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PENDAHULUAN 

Belum didapatkan indikasi yang tetap untuk terapi testosteron untuk perempuan. Namun, para 

klinisi telah menggunakan testosteron sebagai terapi pasien perempuan selama berpuluh tahun 

dengan tujuan meringankan berbagai gejala, meskipun dengan manfaat dan risiko yang belum jelas. 

Di kebanyakan negara, terapi testosteron pada perempuan diberikan secara tanpa label dengan cara 

modifikasi dosis formulasi testosteron untuk laki-laki atau dengan terapi campuran. Hal yang 

menarik ini mendorong pengembangan Pernyataan Sikap konsensus global tentang terapi 

testosteron pada perempuan berdasarkan bukti yang tersedia dari uji acak terkontrol (RCT, 

randomized controlled trial) plasebo/pembanding. 

Pernyataan Sikap ini dikembangkan, dengan konsensus antara organisasi yang berpartisipasi, untuk 

memberikan informasi kepada tenaga kesehatan profesional tentang manfaat dan potensi risiko 

terapi testosteron untuk perempuan. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan yang jelas 

karakteristik pasien perempuan yang akan mendapatkan manfaat dari terapi testosteron, untuk 

mengidentifikasi tanda, gejala, dan kondisi yang telah terbukti tidak mendukung pemberian 

testosteron, untuk menyelidiki bidang yang masih membutuhkan perhatian, untuk mengidentifikasi 

peresepan yang berpotensi merugikan. 

 

METODE 

Satuan Tugas mewakili lembaga terkemuka, dengan keanggotaan internasional yang terdiri atas 

klinisi yang melakukan penilaian dan tata laksana terapi steroid seks untuk perempuan, telah 

ditetapkan. Satuan Tugas ini menyepakati masalah yang perlu dibahas dengan melakukan 

peninjauan sistematik dan meta-analisis terhadap manfaat dan risiko terapi testosteron untuk 

perempuan1. Satuan Tugas ini lalu mengadakan rapat pada 17 Mei 2019 di Berlin, Jerman dan 

membuat konsep pernyataan sikap konsensus ini. 

Rekomendasi terkait manfaat dan risiko terapi testosteron didasarkan pada temuan-temuan dari 

RCT plasebo/pembanding blinded, dengan durasi setidaknya 12 minggu saat data tersedia untuk 

disertakan dalam meta-analisis1. Temuan-temuan ini dilaporkan dengan Level bukti dan Kelas 



4 

 

Rekomendasi2. Rekomendasi praktik klinis adalah pendapat ahli dari panel yang telah disetujui. 

Melalui diskusi yang konstruktif, dicapai kesepakatan konsensus bulat atas semua rekomendasi 

Pendapat Ahli yang disertakan di sini. 

 

REKOMENDASI 

I. Pemeriksaan testosteron, disfungsi seksual perempuan, dan kadar androgen endogen 

(1) Rekomendasi terkait pemeriksaan testosteron sirkulasi pada perempuan 

(a) Testosteron dapat bekerja secara langsung melalui reseptor androgen (AR)/aksi androgen non-

genomik, atau dengan reduksi hormon yang lebih poten yaitu androgen dihidrotestosteron 

(DHT) dan/atau aromatisasi estradiol dan metabolitnya. 

(b) Konsentrasi testosteron menurun pada tahun-tahun reproduksi3,4 (Level IIB). 

(c) Konsentrasi testosteron tampak terjaga pada perempuan berusia di atas 65 tahun, namun 

belum dipahami apakah hal ini memberikan manfaat3,5 (Level IIB). 

(d) Testosteron total dapat diukur dengan ketertiruan dan akurasi tinggi menggunakan 

kromatografi cair/gas dan asai spektrometri massa tandem (LC/GCMS/MS)6 (Kelas B). 

(e) Asai langsung untuk pemeriksaan testosteron total dan bebas tidak dapat diandalkan dalam 

rentang perempuan6,7 (Kelas A). 

