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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Reproduksi Laki-laki 

 Sistem reproduksi laki-laki meliputi beberapa organ reproduksi, yaitu 

testis, saluran reproduksi, kelenjar kelamin, penis dan skrotum. Saluran reproduksi 

meliputi epididimis, vas deferens, saluran ejakulasi dan uretra. Kelenjar kelamin 

terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat dan kelenjar bulbouretra/cowper          

( Moore &  Agur, 2002 ). 

 

2.1.1 Perkembangan sistem reproduksi laki-laki 

 Perkembangan normal sistem reproduksi terjadi melalui dua fase utama 

yaitu fase determinasi dan fase diferensiasi. Fase determinasi merupakan fase 

penentuan jenis gonad. Gonad yang bersifat bipotensial akan berkembang menjadi 

testis atau ovarium. Fase ini dipengaruhi oleh faktor kromosom dan faktor gonad. 

Fase diferensiasi dipengaruhi oleh faktor hormonal yang akan menyebabkan 

perkembangan genitalia eksterna dan genitalia interna yang sesuai dengan kromosom 

seks ( Hughes, 2001 ). 

 Tahap perkembangan sistem reproduksi dapat terlihat pada Gambar 2.1. 

Perkembangan genitalia terjadi pada masa gestasi 6-14 minggu. Sampai dengan masa 

gestasi 6 minggu, primordial gonad bersifat bipotensial. Pada masa ini embrio juga 
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memiliki sepasang duktus Mulleri, duktus Wolfii dan bakal genitalia eksternal 

maupun internal yang indiferen. Sekresi hormon androgen mulai terjadi pada masa 

gestasi 7-8 minggu setelah terbentuk testis ( Hughes, 2001 ). Puncak sekresi 

testoteron tahap pertama terjadi antara minggu 11 masa gestasi. Hormon androgen 

selanjutnya akan menyempurnakan proses diferensiasi genitalia interna dan eksterna  

( Tridjaja, 2010 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Tahap Perkembangan Sistem Reproduksi Laki-laki (Hughes, 

2001) 

 

 Perkembangan awal sistem reproduksi dimulai dari fase determinasi. 

Setiap gangguan pada fase ini sangat potensial untuk menyebabkan Disorder of Sex 

Develpoment (DSD) disgenesis gonad. Faktor kromosom berperan dalam fase 

determinasi di atas. Laki–laki memiliki kromosom 46 XY sedangkan wanita 46 XX. 
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Kromosom XY dan XX ditentukan saat fertilisasi. Pada usia mudigah dini, gonad 

yang terbentuk bersifat indiferen atau bipotensial baik pada embrio XY atau XX. 

Kelainan pada kromosom yang dapat mengganggu fungsi sistem reproduksi dapat 

berupa monosomi ( misalnya sindrom Turner 45 XO ), trisomi ( misalnya sindrom 

Klinifelter, 47 XXY ), mosaik ( misal 45 X/ 46 XY ). Mosaik terjadi akibat adanya 

peristiwa setelah pembentukan zigot yang menghasilkan 2 jenis cell line yang 

berbeda, namun berasal dari satu zigot pada seorang individu ( Hughes, 2001; 

Tridjaja, 2010 ).  

 Merujuk pada Gambar 2.2, beberapa gen terlibat dalam penentuan jenis 

gonad. Proses ini merupakan proses yang mendasar dalam fase determinasi. Gen sry 

merupakan inisiator utama dalam mencetuskan kaskade interaksi gen-gen lain yang 

akan menentukan perkembangan gonad bipotensial menjadi testis. Gen sox9 juga 

memiliki peran penting dalam proses ini. Gen sry dan sf1 akan meregulasi gen sox9 

untuk memulai diferensiasi sel pre-Sertoli menjadi sel Sertoli. Pada wanita normal, 

gen sox9 ini akan ditekan fungsinya sehingga testis tidak terbentuk. Gen lain yang 

diduga berperan adalah gen dmrt1 dan dmrt2. Gen tersebut mengkode protein dalam 

proses transkripsi. Lokasi gen sry sangat berdekatan dengan pseudoautosomal region 

1 ( PAR1 ). Pseudoautosomal region 1 di Yp dan PAR2 di Yq merupakan satu-

satunya bagian dari kromosom Y yang mengalami rekombinasi meiosis dengan 

sekuens yang homolog dengan kromosom X pada saat spermatogenesis. Kedekatan 

sry dengan PAR1 ini menerangkan terjadinya proses translokasi pada 80% kasus 46 
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XX sex reversal atau 46 XX DSD testikuler dan sebagian kecil kasus 46 XY sex 

reversal atau 46 XY Complete Gonadal Dysgenesis ( CGD ). Mutasi dan delesi pada 

lokus sry sendiri hanya dapat menerangkan 15-20% penyebab terjadinya 46 XY CGD 

( Hiort & Holterhus, 2000 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Gen pada Diferensiasi Gonad ( Hiort & Holterhus, 2000 ) 

 

 Faktor lain yang berperan penting dalam fase determinasi adalah faktor 

gonad. Cikal Bakal dari gonad adalah urogenital ridge. Urogenital ridge yang 

berkembang dari mesoderm ini terdiri dari pronephros dan mesonephros yang akan 

berkembang menjadi gonad, ginjal dan adrenal. Gonadal ridge terbentuk pada sisi 

ventromedial mesonephros pada masa gestasi 10 hari. Gonad primordium ini terdiri 

dari mesenkim mesonephros, epitel coelemic serta sel–sel germinal. Sel–sel germinal 

yang berasal dari yolk sac ini bermigrasi ke gonad bersamaan dengan berkembangnya 
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gonadal ridge. Pada stadium ini gonad bersifat bipotensial dapat menjadi testis atau 

ovarium ( Hughes, 2001; Yiee & Baskin, 2010; Sadler, 2000 ).  

 Stadium awal pembentukan testis terjadi ketika sel-sel epitel coelemic 

berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel–sel Sertoli. Peristiwa ini terjadi kurang 

lebih pada usia 6 minggu masa gestasi. Sel–sel dari mesonephros akan bermigrasi ke 

gonad dan membentuk diri menjadi sel–sel myiod peritubular dan sel–sel untuk 

pembentukan sistem vaskularisasi testis. Migrasi ini sangat vital untuk terbentuknya 

chorda testis yang normal. Chorda testis terbentuk ketika sel-sel Sertoli yang baru 

terbentuk, mengelilingi sel–sel germinal. Sel–sel peritubuler mensekresikan lamini 

yang berfungsi menstabilkan chorda testis. Sel–sel Leydig mulai muncul setelah 

terbentuknya sel Sertoli. Diferensiasi dan perkembangan selanjutnya sel Leydig 

sangat bergantung kepada sel Sertoli dan pembentukan chorda testis. Perkembangan 

sel–sel germinal spermatosit atau oosit bergantung dari sinyal dari sel–sel yang 

berada di sekelilingnya ( Hughes, 2001; Sadler, 2000 ). 

