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BAB VII 

SIMPULAN DAN SARAN 

VII. 1 SIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan analisis statistik polimorfisme V89L gen SRD5A2 (PR: 1 ; 95% 

CI : 0.268-3.729, nilai p : 1.0) tidak dapat disimpulkan bahwa mutan alel (alel 

C) berpengaruh terhadap peningkatan risiko hipospadia dikarenakan 

keterbatasan sampel. 

2. Berdasarkan pada karakteristik pasien hipospadia isolated terlihat bahwa  

fenotipe hipospadia penile paling banyak ditemukan (46%), rata-rata pasien 

datang pada usia yang terlambat (7 tahun 2 bulan), dan 78% pasien hipospadia 

lahir dari ibu primipara. 

3. Insiden mikrodelesi AZFa pada pasien hipospadia cukup tinggi (8,7%). 

Konseling pada pasien ini penting dilakukan. 

 

VII. 2. SARAN 

1. Hingga saat ini penelitian tentang penyakit hipospadia isolated di Indonesia 

masih sangat jarang. Penelitian selanjutnya untuk mencari tahu penyebab 

hipospadia di populasi Indonesia perlu dilakukan dengan metode yang lebih 

baik dengan besar sampel yang lebih besar dan mempertimbangkan faktor-

faktor lain seperti lingkungan, epigenetik dan hormonal. 
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2. Konseling genetik untuk pasien hipospadia penting dilakukan dikarenakan 

terdapat faktor risiko-faktor risiko yang dapat dicegah dan perlu pasien 

ketahui untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hipospadia. 

3. Studi yang tentang functional outcome dan kepuasan pasien hipospadia yang 

telah menjalani repair perlu dilakukan guna kepentingan pengembangan 

metode pembedahan. 
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RINGKASAN 

 

Hipospadia merupakan malformasi muara kencing bayi laki-laki yang dapat 

menyulitkan dalam menentukan jenis kelamin. Insiden malformasi ini cenderung 

meningkat tiap tahunnya dan bervariasi antar negara. Insiden hipospadia diperkirakan 

sekitar 1:250 sampai 1:125 di Amerika Serikat.
1,2,3,4  

Sedangkan di Cina prevalensinya 

5,8 / 10.000 kelahiran bayi laki-laki dan memiliki kecenderungan yang meningkat.
5
  

Hingga saat ini penyebab malformasi ini belum jelas dan dianggap sebagai 

penyakit multifaktorial dimana faktor genetik juga berperan terhadap terjadinya 

penyakit.
5,6

 Salah satu gen kandidat penyebab hipospadia yang diteliti adalah gen 

SRD5A2 (5 alpha reductase tipe-2).
6,7,8 

SRD5A2 mengkode suatu protein mikrosomal 

bernama steroid-5-alpha-reductase 2. Protein yang dikode berfungsi mengubah 

testosterone (T) menjadi dihidrotestosterone (DHT) dalam metabolisme steroid.
9 

Studi oleh Bracka dkk menyebutkan bahwa dari 169 pasien dengan riwayat 

hipospadia yang dianalisis spermanya, 1 dari 32 pasien yang telah memiliki 

keturunan memiliki jumlah sperma kurang dari 20 jt/ml, namun 29% dari 137 laki-

laki yang belum terbukti fertil tidaknya memiliki jumlah sperma kurang dari 20 

jt/ml.
16,17 

Jumlah sperma yang subnormal menandakan adanya gangguan dalam 

proses spermatogenesis yang dapat menjadi salah satu sebab infertilitas pada pria. 

Mikrodelesi kromosom Y terutama regio gen AZF (azoospermia factor) merupakan 

penyebab infertilitas pria yang banyak dijumpai. Prevalensi mikrodelesi pada laki-

laki oligospermia sekitar 5-10% meningkat menjadi 10-15% pada laki-laki 
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azoospermia.
18

 Sedangkan gen SRY menyebabkan sel germinal primordial berubah 

menjadi testis yang berperan penting dalam spermatogenesis.
18

 Satu studi di Jepang 

telah meneliti kemungkinan mikrodelesi pada interval 6 atau sekitar regio AZFc pada 

pasien isolated hypospadia, namun tidak ditemukan bukti mikrodelesi pada semua 

sampelnya.
19 

Hasil pemeriksaan polimorfisme V89L gen SRD5A2 dari 46 sampel yang 

terdiri dari 23 sampel hipospadia dan 23 kontrol laki-laki normal yang dilakukan 

dengan metode PCR- RFLP menggunakan PAGE dan dilanjutkan dengan konfirmasi 

sekuensing didapatkan frekuensi alel mutan C adalah 0,51 dan alel WT G adalah 0,49.  

Nilai OR (       )  ) adalah sebesar 1.0; 95% CI: 0.268–3.729, dengan p value 1.0. 

Sedangkan dari data analisis mikrodelesi AZF dan SRY berdasarkan data sekunder 

pasien, ditemukan 8,7% (2 dari 23 sampel hipospadia) memiliki mikrodelesi parsial 

AZFa. Karakteristik pasien yang terlihat adalah rata-rata usia ketika mereka datang (7 

tahun 2 bulan) yang sudah terlambat dari waktu ideal dilakukanya operasi repair (6-

12 bulan). Mayoritas (78%) anak hipospadia lahir dari ibu primipara. 

Dari hasil penelitian ini, tidak dapat disimpulkan apakah alel C pada 

polimorfisme V89L gen SRD5A2 meningkatkan risiko hipospadia dikarenakan besar 

sampel yang terlalu kecil dan insiden mikrodelesi AZFa yang ditemukan menjadi 

dasar yang penting dalam konseling genetik pada pasien hipospadia. 
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