit-penyakit yang ditularkan dari 

satu orang ke orang lain melalui kontak atau 

hubungan seksual. 



Beberapa Penyakit Menular Seksual yang sering 

ditemukan di Indonesia antara lain: 

 Disebabkan oleh Bakteri : Gonorrhoe, Sifilis, 

Urethritis, Vaginosis Bakterial 

 Disebabkan Virus : AIDS, Herpes Genitalis, 

Hepatitis B, Kondiloma Akuminata 

 Disebabkan oleh Jamur : Kandidiasis Vaginosis 

 Disebabkan oleh Parasit : Scabies, Pedikulosis Pubis 

 

 



Pencegahan PMS 

 Prinsip utama dari pengendalian Penyakit 

Menular Seksual secara prinsip ada dua, yaitu: 

 Memutuskan rantai penularan infeksi PMS 

 Mencegah berkembangnya PMS serta komplikasi-

komplikasinya. 

 



Gejala awal yang menjadi pertanda PMS, diantaranya : 

 benjolan atau lecet di sekitar alat kelamin 

 gatal atau sakit di sekitar alat kelamin 

 bengkak atau merah di sekitar alat kelamin 

 rasa sakit atau terbakar saat buang air kecil 

 buang air kecil lebih sering dari biasanya 

 demam, lemah, kulit menguning dan rasa nyeri sekujur 

tubuh 

 kehilangan berat badan, diare dan keringat malam hari 

 keluar cairan dari alat vital yang tidak biasa, berbau dan 

gatal 

 pada wanita keluar darah di luar masa menstruasi dll 

 



Komplikasi dari PMS (termasuk AIDS) antara lain : 

 Kemandulan baik pria atau wanita  

 Kanker leher rahim pada wanita  

 Kehamilan di luar rahim  

 Infeksi yang menyebar  

 Bayi lahir dengan kelahiran yang tidak seharusnya, 

seperti lahir sebelum cukup umur, berat badan 

lahir rendah, atau terinfeksi PMS  

 



Perempuan lebih rentan tertular PMS dibandingkan dengan 

laki-laki. Alasan utamanya adalah: 

 Saat berhubungan seks, dinding vagina dan leher rahim 

langsung terpapar oleh cairan sperma. Jika sperma terinfeksi 

oleh PMS, maka perempuan tsb pun bisa terinfeksi  

 Jika perempuan terinfeksi PMS, dia tidak selalu 

menunjukkan gejala. Tidak munculnya gejala dapat 

menyebabkan infeksi meluas dan menimbulkan komplikasi  

 Banyak orang — khususnya perempuan dan remaja — 

enggan untuk mencari pengobatan karena mereka tidak 

ingin keluarga atau masyarakat tahu mereka menderita PMS 



Jenis-jenis PMS 

 GO atau kencing nanah 

 Klamidia 

 Herpes kelamin 

 Sifilis atau raja singa 

 Jengger ayam 

 HIV/AIDS 

 



 GONORE 

 

 infeksi menular seksual yang disebabkan oleh 

bakteri  doplococcus gram-negatif Neisseria 

gonorrhoeae. 



 Gejala 

Gejala biasanya mulai timbul dalam waktu 1-13 

minggu setelah terinfeksi; rata-rara 3-4 minggu. 

Infeksi bisa menetap selama bertahun-tahun dan 

jarang menyebabkan kerusakan jantung, kerusakan 

otak maupun kematian.  

 

 



Gejala 

 Respon peradangan yang cepat disertai dekstruksi sel 

menyebabkan keluarnya sekret purulen kuning kehijauan khas 

dari uretra pada pria dan ostium serviks pada perempuan.  

 Gejala dan tanda pada laki-laki dapat muncul 2 hari setelah 

pajanan dan mulai dengan uretritis, diikuti oleh sekret yang 

purulen, disuria, sering berkemih dan malaise, gatal-gatal 

pada anus  

 sedangkan pada perempuan, gejala dan tanda timbul dalam 7-

21 hari yang dimulai dengan sekret vagina, nyeri abdomen, 

nyeri rectum, gatal, dan tenesmus. 