 Tahap kedua dalam perkembangan sistem reproduksi adalah fase 

diferensiasi. Faktor hormonal berperan penting pada fase diferensiasi genitalia interna 

dan eksterna. Hormon androgen yang disekresi testis pada awalnya diatur oleh human 

chorionic gonadotropoin ( hCG ) yang berasal dari plasenta. Pada minggu 15 masa 

gestasi pengaturan sekresi testis mulai diambil alih oleh jaras hipotalamus hipofisis 

janin dengan hormon gonadotropinnya. Sekresi hormon gonadotropin ini akan 

berkurang hingga menjelang akhir gestasi ( Hughes, 2001; Yiee & Baskin, 2010 ).  
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 Sel Sertoli pada testis akan memproduksi Anti Mullerian Hormon            

( AMH ). Anti Mullerian Hormon adalah glikoprotein yang termasuk dalam  TGF-β 

superfamily. Peran utama AMH dalam perkembangan sistem reproduksi adalah 

menyebabkan regresi dari duktus mulleri dari kranial ke kaudal selama periode masa 

gestasi 8-10 minggu. Anti Mullerian Hormon akan merangsang sisi ipsilateral duktus 

Wolffi membentuk genitalia interna yaitu vas deferens, semina vesikalis dan 

epididimis. Tidak berapa lama setelah sel Sertoli berfungsi, sel–sel Leydig pada janin 

laki–laki akan menghasilkan testoteron untuk menyempurnakan perkembangan 

duktus Wolffi sisi ipsilateral gonad dan menekan perkembangan duktus Mulleri. 

Apabila tidak ada testis maka duktus Wolffi akan regresi dan duktus Mulleri akan 

berkembang menjadi genitalia interna wanita yaitu tuba falopi, uterus dan 1/3 

proksimal vagina ( Hiort & Holterhus, 2000 ). 

 Pada Gambar 2.3 dapat terlihat diferensiasi genitalia aksterna. Sebelum 

terjadi diferensiasi genitalia eksterna, maka baik janin laki–laki maupun perempuan 

memiliki struktur embrional genitalia eksterna bipotensial yaitu sinus urogenitalis, 

genital tubercle, genital fold dan genital swelling. Ada tidaknya hormon 

dihidrotestosteron (DHT) mempengaruhi berkembangnya struktur embrional tersebut. 

Hormon DHT merupakan hasil reaksi enzim 5-alfa reduktase pada testosteron ( Hiort 

& Holterhus, 2000; Hughes, 2001 ). 

 Pada minggu 9 hingga 12 masa gestasi, genitalia eksterna janin laki-laki 

akan mengalami virilisasi melalui hormon DHT. Hormon DHT akan menyebabkan 
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fusi lipatan labioskrotal sehingga terbentuk skrotum. Hormon DHT akan 

menyempurnakan bentuk anatomi genitalia eksterna antara minggu 12-14 masa 

gestasi. Apabila lipatan labioskrotal tidak mengalami fusi pada akhir minggu ke 12, 

maka testoteron akan tetap menyebabkan pertumbuhan phallus tanpa 

menyempurnakan fusi yang gagal tersebut ( Hiort & Holterhus, 2000; Yiee & Baskin, 

2010 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Diferensiasi Genitalia Eksterna ( Yiee & Baskin, 2010 ) 

 

2.1.2  Anatomi penis 

 Penis merupakan genitalia eksterna pada laki-laki yang berisi saluran 

keluar bersama untuk urin dan cairan sperma. Pada Gambar 2.4 terlihat anatomi dari 

penis. Penis terdiri dari tiga badan jaringan erektil kavernosus silindris yang diliputi 

oleh kapsula fibrosa, yaitu tunika albuginea. Pada sebelah luar tunika albuginea  
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terdapat fascia penis profunda yang membentuk pembungkus bersama untuk korpus 

spongiosum penis dan korpus kavernosum penis. Pada bagian dalam korpus 

spongiosum penis melintas pars spongiosa urethra. Korpus kavernosum penis akan 

saling bersentuhan di bidang median, kecuali di sebelah dorsal karena membentuk 

krus masing-masing yang melekat pada ramus bersama os pubis dan os ischii di 

sebelah kanan dan sebelah kiri ( Moore & Agur, 2002 ). 

 Radiks penis terdiri dari krus penis, bulbus penis, muskulus 

ischiokavernosus dan muskulus bulbospongiosus. Penis tidak memiliki otot, kecuali 

pada serabut muskulus bulbospongiosus yang menutupi bulbus penis dan serabut 

muskulus ischiokavernosus pada krus penis. Penis terdiri dari sepasang korpus 

kavernosum, sebuah korpus spongiosum dan diliputi oleh kulit. Korpus spongiosum 

penis melebar keh distal untuk membentuk glans penis. Tepi glans penis yaitu korona 

glandis, menjulang melewati ujung korpus kavernosum penis. Korona penis berada di 

atas kollum glandis, yang membatasi glans penis terhadap korpus penis. Lubang pars 

kavernosa uretra yang berupa celah sempit, yaitu ostium uretra eksternum, terletak di 

dekat ujung glans penis. Kulit dan fascia penis berkelanjutan sebagai lapis ganda kulit 

yang dikenal sebagai preputium ( Moore & Agur, 2002 ). 
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   A           

  B 

Gambar 2.4 Anatomi Penis Penampang Koronal (A) dan Sagital (B)  

 ( Moore & Agur, 2002 ) 

 

2.1.3 Pertumbuhan penis 

  Pertumbuhan penis terjadi pada fase intrauterin dan ekstrauterin. 