(f) Laboratorium acuan harus ‘diselaraskan’ dengan standar biologis, berkoordinasi dengan 

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit8 (Pendapat Ahli). 

(g) Pemeriksaan testosteron menggunakan asai langsung dalam praktik klinis tepat, jika 

LC/GC-MS/MS tidak tersedia, untuk mengecualikan konsentrasi awal tinggi dan juga untuk 

mengecualikan konsentrasi suprafisiologis saat terapi (Pendapat Ahli). 

(h) Penelitian terhadap fisiologi testosteron dan efek klinis harus berfokus pada pengukuran 

testosteron total sebagai penanda biologis utama bukan testosteron ‘bebas’, karena kurangnya bukti 

bahwa testosteron ‘bebas’ adalah fraksi testosteron yang aktif secara biologis9 (Pendapat Ahli). 

 

(2) Rekomendasi terminologi disfungsi seksual perempuan (FSD) 

(a) Gangguan/disfungsi nafsu seksual hipoaktif (HSDD) dan gangguan gairah seksual perempuan 

(FSAD) adalah kondisi berbeda yang harus dikategorikan secara terpisah ketika 

mempertimbangkan dampak androgen pada tampilan klinis pasien dan respons terhadap 

pengobatan (Kelas B).  

(b) Meskipun HSDD dan FSAD tumpang tindih, kedua kondisi ini memiliki etiologi, faktor 

risiko, tampilan klinis, dan respons terhadap intervensi psikologis dan biologis yang berbeda10 

(Kelas B).  
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(c) Penentu tradisional, yaitu seumur hidup vs. dapatan; digeneralisasi vs. situasional, harus 

dipertahankan dan digunakan dalam membuat kategori dan stratifikasi lebih lanjut terhadap tata 

laksana HSDD dan gangguan/disfungsi seksual perempuan lainnya10. 

(d) Diagnosis HSDD dalam praktik klinis harus didasarkan pada penilaian klinis secara 

menyeluruh11 dipandu oleh kriteria diagnostik yang tersedia seperti ISSWSH12,13 atau International 

Classification of Diseases Edisi ke-1114 (Pendapat Ahli). 

 

(3) Rekomendasi yang berkaitan dengan hubungan antara konsentrasi androgen endogen dan 

fungsi seksual perempuan 

(a) Hubungan antara konsentrasi androgen endogen dan fungsi seksual pada perempuan tetap 

belum jelas karena masalah yang berkaitan dengan sensitivitas dan spesifisitas asai androgen 

pada beberapa penelitian dan data yang tidak mencukupi (Tidak cukup). 

(b) Fisiologi androgen bersifat kompleks karena konversi hormon pada jaringan dan potensi 

metabolisme intrakrin pada berbagai jaringan (Tidak cukup). 

(c) Tidak ada batas kadar dalam darah yang dapat digunakan dalam pengukuran androgen yang 

beredar untuk membedakan perempuan dengan atau tanpa disfungsi seksual15 (Kelas C). 

 

II. Rekomendasi mengenai terapi testosteron sistemik untuk perempuan 

pascamenopause, dengan dosis yang mendekati konsentrasi testosteron fisiologis wanita 

pramenopause, berdasarkan temuan dari meta-analisis uji acak terkontrol 

plasebo/pembanding1,16 

Belum didapatkan cukup data untuk membuat rekomendasi mengenai penggunaan testosteron pada 

perempuan pramenopause untuk pengobatan fungsi seksual atau hasil lainnya (Tidak cukup). 

