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Pengertian 

 Fimosis adalah keadaan dimana kulit penis 
(preputium) melekat pada bagian kepala penis 
(glands) dan mengakibatkan tersumbatnya 
lubang saluran air seni, sehingga bayi dan 
anak menjadi kesulitan dan kesakitan saat 
kencing.  



ETIOLOGI 

 

 Fimosis pada bayi laki-laki yang baru lahir 
terjadi karena ruang di antara kutup dan penis 
tidak berkembang dengan baik. Kondisi ini 
menyebabkan kulup menjadi melekat pada 
kepala penis sehingga sulit ditarik ke arah 
pangkal. Penyebabnya bisa dari bawaan dari 
lahir, atau didapat, misalnya karena infeksi 
atau benturan. 

 



Macam macam fimosis 

1. Fimosis kongenital (fimosis fisiologis) timbul sejak 
lahir sebenarnya merupakan    kondisi normal pada 
anak-anak, bahkan sampai masa remaja. 

  Kulit preputium selalu melekat erat pada glans 
penis dan tidak dapat ditarik ke belakang pada saat 
lahir, namun seiring bertambahnya usia serta 
diproduksinya hormon dan faktor pertumbuhan, 
terjadi proses keratinisasi lapisan epitel dan 
deskuamasi antara glans penis dan lapis bagian 
dalam preputium sehingga akhirnya 
kulit preputium terpisah dari glans penis.  

 



2. Fimosis didapat (fimosis patologik, fimosis 
yang sebenarnya, true phimosis) timbul 
kemudian setelah lahir. Hal ini berkaitan 
dengan kebersihan (higiene) alat kelamin yang 
buruk , peradangan kronik glans penis dan 
kulit preputium ( balanoposthitis kronik ), atau 
penarikan berlebihan kulit preputium ( 
forceful retration ) pada fimosis kongenital 
yang akan menyebabkan pembentukan 
jaringan ikat ( fibrosis) dekat bagian kulit 
preputium yang membuka. 

 





• Gambar A: fimosis fisiologis, dimana pada 
umumnya anak-anak kulit kulup tidak bisa ditarik 
ke belakang untuk membuka glans penis. 

•  Gambar B : fimosis patologis, yaitu fimosis yang 
mengalami komplikasi/kelainan oleh karena 
jaringan ikat, sehingga kulit kulup tidak bisa 
ditarik ke belakang sama sekali dan berpotensi 
menimbulkan komplikasi: parafimosis ,nyeri 
ereksi, nyeri saat intercourse pada kondisi ini.) 



Tanda dan gejala 

 
Tanda dan gejala fimosis diantaranya 

1. Penis membesar dan menggelembung akibat 
tumpukan urin 

2. Kadang-kadang keluhan dapat berupa ujung 
kemaluan menggembung saat mulai miksi yang 
kemudian menghilang setelah berkemih. Hal 
tersebut disebabkan oleh karena urin yang 
keluar terlebih dahulu tertahan dalam ruangan 
yang dibatasi oleh kulit pada ujung penis 
sebelum keluar melalui muaranya yang sempit. 
 



3. Biasanya bayi menangis dan mengejan saat 
BAK karena timbul rasa sakit. 

4. Kulit penis tak bias ditarik kea rah pangkal 
ketika akan dibersihkan 

5. Air seni keluar tidak lancer. Kadang-kadang 
menetes dan kadang-kadang memancar 
dengan arah yang tidak dapat diduga 

6. Bisa juga disertai demam 

7. Iritasi pada penis. 



 Patofisiologi 

 
Fimosis dialami oleh sebagian besar bayi baru lahir 
karena terdapat adesi alamiah antara prepusium 
dengan glans penis. Hingga usia 3-4 tahun penis 
tumbuh dan berkembang dan debris yang dihasilkan 
oleh epitel prepusium (smegma) mengumpul 
didalam prepusium dan perlahan-lahan memisahkan 
prepusium dari glans penis. Ereksi penis yang terjadi 
secara berkala membuat prepusium terdilatasi 
perlahan-lahan sehingga prepusium menjadi retraktil 
dan dapat ditarik ke proksimal. Pada usia 3 tahun, 90 
% prepusium sudah dapat diretraksi. 