Pertumbuhan ini salah satunya dipengaruhi oleh hormon testosteron. Pada fase 

intrauterin terjadi fase pembentukan ( formative phase ) dan fase pertumbuhan            

( Linear growth phase ). Fase pembentukan terjadi pada trimester pertama kehamilan 

(antara 8-14 minggu). Fase pertumbuhan terjadi pada trimester kedua dan ketiga 

kehamilan, serta berlanjut sampai usia pubertas ( Hughes, 2001 ). Pada keadaan 

normal, panjang penis pada akhir trimester pertama adalah sekitar 3,5 milimeter 

(mm), identik panjangnya dengan klitoris. Gangguan hormonal pada fase 

pembentukan akan mengakibatkan ukuran penis yang kecil, dengan hipospadia serta 
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chordae. Dalam keadaan normal, pada fase kedua intrauterin, panjang penis akan 

bertambah 10 kali lipat sehingga pada saat lahir, panjangnya akan mencapai sekitar 

35 mm. Kecepatan pertumbuhan penis pascanatal tidak secepat pertumbuhan 

intrauterin. Peningkatan kecepatan pertumbuhan panjang penis yang bermakna pada 

bayi baru lahir hingga berusia 3 bulan didapatkan pada penelitian oleh Boas, dkk.       

( 2006 ). Kecepatan pertumbuhan panjang penis pada periode tersebut mencapai 1 

mm/bulan. Setelah itu kecepatan pertumbuhan panjang penis menurun hingga 

mencapai 0,2 mm/bulan sampai usia 3 tahun. Kurva Pertumbuhan Panjang Penis        

( Donon & Friedman, 1996 ) tercantum pada Gambar 2.5 di bawah ini. Kecepatan 

pertumbuhan penis mulai meningkat secara perlahan sejak lahir dan mengalami 

percepatan tumbuh pada masa pubertas. Pertumbuhan penis akan berhenti pada akhir 

masa pubertas ( Hughes, 2001; Tridjaja, 2010; Tomova, dkk., 2010 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.5 Kurva Pertumbuhan Panjang Penis ( Donon & Friedman, 1996 ) 

 

YEAR 
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 Ukuran panjang penis pada bayi baru lahir bervariasi. Panjang penis < 2 

cm pada bayi baru lahir dianggap sebagai mikropenis. Pada bayi baru lahir 

perempuan, panjang klitoris > 1 cm, dianggap sebagai klitoromegali. Mikropenis 

adalah ukuran penis kurang dari -2,5 SD untuk usianya tanpa disertai kelainan 

struktural penis lainnya seperti hipospadi ( Menon & Khatwa, 2000 ).  

 Pengukuran penis menjadi isu sentral di dalam penanganan mikropenis selain 

isu etiologi. Pengukuran penis standar pada bayi adalah panjang penis yang telah 

diregangkan maksimal ( stretched ) tanpa ereksi. Pada banyak penelitian, penis 

diukur dengan metode conventional stretched penile length measurement ( CPLM ), 

yaitu pengukuran pada kondisi penis teregang dengan menggunakan penggaris lurus 

atau spatula kayu. Terdapat pula metode lain dengan menggunakan spuit 10 ml yang 

telah di modifikasi. Hasil dari metode pengukuran ini memiliki korelasi yang kuat 

dengan hasil ukuran panjang penis yang didapatkan melaluli cara konvensional yaitu 

dengan spatula kayu atau penggaris, tetapi metode ini belum secara luas 

dipergunakan dalam penelitian. Panjang penis adalah dari basis penis sampai glans 

tanpa mengukur preputium. Pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali dan rerata 

seluruh pengukuran tersebut dianggap sebagai panjang penis. Pengukuran dengan 

cara ini mempunyai korelasi kuat dengan ukuran penis dalam keadaan ereksi ( 

Hughes, 2001; Ozbey, 1999; Ting & Wu, 2009 ). 

 Normal atau tidaknya panjang penis tidak dapat ditentukan hanya 

dengan inspeksi. Apalagi pada anak obesitas dengan kondisi lemak suprapubis yang 
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dapat sedemikian tebal sehingga penis tertanam atau tersembunyi ( burried penis ) 

dalam lapisan lemak suprapubis tersebut. Setelah pengukuran yang benar maka 

parameter atau nilai normal yang digunakan menjadi penting sebagai acuan untuk 

evaluasi pertumbuhan panjang penis ( Ting & Wu, 2009 ). Pada Tabel 2.1 di bawah 

ini, tercantum ukuran panjang penis berdasarkan usia ( Wiygul & Palmer, 2011 ). 

Tabel 2.1 

Ukuran Panjang Penis Berdasarkan Usia ( Wiygul & Palmer, 2011 ) 

Age  Mean ± SD (mm) Mean - 2.5 SD (mm) 

Newborn, 30-week gestation  2.5 ± 0.4  1.5 

Newborn, 34-week gestation  3.0 ± 0.4  2.0 

0–5 months  3.9 ± 0.8  1.9 

6–12 months  4.3 ± 0.8  2.3 

1–2 years  4.7 ± 0.8  2.6 

2–3 years  5.1 ± 0.9  2.9 

3–4 years  5.5 ± 0.9  3.3 

4–5 years  5.7 ± 0.9  3.5 

5–6 years  6.0 ± 0.9  3.8 

6–7 years  6.1 ± 0.9  3.9 

7–8 years  6.2 ± 1.0  3.7 

  

Pertumbuhan penis dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor 

hormonal, ras, reseptor androgen serat faktor eksternal seperti iklim, bahan kimia, 

pola hidup dan diet. Korelasi antara hormon testosteron postnatal dengan kecepatan 

pertumbuhan panjang penis ( r=0,47 dengan P=0,001 ) dilaporkan pada penelitian 

oleh Hanninen, dkk. ( 2010 ). Beberapa penelitian mengemukakan adanya perbedaan 

panjang penis pada ras/ etnik di dunia. Pada penelitian Fok, dkk. ( 2005 ) terhadap 

bayi aterm ras Tionghoa didapatkan rerata ukuran penis 30 mm. Ukuran ini lebih 
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kecil dari hasil penelitian yang didapatkan pada ras Melayu di Malaysia yaitu 35±4 

mm ( Ting & Wu, 2009 ). Sedangkan Al-Herbish ( 2002 ) melaporkan hasil penelitian 

terhadap 379 bayi Saudi Arabia yang menunjukkan ukuran penis  bayi aterm yang 

lebih panjang yaitu 36±5 mm. 

 Pertumbuhan penis juga dipengaruhi oleh adanya reseptor androgen. 

Hormon DHT akan terikat pada reseptor androgen dalam penis terlebih dahulu 

sebelum memulai aksinya. Kemudian akan timbul serangkaian reaksi yang  

mengakibatkan pertumbuhan penis. Adanya gangguan pada reseptor androgen 

seperti pada kasus sindrom insensitivitas androgen, akan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan penis ( Hiort & Holterhus, 2000; Hughes, 2001 ). 