 

(4) Rekomendasi mengenai terapi testosteron pada perempuan pascamenopause dengan HSDD 

alami atau akibat pembedahan, dengan/atau tanpa terapi estrogen bersamaan  

(a) Terapi testosteron, dalam dosis yang mendekati konsentrasi testosteron fisiologis untuk 

perempuan pramenopause, memberikan efek yang menguntungkan pada fungsi seksual 

termasuk peningkatan, di atas efek terapi plasebo/pembanding, rata-rata satu aktivitas seksual 

yang memuaskan per bulan, dan peningkatan subdomain nafsu seksual, gairah, fungsi orgasme, 

kesenangan dan daya tanggap seksual, bersamaan dengan berkurangnya masalah seksual 

termasuk tekanan seksual (Level I, Kelas A). 

(b) Sebagian besar penelitian yang melaporkan fungsi seksual melibatkan perempuan dengan 

HSDD atau FSD yang digeneralisasi, sehingga rekomendasi di atas tidak dapat disamaratakan ke 

subtipe FSD lain atau perempuan tanpa disfungsi seksual (Pendapat Ahli). 
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(c) Rekomendasi 4a tidak berlaku untuk bentuk suntikan, pil atau formulasi yang menyebabkan 

konsentrasi testosteron darah suprafisiologis, atau preparat campuran (Pendapat Ahli). 

(5) Rekomendasi mengenai efek testosteron pada kenyamanan, suasana hati, dan kognisi pada 

perempuan pascamenopause 

(a) Belum didapatkan bukti yang cukup untuk mendukung penggunaan testosteron untuk 

meningkatkan kinerja kognitif, atau untuk menunda penurunan kognitif, pada perempuan 

pascamenopause (Tidak cukup). 

(b) Data yang telah tersedia tidak menunjukkan efek terapi testosteron pada kenyamanan secara 

umum (Level I, Kelas A).  

(c) Testosteron dapat meningkatkan kenyamanan pada perempuan pramenopause tetapi data 

tersebut tidak konklusif (Level 1, Kelas B). 

(d) Data yang tersedia tidak menunjukkan efek testosteron pada suasana hati yang depresi 

(Level I, Kelas B). 

 

(6) Rekomendasi mengenai efek muskuloskeletal testosteron 

(a) Beberapa penelitian telah mengevaluasi efek muskuloskeletal testosteron.   

(b) Pada sejumlah penelitian yang melaporkan efek muskuloskeletal tersebut, dengan jumlah 

subjek penelitian yang kecil, seluruh subjeknya mendapat terapi estrogen bersamaan dan belum ada 

penelitian terhadap perempuan dengan osteoporosis. 

(c) Data yang tersedia tidak mendukung adanya efek terapi testosteron terhadap kepadatan 

mineral tulang pada tulang belakang, pinggul atau leher femur setelah 12 bulan (Level I, Kelas A). 

(d) Tidak didapatkan efek yang signifikan dari pemberian testosteron dosis fisiologis terhadap 

massa tubuh tanpa lemak, total lemak tubuh, atau kekuatan otot (Level I, Kelas A). 

(e) Uji klinis masih dibutuhkan untuk mengevaluasi dampak terapi testosteron terhadap 

jaringan muskuloskeletal (Pendapat Ahli).   

 

(7) Rekomendasi mengenai kemungkinan efek samping androgenik dari terapi testosteron 

(a) Terapi testosteron sistemik untuk perempuan pascamenopause, dalam dosis yang mendekati 

konsentrasi testosteron fisiologis untuk perempuan pramenopause, dikaitkan dengan 

penambahan ringan jerawat dan pertumbuhan rambut tubuh/wajah pada beberapa perempuan, 

namun tanpa alopesia, klitoromegali, atau perubahan suara (Level I, Kelas A). 

 

(8) Rekomendasi mengenai terapi testosteron dan kesehatan kardiovaskular 

(a) Terapi testosteron oral dikaitkan dengan perubahan profil lipid dengan efek negatif pada kadar 

kolesterol HDL dan kolesterol LDL, dan tidak dianjurkan (Level I, Kelas A).  
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(b) Penelitian terhadap terapi testosteron non-oral (perkutan dan injeksi), dalam dosis yang 

mendekati konsentrasi kadar testosteron fisiologis pada perempuan pramenopause, tidak 

menunjukkan efek merugikan yang signifikan pada profil lipid dalam jangka pendek (Level I, Kelas 

A).  