 
 

 



 Tapi pada sebagian anak, prepusium tetap 
lengket pada glans penis, sehingga ujung 
preputium mengalami penyempitan dan 
akhirnya dapat mengganggu fungsi miksi / 
berkemih. Smegma terjadi dari sel-sel mukosa 
prepusium dan glans penis yang mengalami 
deskuamasi oleh bakteri yang ada didalamnya. 

 
 



Komplikasi 

1. Ketidaknyamanan/nyeri saat berkemih 
2. Akumulasi sekret dan smegma di bawah 

prepusium yang kemudian terkena infeksi 
sekunder dan akhirnya terbentuk jaringan parut. 

3. Pada kasus yang berat dapat menimbulkan 
retensi urin. 

4. Penarikan prepusium secara paksa dapat 
berakibat kontriksi dengan rasa nyeri dan 
pembengkakan glans penis yang disebut 

parafimosis. 
 

 



5. Pembengkakan/radang pada ujung kemaluan 
yang disebut balinitis. 

6. Timbul infeksi pada saluran air seni (ureter) 
kiri dan kanan, kemudian menimbulkan 
kerusakan pada ginjal. 

7. Fimosis merupakan salah satu faktor resiko 
terjadinya kanker penis. 



PENATALAKSANAAN 
 

Ada tiga cara untuk mengatasi fimosis yaitu: 

a. Sunat 

 Banyak dokter yang menyarankan sunat untuk 
menghilangkan masalah fimosis secara 
permanen. Rekomendasi ini diberikan 
terutama bila fimosis menimbulkan kesulitan 
buang air kecil atau peradangan di kepala 
penis (balanitis). Sunat dapat dilakukan 
dengan anestesi umum ataupun local. 

 



b. Obat 
 Terapi obat dapat diberikan dengan salep yang 

meningkatkan elastisitas kulup. Pemberian salep 
kortikoid (0,05-0,1%) dua kali sehari selama 20-30 
hari, harus dilakukan secara teratur dalam jangka 
waktu tertentu agar efektif.  

 
c. Peregangan 
 Terapi peregangan dilakukan dengan peregangan 

bertahap kulup yang dilakukan setelah mandi air 
hangat selama lima sampai sepuluh menit setiap hari. 
Peregangan ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk 
menghindari luka yang menyebabkan pembentukan 
parut. 

 



PERTANYAAN 
1. Aulan nisa 
 Pertanyaan : Pada terapi peregangan kalau tidak hati-hati 

bisa menyebabkan jaringan parut pada penis, apakah efek 
dari jaringan parut tersebut ? 

 Jawaban :  adanya luka parut menyebabkan elastisitas kulit 
berkurang. Pada orang dewasa dapat mengganggu saat 
berhubungan seks karena sulit ereksi. Pada bayi dan balita  
dapat mencegah peregangan kulup. 

 
2. Elsya dita 
 Pertanyaan : Keratinisasi apa maksudnya? 
 Jawaban : keratinisasi dalah proses sel-sel epidermis 

menjadi dewasa secara bertahap akap kehilangan tubuh sel 
sehingga menyisahakan jaringan yang keras pada lapisan 
kulit luar 
 



3. Eka yuliana 
 Pertanyaan  : Kenapa pada tanda gejala fimosis disertai 

demam? 
 Jawaban : demam terjadi karena adanya infeksi pada penis 
 
4. Ike maharani 
 Pertanyaan : Apakah faktor lingkungan dan makanan yang 

dikonsumsi ibu saat hamil mempengaruhi terjadinya 
fimosis? 

 Jawaban : ya, dapat mempengaruhi karena fimosis itu salah 
satunya disebabkan oleh kelainan kongenital, dan kelainan 
kongenital itu sendiri bisaa terjadi karena kekurangan nutrisi 
pada saat hamil, misalnya kekurangan protein. Faktor 
lingkungan juga mempengaruhi karena sebab fimosis selain 
kelainan kongenital juga karena faktor didapat, maksudnya 
bisa karena benturan atau karena infeksi. Jadi semua saling 
mempengaruhi 

 
 



5.  Anisa 

 Pertanyaan : Kenapa fimosis bisa menyebabkan 
kanker penis? 

 Jawaban : Akibat dari fimosis menyebabkan 
penumpukan smegma atau tempat berkumpulnya 
kotoran dan bakteri disekitar kepala penis, 
penumpukan smegma tersebut akan menyebabkan 
radang kepala penis dan radang kulup. Bila tidak 
segera diatasi maka akan menyebabkan kanker penis. 

 



TERIMA KASIH.. 