 Usia kehamilan saat bayi dilahirkan akan mempengaruhi kadar hormon 

testosteron dan pada akhirnya berpengaruh terhadap pertumbuhan penis. Pada 

penelitian yang dilakukan di Finland terhadap 25 bayi aterm dan 25 bayi preterm 

didapatkan bahwa terdapat perbedaan kadar testosteron dan kecepatan pertumbuhan 

penis di antara keduanya. Pertambahan panjang penis meningkat bermakna antara 

usia 7 hari sampai 6 bulan pada kedua kelompok. Pertumbuhan penis pada bayi 

preterm lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penis pada bayi aterm. 

Perbedaan kecepatan pertumbuhan penis ini secara bermakna pada kedua kelompok 

terjadi setelah usia 2 bulan ( Haninnen, dkk., 2010 ). 
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2.2 Hormon Testosteron 

2.2.1 Produksi  hormon testosteron 

 Testis merupakan organ dwifungsi yang memproduksi spermatozoa dan 

hormon seks yang dinamakan androgen. Terdapat 3 jenis utama androgen yaitu 

Dehidroepiandrosteron ( DHEA ), androstenedion dan testosteron. Hormon 

testosteron akan diproduksi oleh sel Leydig yang tersebar dalam jaringan ikat antara 

tubulus seminiferus yang bergelung pada testis, sebagai reaksi terhadap Luteinizing 

Hormone ( LH ). Produksi hormon ini diatur dengan ketat lewat lingkaran umpan 

balik yang melibatkan hipofise dan hipotalamus. Hormon gonad bekerja lewat 

mekanisme nukleus yang serupa dengan mekanisme yang dipakai oleh hormon 

steroid adrenal ( Hiort & Holterhus, 2000 ). 

 Androgen dapat disintesis dari kolesterol atau langsung dari asetil 

koenzim A di dalam testis dan adrenal. Kolesterol sebagai bahan dasar untuk sintesis 

testosteron berasal dari plasma darah dalam bentuk Low Density Lipoprotein ( LDL ). 

Low Density Lipoprotein masuk ke dalam sel Leydig melalui penangkapan oleh 

reseptor LDL pada permukaan sel Leydig. Prekusor antara bagi hormon steroid 

gonad, seperti halnya hormon steroid adrenal adalah berupa kolesterol. Tahap yang 

membatasi kecepatan reaksi, seperti dalam kelenjar adrenal, adalah tahap pemutusan 

rantai-samping kolesterol. Konversi kolesterol menjadi pregnenolon  identik di dalam 

kelenjar adrenal, ovarium dan testis. Namun demikian, reaksi dalam dua jaringan 
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terakhir bukan ditingkatkan oleh hormon adrenokortikotropik melainkan oleh LH ( 

Hiort & Holterhus, 2000; Kicman, 2010 ).  

 Sintesis dari hormon steroid distimulasi oleh suatu protein yang disebut 

Steroidogenic Acute Regulatory Protein ( StAR ). Protein ini merupakan suatu 

transporter aktif dari kolesterol melalui membran dalam mitokondria. Mutasi dari 

StAR yang biasanya diturunkan secara autosomal resesif akan mengakibatkan 

kerusakan dalam steroidogenesis adrenal seperti kurangnya virilisasi pada individu 

46,XY dalam kasus Lipoid congenital adrenal hyperplasia. Kelangsungan individu 

dalam kasus di atas selama fase intrauterin akan bertahan, karena steroidogenesis 

plasenta tidak bergantung pada StAR ( Hiort & Holterhus, 2000; Kicman, 2010 ). 

 Proses enzimatik awal pada sintesis hormon steroid yaitu dari kolesterol 

menjadi pregnenolon di mediasi oleh enzim mitokondria, sitokrom P450. Enzim 

tersebut akan memotong sisi rantai kolesterol. Enzim lain yang terlibat pada reaksi 

berikutnya adalah enzim P450c17 yang merupakan regulator sintesis dengan dua 

aktivitas yang berbeda, yaitu 17α-hidroksilase dan 17/20-Liase. Enzim 17α-

hidroksilase akan mengkatalisis perubahan pregnenolon menjadi 17-OH Pregnenolon 

dan perubahan progesteron menjadi 17-OH progesteron. Sedangkan 17/20-Liase akan 

mengkatalisis perubahan 17-OH Pregnenolon menjadi DHEA dan 17-OH 

progesterone menjadi androstenedion. P450c17 dikode oleh gen pada kromosom 

10q24.3. Mutasi pada gen tersebut akan dapat menghambat kerja enzim 17α-

hidroksilase dan 17/20-Liase ( Hiort & Holterhus, 2000; Kicman, 2010 ). 
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 Enzim lain yang mempunyai peran penting dalam sintesis androgen 

adalah 3β-hidroksisteroid dehidrogenase ( 3β-HSD ). Enzim ini mengkatalisis 

perubahan pregnenolon, 17-OH Pregnenolon dan dehidroepiandrosteron menjadi 

progesteron, 17-OH progesterone dan androstenedion. Enzim 3β-HSD dikode oleh 

gen yang berada pada kromosom 1p13.1 ( Hiort & Holterhus, 2000; Kicman, 2010 ).  

 Langkah selanjutnya pada sintesis androgen, enzim 17β-hidroksisteroid 

dehidrogenase ( 17β-HSD ) mengubah androstenedion menjadi testosteron di dalam 

testis. Enzim 17β-HSD memiliki 5 jenis isoenzim yang berbeda. Tetapi hanya mutasi 

pada tipe 3 yang ditemukan berhubungan dengan gangguan virilisasi berat pada 

individu 46,XY. Enzim ini dikode oleh gen pada kromosom 9p22. Enzim 17β-HSD 

hanya ditemukan pada testis ( Kicman, 2010 ). 

 Enzim 5α-reduktase lalu akan mengakatalisis perubahan testosteron 

menjadi DHT pada sel target perifer. Enzim ini mempunyai 2 jenis isoenzim yang 

diekspresikan pada jaringan yang berbeda. Pada struktur genital lebih banyak 

didapatkan enzim 5α-reduktase tipe 2. Sementara tipe 1 berperan dalam pengurangan 

kadar androgen, yaitu menghambat kelebihan pembentukan dari estrogen. Pada kasus 

defisiensi enzim 5α-reduktase, pembentukan DHT akan sangat berkurang. Tetapi 

kadar testosteron dapat normal atau meningkat. Individu 46,XY yang mengalami 

kasus seperti di atas, biasanya akan lahir dengan masalah genitalia eksterna yang 

ambigus ( Hiort & Holterhus, 2000; Kicman, 2010 ). 
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Gambar 2.6  Skema Sintesis Androgen ( Hiort & Holterhus, 2000 ) 

 

 Testis manusia mensekresikan sekitar 50-100μg DHT perhari. Testis 

juga memproduksi hormon 17-estradiol, yakni hormon seks wanita, dalam jumlah 

yang sedikit tapi bermakna. Sebagian besar hormon Estradiol dihasilkan dari reaksi 

aromatisasi perifer hormon  testosteron dan androstenedion ( Guyton & Hall, 2001 ). 