(c) Terapi testosteron tidak dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah, gula darah, atau kadar 

HbA1c (Level I, Kelas A). 

(d) Tren yang tidak signifikan dalam peningkatan risiko trombosis vena dalam (VTE) telah 

teramati setelah terapi testosteron; meskipun demikian, peran terapi estrogen yang diberikan 

bersamaan pada kemungkinan risiko VTE tidak dapat disingkirkan (Level I, Kelas A). 

(e) Terbatasnya data menyebabkan kesulitan penilaian efek terapi testosteron terhadap infark 

miokard atau kematian (Data tidak cukup). 

(f) Sejumlah RCT terhadap terapi testosteron mengecualikan perempuan dengan risiko tinggi 

kardiometabolik; sebagian besar studi menyertakan perempuan dengan terapi estrogen bersamaan, 

dan seluruhnya berdurasi relatif singkat. Berdasarkan data ini, rekomendasi mengenai efek dosis 

fisiologis testosteron terhadap kesehatan kardiovaskular perempuan pascamenopause tidak dapat 

digeneralisasi untuk populasi yang lebih 'berisiko' atau untuk terapi jangka panjang.  

 

(9) Rekomendasi mengenai terapi testosteron dan kesehatan payudara 

(a) Terapi testosteron tidak meningkatkan kepadatan payudara pada mamografi (Level I, Kelas A). 

(b) Data yang tersedia menunjukkan bahwa terapi testosteron transdermal jangka pendek tidak 

berdampak pada risiko kanker payudara (Level I, Kelas A).   

(c) Data dari RCT tidak cukup untuk menilai risiko jangka panjang kanker payudara (Data tidak 

cukup). 

(d) Tidak ada data yang mendukung penggunaan terapi testosteron untuk mencegah kanker 

payudara (Data tidak cukup). 

(e) Perempuan dengan riwayat kanker payudara dikecualikan dari uji acak untuk HSDD. 

Penggunaan testosteron pada perempuan dengan kanker payudara yang sensitif hormon 

memerlukan perhatian (Pendapat Ahli). 

 

(10) Rekomendasi mengenai terapi testosteron dan peristiwa merugikan serius 

(a) Terapi testosteron untuk perempuan pascamenopause, dengan dosis yang mendekati konsentrasi 

testosteron fisiologis untuk perempuan pramenopause, tidak terkait dengan peristiwa merugikan 

serius (Level I, Kelas A).  
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(b) Rekomendasi 10 (a) tidak dapat digeneralisasi untuk populasi yang lebih 'berisiko' karena 

RCT pada terapi testosteron mengecualikan perempuan dengan risiko penyakit kardiometabolik 

yang tinggi, dan sebagian besar menyertakan perempuan dengan terapi estrogen bersamaan. 

(c) Data keamanan untuk testosteron dalam dosis fisiologis tidak tersedia setelah 24 bulan 

pengobatan (Level I, Kelas A). 

 

III. Perawatan klinis perempuan pascamenopause 

(11) Rekomendasi mengenai penilaian lengkap FSD sebelum memulai terapi testosteron 

(a) FSD termasuk HSDD, FSAD, dan gangguan/disfungsi orgasmik memiliki banyak etiologi 

termasuk faktor biopsikososial seperti ketidakseimbangan neuroendokrin, kesehatan atau 

penyakit fisik, kesulitan interpersonal, tekanan psikologis, dan nilai budaya atau agama yang 

represif secara seksual (Kelas C).   

(b) Tata laksana yang diberikan sebaiknya mengikuti model biopsikososial ini dan menyertakan 

pilihan farmakologis (terapi hormon dan agen farmakologis lainnya), psikoterapi, atau 

perawatan multimodalitas yang menggabungkan keduanya17 (Kelas B).  