Pemeriksaan diagnostik 

Gonore dapat didiagnosis dengan cepat 

dengan pewarnaan gram terhadap apusan 

eksudat yang diambil dari tempat infeksi. 

 



 Terapi  

 Gonorea dapat disembuhkan dengan penisilin mulai tahun 

1940-an, namun sekarang banyak brkembang galur-galur 

gonorea yang resisten panisilin. Terapi yang saat ini 

direkomendasikan adalah golonga sefalosporin dan 

fluorokuinolon . Semua kontak seksual pasien yang 

terinfeksi harus dievaluasi dan ditawarkan terapi 

profilaktik. 

 



Sifilis 

 Definisi 

Sifilis adalah penyakit menular seksual yang 

disebabkan oleh Treponema pallidum. 

 



 Gejala 

Gejala biasanya mulai timbul dalam waktu 1-13 minggu 

setelah terinfeksi; rata-rara 3-4 minggu. Infeksi bisa 

menetap selama bertahun-tahun dan jarang menyebabkan 

kerusakan jantung, kerusakan otak maupun kematian.  

 



Diagnosa 

Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala-gejalanya. 

Diagnosis pasti ditegakkan berdasarkan hasil pemeriskaan 

laboratorium dan pemeriksaan fisik.  

Ada 2 jenis pemeriksaan darah yang digunakan:  

1. Tes penyaringan : VDRL (venereal disease research laboratory) 

atau RPR (rapid plasma reagin). 

2. Pemeriksaan antibodi terhadap bakteri penyebab sifilis.  



Pengobatan 

Penderita sifilis fase primer atau sekunder bisa 

menularkan penyakitnya, karena itu penderita 

sebaiknya menghindari hubungan seksual sampai 

penderita dan mitra seksualnya telah selesai 

menjalani pengobatan. Antibiotik terbaik untuk 

semua fase sifilis biasanya adalah suntikan penisilin. 

 



Herpes Genitalis  

 Herpes Genitalis adalah suatu penyakit menular 

seksual di daerah kelamin, kulit di sekeliling rektum 

atau daerah di sekitarnya yang disebabkan oleh virus 

herpes simpleks.  

 



 Gejala 

Gejala awalnya mulai timbul pada hari ke 4-7 setelah terinfeksi.  

Gejala awal biasanya berupa gatal, kesemutann dan sakit. Lalu 

akan muncul bercak kemerahan yang kecil, yang diikuti oleh 

sekumpulan lepuhan kecil yang terasa nyeri. Lepuhan ini pecah 

dan bergabung membentuk luka yang melingkar. Luka yang 

terbentuk biasanya menimbulkan nyeri dan membentuk 

keropeng.  Penderita bisa mengalami kesulitan dalam berkemih 

dan ketika berjalan akan timbul nyeri.  Luka akan membaik 

dalam waktu 10 hari tetapi bisa meninggalkan jaringan parut.  

Kelenjar getah bening selangkangan biasanya agak membesar.  



 Diagnosa 

Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala-gejalanya. 

Untuk memperkuat diagnosa, diambil apusan dari 

luka dan dibiakkan di laboratorium. Pemeriksaan 

darah bisa menunjukkan adanya antibodi terhadap 

virus.  

 

 



Pengobatan 

Asyklovir atau obat anti-virus lainnya bisa diberikan dalam bentuk 

sediaan oral atau krim untuk dioleskan langsung ke luka herpes. 

Obat ini mengurangi jumlah virus yang hidup di dalam luka 

sehingga mengurangi resiko penularan. Obat ini juga bisa 

meringankan gejala pada fase awal. Tetapi pengobatan dini pada 

serangan pertama tidak dapat mencegah kambuhnya penyakit ini. 

 



Uretritis Non-Gonokokus & Servisitis 

Klamidialis  

Uretritis Non-Gonokokus dan Servisitis Klamidialis 

merupakan penyakit menular seksual yang 

biasanya disebabkan oleh Chlamydia trachomatis 

atau Ureaplasma urealyticum (pada laki-laki), tetapi 

kadang-kadang disebabkan oleh Trichomonas 

vaginalis atau virus herpes simpleks.  