Terdapat 3 periode peningkatan hormon testosteron pada laki-laki. Peningkatan 

sekresi testoteron  pertama terjadi  pada minggu 11 masa gestasi. Kemudian kadarnya 

mulai menurun dan terjadi periode peningkatan kedua setelah lahir. Periode 

peningkatan ketiga terjadi saat seorang anak memasuki fase pubertas ( Hughes, 

2001). 

  Androgen juga meliputi hormon kelamin pria yang dibentuk di tempat 

lain selain testis. Sebagai contoh kelenjar adrenal menseksresi paling tidak lima 

Aromatase 
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hormon androgen yang berbeda, walaupun aktivitas maskulinisasi dari semua hormon 

ini normalnya sangat sedikit ( kurang dari 5 persen dari seluruh aktivitas pada pria 

dewasa ) sehingga hormon-hormon tersebut tidak menyebabkan sifat maskulinisasi 

bahkan pada wanita, kecuali menyebabkan pertumbuhan rambut pubis dan aksila. 

Tetapi bila timbul dari sel–sel yang membentuk androgen adrenal, juga hormon 

androgenik dapat menjadi sangat banyak sehingga dapat menyebabkan semua sifat 

seksual sekunder pria. Pengaruh tersebut berhubungan dengan sindrom adrenogenital 

( Guyton & Hall, 2001 ).  

 

2.2.2 Mekanisme kerja dan metabolisme hormon testosteron  

 Sebagian besar testosteron akan berikatan dengan suatu glikoprotein 

yang disebut Sex Hormone Binding Globulin ( SHBG) setelah di sekresi oleh testis. 

Glikoprotein tersebut diproduksi di dalam hati. Dalam bentuk ini testosteron akan 

bersirkulasi dalam darah. Testosteron akan berada dalam bentuk tersebut selama 30 

menit sampai 1 jam atau lebih ( Granner, 2006 ).  

 Hanya sekitar 2-3% testosteron berada dalam keadaan bebas tidak 

terikat pada protein. Hormon yang berada dalam keadaan bebas inilah yang akan 

berikatan dengan sel target. Testosteron di dalam jaringan akan diubah menjadi 

dihidrotestosteron dan melakukan banyak fungsi biologisnya ( Guyton & Hall, 2001; 

Granner, 2006 ). 
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  Testosteron haruslah berikatan dengan reseptor androgen untuk bisa 

menjalankan fungsinya. Reseptor androgen termasuk dalam kelompok reseptor 

hormon superfamily 2 intraseluler ( antara lain mineralokortikoid, glukokortikoid dan 

hormon tiroid ). Reseptor tersebut memiliki mekanisme kerja yang sama yaitu 

berikatan dengan sekuen DNA spesifik dan menginduksi stimulasi sintesis RNA. 

Reseptor androgen ini juga memiliki 3 domain fungsional utama, seperti juga yang 

dimiliki oleh reseptor steroid lain pada superfamily yang sama. Domain tersebut yaitu 

N-terminal domain, DNA binding domain dan C-terminal hormon binding domain. 

Fungsi dari ketiga domain tersebut adalah berpartisipasi dalam regulasi transkripsi       

( Hiort & Holterhus, 2000; Kicman, 2010 ). 

  N-terminal domain adalah ulangan CAG yang merupakan sandi untuk 

glutamin. Biasanya pada laki-laki terdapat 17-29 ulangan. Gen reseptor androgen 

berlokasi pada kromosom X. Sekuen sandi terdiri dari 8 ekson. N-terminal domain 

disandi oleh ekson 1, sedangkan DNA binding domain disandi oleh ekson 2 dan 3. 

Hormon binding domain disandi oleh ekson 4-8. DNA binding domain berlokasi di 

antara C-terminal hormon binding domain dan N-terminal domain. Domain androgen 

binding receptor meliputi 30% dari seluruh reseptor dan bertanggungjawab untuk 

pengikatan androgen secara spesifik. DNA binding domain meliputi sekitar 10% dari 

seluruh reseptor ( Hiort & Holterhus, 2000; Kicman, 2010 ).  

  Reseptor androgen berinteraksi dengan DNA dalam bentuk homodimer 

dengan 2 komplek reseptor hormon yang identik. Komplek dimer ditransfer dari 
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sitosol masuk ke dalam nukleus. Komplek dimer tersebut kemudian akan mengenali 

sekuen spesifik yaitu Androgen Sensitive Region ( ASR ) dari genom DNA yang 

mengakibatkan rangsangan transkripsi dan sintesis gen androgen-dependent ( Hiort & 

Holterhus, 2000 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7  Mekanisme Aksi Androgen ( Hiort & Holterhus, 2000 ) 

 

 Mekanisme aksi androgen ditunjukkan pada Gambar 2.7. Testosteron 

memasuki sel target secara difusi. Testosteron kemudian berikatan dengan reseptor 

androgen dalam sitoplasma. Hal ini menyebabkan perubahan konformasi dan 

pelepasan Heat Shock protein ( HSP ) dari reseptor androgen. Heat Shock 

bertanggungjawab untuk menjaga reseptor dalam keadaan inaktif dan dapat 

dilepaskan dari komplek reseptor. Kehilangan protein tersebut menyebabkan 
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pelepasan domain fungsional dari reseptor dan diperlukan dalam transpor nukleus, 

dimerisasi dan pengikatan DNA. Hormon DHT mempunyai afinitas yang lebih 

tinggi dibandingkan testosteron dalam berikatan dengan reseptor androgen karena 

testosteron lebih cepat memisahkan diri dari reseptor. Steroid lain seperti 

androstenedion, estradiol dan progesteron terikat dalam reseptor androgen dengan 

afinitas yang lebih rendah dibandingkan dengan testosteron ( Hiort & Holterhus, 

2000; Hughes,  2001 ). 