 

(12) Rekomendasi mengenai terapi testosteron saat ini dan perempuan pascamenopause 

(a) Satu-satunya indikasi berbasis bukti untuk penggunaan testosteron pada perempuan adalah 

untuk terapi perempuan pascamenopause yang didiagnosis mengalami HSDD setelah penilaian 

biopsikososial secara formal (Level I, Kelas A). 

(b) Penyediaan dan izin untuk terapi testosteron khusus untuk perempuan, yang diformulasikan 

dengan tujuan mendekati konsentrasi testosteron fisiologis untuk perempuan pramenopause 

belum terpenuhi. (Pendapat Ahli).  

(c) Apabila tidak tersedia preparat testosteron yang sesuai dan diakui untuk perempuan, maka 

pemberian preparat yang diakui untuk pria diperbolehkan, asalkan konsentrasi hormon 

dipertahankan dalam rentang fisiologis perempuan (Pendapat Ahli).  

(d) Terapi testosteron 'bioidentikal' campuran tidak dapat direkomendasikan untuk pengobatan 

HSDD, karena kurangnya bukti efektivitas dan keamanan, kecuali preparat yang setara dan 

diizinkan tidak tersedia (Pendapat Ahli). Bila produk yang diakui tidak tersedia, dan preparat 

campuran dibutuhkan, farmasi peracikan harus mematuhi kemurnian Bahan Farmasi Aktif (API, 

Active Pharmaceutical Ingredients) dan Praktik Produksi yang Baik (GMP, Good 

Manufacturing Practice) untuk memenuhi standar industri untuk kualitas dan keamanan. Dosis 

harus dibatasi untuk mencapai konsentrasi testosteron dalam rentang pramenopause fisiologis. 

(e) Penggunaan preparat testosteron yang menghasilkan konsentrasi testosteron suprafisiologis, 

termasuk pil dan suntikan, tidak dianjurkan (Pendapat Ahli).  
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(f) Jika uji coba terapi testosteron diberikan untuk HSDD, konsentrasi testosteron total awal harus 

diukur sebelum terapi dimulai, dengan tingkat pengulangan 3–6 minggu setelah dimulainya 

pengobatan (Level IIA, Kelas C). 

(g) Respons klinis pasien terhadap pengobatan harus dipantau dan tanda-tanda kelebihan androgen 

dengan kadar testosteron total serum harus dinilai setiap 6 bulan, untuk menyaring penggunaan 

berlebihan (Pendapat Ahli). 

(h) Jika tidak ada manfaat yang dialami selama 6 bulan, terapi harus dihentikan (Level IB, Kelas 

C). 

 

(13) Rekomendasi mengenai preparat androgenik lainnya 

(a) DHEA sistemik tidak berhubungan dengan peningkatan signifikan libido atau fungsi seksual 

pada perempuan pascamenopause dengan fungsi adrenal normal dan tidak direkomendasikan 

untuk perempuan dengan HSDD18 (Level IA, Kelas A). 

(b) Preparat DHEA per vagina belum diuji dan dengan demikian tidak dapat direkomendasikan 

untuk pengobatan HSDD karena tidak adanya kejadian atrofi vulvovaginal (Pendapat Ahli). 

 

(14) Rekomendasi mengenai desain uji coba testosteron dosis fisiologis di masa mendatang 

(Pendapat Ahli untuk semua) 

(a) Sejumlah RCT buta ganda, yang lebih bermakna, tanpa bias seleksi, dan dengan pelaporan hasil 

terstandardisasi yang konsisten, diperlukan untuk mengevaluasi secara komprehensif manfaat 

dan risiko terapi testosteron untuk perempuan. 

(b) Untuk studi testosteron dan FSD: 

(i) Meringankan tekanan yang berkaitan dengan disfungsi seksual adalah tujuan utama 

pengobatan FSD. 