Gejala 

Biasanya antara 4-28 hari setelah berhubungan 

intim dengan penderita, seorang pria akan 

mengalami perasaan terbakar yang ringan ketika 

berkemih. Biasanya akan keluar nanah dari penis. 

Nanahnya bisa jernih atau agak keruh, tetapi lebih 

encer daripada nanah gonore. Pada pagi hari, 

lubang penis sering tampak merah dan melekat 

satu sama lain karena nanah yang mengering.  



Komplikasi 

 Pria.  
a.  Epididimitis : infeksi pada epididimis, yang bisa menyebabkan nyeri 
pada buah zakar. b. Striktur uretra : penyempitan uretra, yang bisa 
menyebabkan penyumbatan aliran air kemih.  

 Wanita.  
Infeksi saluran telur, bisa menyebabkan nyeri, kehamilan ektopik (di luar 
kandungan) dan kemandulan. Infeksi pembungkus hati dan daerah di 
sekeliling hati, bisa menyebabkan nyeri perut bagian atas  

 Pada pria dan wanita.  

Konjungtivitis : infeksi pada bagian putih mata, bisa menyebakan nyeri 
mata dan belekan  

 Pada bayi baru lahir 

Konjungtivitis, bisa menyebabkan nyeri mata dan belekan. Pneumonia, 
bisa menyebabkan demam dan batuk 



Diagnosa 

Pada kebanyakan kasus, infeksi oleh Chlamydia 

trachomatis bisa didiagnosis berdasarkan hasil 

pemeriksaan cairan dari penis atau leher rahim 

di laboratorium.  



 Pengobatan 

Biasanya diberikan antibiotik tetrasiklin atau 

doksisiklin per-oral (melalui mulut), minimal 

selama 7 hari atau diberikan azitromisin dosis 

tunggal. Tetrasiklin tidak boleh diberikan kepada 

wanita hamil. 



  HIV 
 Singkatan dari Human 

Immunodeficiency Virus yang dapat 

menyebabkan AIDS dengan cara 

menyerang sel darah putih yang 

bernama sel CD4 sehingga dapat 

merusak sistem kekebalan tubuh 

manusia yang pada akhirnya tidak dapat 

bertahan dari gangguan penyakit 

walaupun yang sangat ringan sekalipun.  



   AIDS 
 AIDS adalah singkatan dari Acquired 

Immune Deficiency Syndrome yang 

merupakan dampak atau efek dari 

perkembang biakan virus HIV dalam 

tubuh makhluk hidup. Virus HIV 

membutuhkan waktu untuk 

menyebabkan sindrom AIDS yang 

mematikan dan sangat berbahaya. 



   Tanda-tanda klinis penderita AIDS :  

 
 Berat badan menurun lebih dari 10 % dalam 1 bulan  

 Diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan  

 Demam berkepanjangan lebih dari1 bulan 

 Penurunan kesadaran dan gangguan-gangguan neurologis 

 Dimensia/HIV ensefalopati Gejala minor :  

 Batuk menetap lebih dari 1 bulan 

 Dermatitis generalisata yang gatal  

 Adanya Herpes zoster multisegmental dan berulang  

 Infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita HIV dan AIDS dapat 
menyerang siapa saja.  

 



 Namun pada kelompok rawan mempunyai risiko 

 besar tertular HIV penyebab AIDS, yaitu :  

 
 Orang yang berperilaku seksual dengan berganti-ganti pasangan 

tanpa menggunakan kondom  

 Pengguna narkoba suntik yang menggunakan jarum suntik secara 
bersama-sama  

 Pasangan seksual pengguna narkoba suntik 

 Bayi yang ibunya positif HIV  



  Metode / Teknik Penularan dan 
Penyebaran  Virus HIV AIDS  

 

1. Darah 

   Contoh : Tranfusi darah, terkena darah HIV+ pada kulit yang 
terluka, terkena     darah menstruasi pada kulit yang terluka, jarum 
suntik, dsb 

2. Cairan Semen, Air Mani, Sperma dan Peju Pria 

    Contoh : Laki-laki berhubungan badan tanpa kondom atau 
pengaman lainnya, oral seks, dsb 



3. Cairan Vagina pada Perempuan 

  Contoh : Wanita berhubungan badan tanpa pengaman, pinjam-
meminjam alat bantu seks, oral seks, dll. 