 Kandungan hormon DHT dalam plasma laki-laki dewasa adalah sekitar 

sepersepuluh dari kandungan testosteron. Sekitar 400 µg hormon DHT diproduksi 

setiap harinya bila dibandingkan dengan produksi testosteron yang besarnya sekitar 5 

mg. Metabolisme utama hormon testosteron adalah di hati. Hati merupakan organ 

yang kaya akan enzim katabolik steroid. Metabolit testosteron, yaitu androsteron dan 

etiokolanolon, akan dikonjugasikan dalam hati dengan glukoronida dan sulfat hingga 

terbentuk senyawa yang larut dalam air serta dapat dieksekresikan baik ke usus dalam 

empedu atau  ke urin melalui ginjal ( Kicman, 2010 ).  

 

2.2.3 Fungsi hormon testosteron 

 Testosteron memiliki beberapa fungsi bagi tubuh, mulai sejak seorang 

bayi laki-laki masih di dalam kandungan hingga kemudian beranjak dewasa. 

Testosteron berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan genitalia interna dan 

genitalia eksterna pada laki-laki. Hormon ini juga menyebabkan desensus testis ke 
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dalam skrotum ( Guyton & Hall, 2001 ). Testosteron sebagai salah satu faktor 

hormonal yang berperan merangsang pertumbuhan penis pada laki-laki, dihasilkan 

oleh sel Leydig testis ( Ji, dkk., 2008 ). Kadar hormon ini bervariasi dan 

menunjukkan adanya 3 periode lonjakan yang terjadi sejak janin hingga seseorang 

tumbuh dewasa. Periode lonjakan pertama yaitu pada masa fetus kira-kira usia 

kehamilan 11 minggu. Pada periode ini testosteron berperan dalam diferensiasi 

genitalia interna dan eksterna ( Tridjaja, 2010 ). Testosteron mulai menurun sampai 

akhirnya mulai mengalami peningkatan kedua saat bayi lahir. Peningkatan testosteron 

pada periode kedua ini sampai saat ini masih belum diketahui fungsinya secara jelas. 

Peningkatan kadar testosteron ketiga terjadi pada periode pubertas yang berperan 

dalam proses pacu tumbuh serta menginduksi pertumbuhan seks sekunder ( Ji, dkk., 

2008; Tridjaja, 2010; Hanninen, dkk., 2010 ).  

  Sekresi testosteron setelah pubertas menyebabkan penis, skrotum, dan 

testis membesar kira-kira delapan kali lipat sampai sebelum usia 20 tahun. 

Testosteron juga menyebabkan “sifat kelamin sekunder” pria berkembang pada 

waktu yang sama. Sifat seksual sekunder ini juga akan membedakan pria dari wanita, 

di antaranya testosteron menyebabkan pertumbuhan rambut di atas pubis, di  

sepanjang linea alba kadang-kadang sampai ke umbilikus, pada wajah, dada, dan 

pada bagian tubuh yang lain, seperti punggung. Testosteron juga menyebabkan 

tumbuhnya rambut pada bagian tubuh lainnya sehingga menjadi lebih menyebar. 

Testosteron yang di sekresi oleh testis atau disuntikkan ke dalam tubuh menyebabkan 
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hipertrofi mukosa laring dan pembesaran laring. Pengaruh terhadap suara pada 

awalnya secara relatif menjadi tidak sinkron, “suara serak”, tetapi secara bertahap 

berubah menjadi suara maskulin yang khas. Hormon ini juga meningkatkan ketebalan 

kulit di seluruh tubuh dan meningkatkan kekerasan jaringan subkuatan. Kecepatan 

sekresi beberapa kelenjar sebasea juga ditingkatkan oleh hormon ini. Kelebihan 

sekresi di wajah ini dapat menyebabkan akne. Oleh karena itu, merupakan salah satu 

gambaran yang umum dari remaja ketika tubuh pria pertama kali mengenali 

peningkatan sekresi Testosteron ( Guyton & Hall, 2001; Kicman, 2010 ). 

 Salah satu karakteristik yang paling penting pada pria adalah 

perkembangan dan peningkatan otot mengikuti masa pubertas, rata–rata sekitar 50% 

masa otot pria meningkat melebihi masa otot wanita. Hal ini juga berhubungan 

dengan peningkatan protein di bagian tubuh yang berotot. Peningkatan sirkulasi 

testosteron yang sangat besar pada saat pubertas atau setelah penyuntikan testosteron 

yang lama, tulang akan menebal dan mengendapkan sejumlah besar garam kalsium 

tambahan. Testosteron meningkatkan jumlah total matriks tulang dan menyebabkan 

retensi kalsium. Peningkatan dalam matriks tulang ini diperkirakan sebagai fungsi 

anabolik protein umum testosteron dan pengendapan garam-garam kalsium, yang 

menghasilkan peningkatan matriks tulang secara sekunder ( Hiort & Holterhus, 2000; 

Guyton & Hall, 2001 ).  

   Testosteron juga mempunyai pengaruh pada metabolisme basal. 

Penyuntikan testosterone dalam jumlah besar dapat meningkatkan kecepatan 
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metabolisme basal sampai 15 persen. Jumlah testosteron yang biasa disekresikan oleh 

testis selama remaja dan kehidupan dewasa awal akan meningkatkan kecepatan 

metabolisme sekitar 5 sampai 10 persen di atas nilai yang didapat bila testis tidak 

aktif. Peningkatan kecepatan metabolisme tersebut mungkin disebabkan oleh 

pengaruh tidak langsung testosteron terhadap anabolisme protein, peningkatan 

kuantitas protein, terutama enzim akan meningkatkan aktivitas semua sel ( Guyton & 

Hall, 2001; Kicman, 2010 ). 

 

2.2.4 Kadar hormon testosteron 

 Kadar hormon testosteron yang diproduksi oleh sel Leydig testis 

bervariasi sejak lahir hingga masa pubertas, terjadi beberapa kali lonjakan pada usia 

tertentu dari seorang anak. Terdapat 3 periode peningkatan hormon testosteron. 

Periode pertama yaitu pada masa fetus kira-kira usia kehamilan 11 minggu ( Tridjaja, 

2010 ). Peningkatan kedua saat bayi lahir hingga puncaknya terjadi pada usia 1 bulan. 

Setelah usia 6 bulan kadar testosteron akan menurun sampai kadar yang sangat 

rendah dan kemudian meningkat sangat tinggi pada periode pubertas. Keadaan ini 

merupakan peningkatan testosteron ketiga ( Tridjaja, 2010; Hanninen, dkk., 2010 ). 