(ii) Saat ini belum ada kuesioner yang mencakup semua domain fungsi seksual 

perempuan sehingga kombinasi domain dari kuesioner yang berbeda harus 

digunakan. 

(iii) Pengalaman seksual yang memuaskan seharusnya tidak lagi digunakan sebagai 

pengukuran efektivitas utama dalam uji klinis perempuan dengan FSD. 

(iv) Perlu ditetapkan hasil-hasil yang terdefinisi dengan jelas. 

(v) Dibutuhkan instrumen untuk menilai fungsi seksual dengan karakteristik berikut: 

dapat diterapkan secara umum; tidak spesifik untuk suatu penyakit; validitas 

diskriminan yang tinggi antara perempuan yang didiagnosis dengan FSD dan 

perempuan yang fungsional secara seksual; tervalidasi, untuk mengukur FSD sendiri 

dan sebagai instrumen untuk menyaring dan mendiagnosis FSD dan menunjukkan 
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respons klinis yang bermakna terhadap intervensi; mencakup berbagai domain, 

dengan masing-masing domain terdiri dari beberapa unsur; diterjemahkan dan 

diterjemahkan balik dalam berbagai bahasa; memenuhi penilaian yang paling ketat 

untuk mendapatkan persetujuan dari badan pengatur. 

(c) Dibutuhkan RCT yang bermakna untuk melihat efek testosteron terhadap kesehatan 

muskuloskeletal perempuan dengan massa tulang normal, massa tulang rendah, 

osteopenia/osteoporosis dan sarkopenia, dengan keluaran termasuk kepadatan tulang belakang 

dan tulang pinggul total dan tulang femur, skor tulang trabekular, penanda biologis serum, 

risiko patah tulang, komposisi tubuh, dan kekuatan otot. 

(d) Dibutuhkan RCT yang bermakna terhadap efek testosteron pada kinerja kognitif. 

(e) Penelitian harus dilakukan untuk mengevaluasi efek jangka panjang dan keamanan terapi 

testosteron untuk perempuan terhadap kardiometabolik dan payudara. 

 

RINGKASAN DAN PESAN PENTING 

Panel internasional menyimpulkan satu-satunya indikasi berbasis bukti untuk terapi testosteron 

untuk perempuan adalah untuk pengobatan HSDD, dengan data yang tersedia mendukung efek 

terapeutik moderat, pada perempuan pascamenopause. Belum didapatkan cukup data untuk 

mendukung penggunaan testosteron untuk pengobatan gejala atau kondisi klinis lainnya, atau untuk 

pencegahan penyakit.  

Meta-analisis dari data yang tersedia tidak menunjukkan peristiwa merugikan yang berat selama 

penggunaan testosteron fisiologis, dengan catatan bahwa perempuan dengan risiko kardiometabolik 

tinggi dikecualikan dari populasi penelitian. Keamanan terapi testosteron jangka panjang belum 

ditetapkan. 

Sangat penting bahwa diagnosis HSDD melibatkan penilaian klinis secara menyeluruh dan bahwa 

faktor lain yang berkontribusi pada FSD harus diidentifikasi dan diatasi sebelum terapi testosteron 

dimulai10,11. Level testosteron total darah tidak boleh digunakan untuk mendiagnosis HSDD. Terapi 

seharusnya hanya dengan formulasi yang dapat mencapai konsentrasi testosteron darah yang 

mendekati konsentrasi fisiologis pramenopause. Karena belum ada produk testosteron untuk 

perempuan yang diakui saat ini oleh badan pengawas nasional, formulasi pria dapat digunakan 

secara bijaksana untuk dosis perempuan dan konsentrasi testosteron darah harus dipantau secara 

teratur. Panel tidak merekomendasikan penggunaan testosteron campuran. 

Panel menyoroti kebutuhan mendesak untuk penelitian lebih lanjut dalam terapi testosteron untuk 

perempuan dan pengembangan dan lisensi produk yang diindikasikan khusus untuk perempuan.  
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