4. Air Susu Ibu / ASI 

 Contoh : Bayi minum asi dari wanita HIV+, Laki-laki meminum 
susu asi pasangannya, dan lain sebagainya. 

5. Cairan Tubuh yang tidak mengandung Virus HIV pada 
penderita HIV+ : 

- Air liur / air ludah / saliva 

- Feses / kotoran / tokai / bab / tinja 

- Air mata 

- Air keringat 

- Air seni / air kencing / air pipis / urin / urine 

 



 Tes HIV harus bersifat: 
 

SUKARELA :  

   artinya bahwa seseorang yang akan melakukan tes HIV haruslah 

berdasarkan atas kesadarannya sendiri, bukan atas paksaan / 

tekanan orang lain. Ini juga berarti bahwa dirinya setuju untuk 

dites setelah mengetahui hal-hal apa saja yang tercakup dalam tes 

itu, apa keuntungan dan kerugian dari testing, serta apa saja 

impilkasi dari hasil positif atau pun hasil negatif.  

 



RAHASIA :  

 artinya, apa pun hasil tes ini nantinya (baik positif maupun 

negatif) hasilnya hanya boleh di beritahu langsung kepada 

orang yang bersangkutan. Tidak boleh diwakilkan kepada 

siapa pun, baik orang tua, pasangan, atasan atau siapapun. 



JENIS-JENIS TES HIV : 

 
ELISA 

 ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay), tes ini mendeteksi 

antibodi yang dibuat tubuh terhadap virus HIV. Antibodi 

tersebut biasanya diproduksi  mulai minggu ke 2, atau bahkan 

setelah minggu ke 12 setelah terpapar virus HIV. Kerena 

alasan inilah maka para ahli menganjurkan pemeriksaan 

ELISA dilakukan setelah minggu ke 12 sesudah melakukan 

aktivitas seksual berisiko tinggi atau tertusuk jarum suntik 

yang terkontaminasi.  

 



Western Blot 

 Sama halnya dengan ELISA, Western Blot juga mendeteksi 

antibodi terhadap HIV. Western blot menjadi tes konfirmasi 

bagi ELISA karena pemeriksaan ini lebih sensitif dan lebih 

spesifik, sehingga kasus 'yang tidak dapat disimpulkan' sangat 

kecil. Walaupun demikian, pemeriksaan ini lebih sulit dan 

butuh keahlian lebih dalam melakukannya. 



IFA  

 IFA atau indirect fluorescent antibody juga meurupakan 

pemeriksaan konfirmasi ELISA positif. Seperti halnya dua 

pemeriksaan diatas, IFA juga mendeteksi antibodi terhadap 

HIV. Salah satu kekurangan dari pemeriksaan ini adalah 

biayanya sangat mahal. 

 



PCR Test 

 PCR atau polymerase chain reaction adalah uji yang memeriksa 

langsung keberadaan virus HIV di dalam darah. Tes ini dapat 

dilakukan lebih cepat yaitu sekitar seminggu setelah terpapar 

virus HIV. Tes ini sangat mahal dan memerlukan alat yang 

canggih 



 Menjaga proses kelahiran tetap 

singkat waktunya:  
 

 Semakin lama proses kelahiran, semakin besar risiko 

penularan. Bila si ibu memakai AZT dan mempunyai viral 

load di bawah 1000, risiko hampir nol. Ibu dengan viral load 

tinggi dapat mengurangi risiko dengan memakai bedah Sesar.  

 



Makanan bayi:  

 Kurang lebih 14% bayi terinfeksi HIV melalui ASI yang 

terinfeksi. Risiko ini dapat dihindari jika bayinya diberi 

pengganti ASI (PASI, atau formula).  



Terima Kasih 
Be a good midwife.. 