Penelitian terhadap 416 bayi ras tionghoa usia 1-12 bulan menunjukkan adanya 

peningkatan kadar hormon testosteron serum postnatal yang bermakna pada usia 1-3 

bulan, dengan kadar mencapai 9,15 nmol/L ( Ji, dkk., 2008 ). Honour ( 1996 ) 
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merujuk kadar hormon pada bayi laki-laki normal hingga pubertas pada Tabel 2.2 di 

bawah ini.  

Tabel 2.2 

Kadar Hormon pada Bayi Laki-Laki Normal Hingga Pubertas ( Honour, 1996 ) 

 

Tanner membagi tahapan yang terjadi selama pubertas. Tahapan ini dibagi 

menjadi Tanner 1 ( T1 ) sampai Tanner 5 ( T5 ) dimana T1 identik dengan 

perkembangan masa anak-anak dan T5 identik dengan maturitas penuh. Pada laki-

laki perkembangan status pubertas dalam pembagian Tanner dapat tercermin pada 

perkembangan genitalia ( G ) dan pertumbuhan rambut pubis ( P ). Pada T1 yaitu 

tahap prapubertas ditandai dengan tahap G1 yaitu volume testis < 4 ml dan pada P1 

belum ada pertumbuhan rambut pubis. Pada tabel diatas, kadar hormon testosteron  

 

Usia Testosteron 

( nmol/L ) 

Androstenedione 

( nmol/L ) 

DHT 

( nmol/L ) 

LH 

( IU/L ) 

FSH 

( IU/L ) 

1-3 hari      >12 4-10 1,5-4,5 hCG yang 

diukur 

0-10 

4-7 hari 0,5-3 1-2,4 0,1-0,8 0-1 0-5 

0,5-4 bulan 4-14 0,5-2,5 0,2-4,5 0-1 0-28 

5 bulan-9 

tahun 

0,2-0,5 0,1-0,7 0,05-2 0-1 0-7 

P1 0,1-1 0,6-1,2 0-0,2 0,5-2,5 0,5-3 

P2 0,1-2 1-2,5 0,1-0,2 1-4 0,5-4 

P3 0,3-15 1,5-3,5 0,2-0,8 1-5 2,5-4,5 

P4 5-25 1,5-5 0,5-2 2-8 3-5,5 

P5 9-32 2-5 0,5-2,5 2-8 2-5,5 
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selama periode prapubertas lebih rendah daripada kadar testosteron setelah bayi lahir 

yang merupakan lonjakan testosteron tahap kedua ( Hughes, 2001 ). 

Peran lonjakan testosteron saat bayi baru lahir masih menjadi kontroversi 

hingga saat ini. Grumbach ( 2005 ) menduga testosteron pada periode ini berperan 

dalam merangsang pertumbuhan penis, karena pada bayi dengan hypogonadotrophic 

hypogonadism yang memiliki kadar testosteron rendah pada 3 bulan awal 

kehidupannya ditemukan memiliki panjang penis di bawah normal. Penelitian kohort 

prospektif terhadap 1962 bayi laki-laki normal selama 6 tahun menunjukkan adanya 

hubungan yang bermakna antara peningkatan kadar testosteron serum postnatal 

dengan kecepatan pertumbuhan penis dan panjang penis pada bayi usia 0-3 bulan. 

Pada penelitian lain dikemukakan bahwa pemberian testosteron terapi saat awal 

kehidupan bayi pada kasus mikropenis akan meningkatkan panjang penis sampai 

ukuran normal sesuai usia ( Main, dkk., 2002; Ishii, dkk., 2004 ). Sementara itu 

Husman (2004) mengungkapkan pada penelitiannya bahwa terapi testosteron pada 

kasus mikropenis tidak efektif untuk merangsang pertumbuhan penis.  

 Kadar hormon ini pada bayi baru lahir dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

di antaranya usia gestasi. Pada penelitian yang dilakukan di Finlandia oleh Hanninen, 

dkk. ( 2010 ) terhadap bayi laki-laki aterm dan preterm, didapatkan bahwa kadar 

testosteron urin pada bayi preterm lebih tinggi secara bermakna bila dibandingkan 

dengan bayi aterm. Kadar testosteron urin pada bayi preterm usia 1 minggu  

mencapai 50 ng/mg kreatinin, sementara pada bayi aterm  kadarnya 20 ng/mg 
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kreatinin. Kadar Hormon ini mencapai puncaknya pada bulan pertama setelah  

kelahiran dan kemudian mulai menurun. Kadar testosteron urin saat  usia 1 bulan  

lebih tinggi 1,8 kali pada bayi preterm dibandingkan dengan bayi aterm. 

 Penelitian lain yang dilakukan dengan memeriksa kadar testosteron 

serum menunjukkan hasil yang serupa dengan penelitian pada bahan urin. Pada 

penelitian potong lintang yang dilakukan terhadap 57 bayi laki-laki aterm selama 30 

hari (dilakukan pengambilan sampel serum pada hari ke 2, 7, 10, 15, 20 dan 30) 

didapatkan bahwa hormon gonadotropin dan testosteron berada pada kadar terendah 

saat hari kedua setelah kelahiran yaitu 66±42 ng/dl. Kemudian kadarnya mulai 

meningkat sedikit dan stabil pada hari ke 7 sampai hari ke 10 yaitu 76±40 ng/dl. 

Setelah itu terjadi peningkatan sampai hari ke 14 dengan kadar mencapai 98±88 n/dl. 

Rata-rata peningkatan dari hari ke 2 sampai hari ke 14 adalah 40±20 ng/dl. Kadar 

tertinggi dalam 1 bulan pertama ini terjadi pada hari ke 30, dengan kadar hormon 

testosteron serum mencapai 210±46 ng/dl ( Bergada, dkk., 2006 ). Huhtaniemi, dkk.   

( 2008 ) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa kadar testosteron serum pada bayi 

preterm lebih tinggi dua kali lipat bila dibandingkan dengan bayi aterm pada hari 1-3 

dan 2-3 bulan setelah lahir. 

 Terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi kadar testosteron, yaitu 

status nutrisi dan faktor genetik. Status nutrisi yang dapat tercermin pada 

pemeriksaan indeks masa tubuh ( IMT ) atau dengan perhitungan status nutrisi 

menurut Waterlow. Status nutrisi menurut Waterlow diklasifikasikan menjadi 
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beberapa kategori, yaitu obesitas, overweight, normal, gizi kurang dan gizi buruk. 

Perhitungannya dengan menggunakan kurve weight for age dari World Health 

Organization ( WHO ) untuk mendapatkan berat badan ideal ( Pedoman Pelayanan 

Medis Ilmu Kesehatan Anak, 2011 ). Status nutrisi didapatkan dari hasil bagi antara 

berat badan aktual dengan berat badan ideal. Indeks masa tubuh memiliki korelasi 

negatif yang bermakna dengan ukuran penis. Kenaikan IMT sering dihubungkan 

dengan adanya peningkatan lemak tubuh yang mengakibatkan peningkatan aktivitas 

kompleks aromatase. Hal ini selanjutnya menimbulkan peningkatan sintesis estradiol 

dari hormon testosteron. Penurunan kadar hormon testosteron ini akan mempengaruhi 

pertumbuhan penis. Pada bayi baru lahir pemeriksaan IMT tidak umum diterapkan, 

yang dipakai sebagai indikator terhadap nutrisi adalah dengan menggunakan kurve 

Lubchenco. Dengan menggunakan kurve ini, maka akan dapat diketahui apakah bayi 

aterm tersebut termasuk ke dalam golongan Kecil Masa Kehamilan ( KMK ), Sesuai 

Masa Kehamilan ( SMK ) atau Besar masa kehamilan ( BMK )  ( Boas, dkk., 2006 ). 

 Sementara itu faktor genetik diduga pula memiliki peran terhadap 

pertumbuhan penis. Pada penelitian yang dilakukan di Belgia terhadap ayah dan 

putranya, didapatkan  hubungan yang bermakna di antara keduanya. Hal ini 

menunjukkan bahwa faktor genetik berperan penting terhadap kadar hormon  

testosteron ( Vanbillemont, dkk., 2010 ). Peran faktor genetik juga dapat terlihat pada 

kasus mikropenis yang dapat diturunkan secara genetik. Kasus mikropenis ini salah 

satunya diakibatkan oleh kadar testosteron  yang rendah ( Wiygul & Palmer, 2011 ). 
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Penelitian menunjukkan paparan polutan dari lingkungan seperti dioxin,  

phthalates, Dichlorodiphenyltrichloroethane, perfluorocarbons, alkylphenols dan 

pestisida, turut berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan organ genitalia 

seorang anak. Hal ini dikaitkan dengan mekanisme anti androgen yang dimiliki bahan 

polutan tersebut sehingga menyebabkan penurunan kadar hormon testosteron             

( Magnussona & Ljungvallb, 2014 ). Paparan bahan–bahan yang dikategorikan 

sebagai endocrine disrupting chemical ( EDC ) pada masa prenatal, dapat 

menimbulkan kelainan pertumbuhan dan perkembangan organ genitalia setelah bayi 

lahir, baik melalui gangguan pada sintesis, transportasi, metabolisme maupun aksi 

dari hormon androgen ( Toppari, dkk., 2012; Gaspari, dkk., 2011 ). 

Pola hidup ibu selama kehamilan, seperti adanya kebiasaan merokok dan 

konsumsi alkohol, dapat meningkatkan risiko anak yang dilahirkan mengalami 

kelainan pada pertumbuhan dan perkembangan organ genitalia, meskipun mekanisme 

yang mendasari belum dapat dijeaskan secara pasti. Konsumsi makanan yang 

mengandung kadar estrogen tinggi juga dapat mempengaruhi keseimbangan antara 

hormone testosteron dan estrogen yang nantinya dapat mengganggu perkembangan 

sistem reproduksi ( Toppari, dkk., 2012 ). 

  Setelah diproduksi, hormon testosteron akan disekresikan dengan pola 

diurnal. Kadar hormon ini akan berada pada level tertinggi di pagi hari kemudian titik 

mulainya penurunan kadar hormon testosteron terjadi pada sore hari. Sehingga 
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pemeriksaan hormon ini disarankan dilakukan pada pagi hari ( Lindgren & 

Norjavaara, 2004 ). 

 

2.2.5 Metode pemeriksaan hormon testosteron 

 Terdapat beberapa metode yang dipergunakan untuk memeriksa kadar 

hormon testosteron dalam tubuh, di antaranya yang sering dipergunakan adalah 

Direct chemiluminescent immunoassay dan Radioimmunoassay ( RIA ). Kadar 

Hormon ini akan  bervariasi  sesuai dengan  metode pemeriksaan yang dipergunakan. 

Sehingga tiap metode pemeriksaan sebaiknya mencantumkan nilai rujukan yang 

disesuaikan dengan usia. Pada penelitian yang dilakukan untuk membandingkan 

kedua metode di atas, didapatkan bahwa Direct chemiluminescent immunoassay 

dapat dipergunakan untuk memeriksa hormon lebih baik daripada RIA ( Tomlison, 

dkk., 2012 ). 

 Metode Sandwich Electrochemiluminescence Immunoassay ( ECLIA ) 

menggunakan fase solid berlapis streptavidin bersamaan dengan antibodi monoklonal 

berlebel kompleks ruthenium untuk mendeteksi analitnya. Pada Gambar 2.8 

ditampilkan prinsip dasar metode ECLIA ( Anonim, 2004 ) 

   Pada inkubasi tahap pertama, antigen pada sampel, antibody poliklonal 

biotinilasi dan antibodi monoklonal spesifik β-Crosslaps di label dengan komplek 

ruthenium membentuk komplek sandwich. Pada inkubasi tahap kedua, setelah 

penambahan mikropartikel paragmatik berlapis streptavidin dan monoklonal, terjadi 



36 

 

 

 

komplek antigen-antibodi yang terikat dengan mikropartikel melalui interaksi antara 

biotin dengan streptavidin ( Anonim, 2004 ). 

  Campuran reaksi ini diaspirasi ke dalam sel pengukur elektrokimia, 

kemudian senyawa yang tidak terikat dicuci dan dibuang oleh buffer procell. 

Sedangkan kompleks imun yang terbentuk, ditangkap secara magnetis. Dalam reaksi 

Electrochemiluminescence ( ECL ) terjadi reaksi antara kompleks ruthenium dengan 

Trypropylamine ( TPA ) yang distimulasi secara elektrik untuk menghasilkan emisi 

cahaya. Jumlah cahaya yang dihasilkan berbanding lurus dengan kadar analit dalam 

sampel ( Anonim, 2004 ). Keuntungan dari ECLIA adalah reagen lebih stabil dan 

waktu pengerjaan cepat ( Kicman, 2010 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8  Prinsip Dasar Metode Electrochemiluminescence Immunoassay 

(Anonim, 2004) 

 


