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MORFOLOGI DAN FUNGSI OVARIUM 
 

PENDAHULUAN 

Fungsi reproduksi wanita memiliki siklus aktivitas yang ditandai 

dengan pertumbuhan dan perkembangan dari folikel dominan. 

Normalnya ovarium akan memproduksi satu folikel dominan yang akan 

mengalami ovulasi pada setiap siklus menstruasi. Folikel dominan akan 

memproduksi estradiol pada saat fase folikuler dari siklus ovarium. 

Setelah ovulasi, folikel akan berubah menjadi corpus luteum yang akan 

mensekresi progesteron dalam jumlah besar saat fase luteal dari siklus 

menstruasi. Estradiol dan progesteron bekerja pada uterus untuk 

mempersiapkan kondisi uterus sebagai tempat implantasi embrio. Oleh 

karena itu, untuk memahami siklus menstruasi dan fertilitas wanita perlu 

dipahami mengenai siklus hidup dari folikel dominan dan apa saja yang 

mempengaruhinya. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai hal-hal 

mengenai proses folikulogenesis dan ovulasi. 1 

 

 
Gambar 1. Proses Folikulogenesis dan Ovulasi di ovarium 2 

 

Disampaikan pada pertemuan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi bagian Obstetri dan 
Ginekologi RSHS/FKUP Bandung, tanggal 23 Juni 2005 
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FOLIKULOGENESIS 

Folikulogenesis dimulai dengan diambilnya folikel primordial ke 

dalam suatu kumpulan yang berisi folikel-folikel yang sedang tumbuh 

berkembang dan dapat diakhiri baik dengan ovulasi atau mati menjadi 

atresia. Pada wanita, folikulogenesis merupakan proses yang sangat 

panjang, membutuhkan waktu kira-kira 1 tahun untuk folikel primordial 

tumbuh dan berkembang mencapai stadium ovulasi. Folikulogenesis 

dapat dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama, disebut juga preantral 

atau fase gonadotropin-independen, ditandai dengan pertumbuhan dan 

diferensiasi dari oosit. Fase yang kedua, disebut antral (Graaf) atau fase 

gonadotropin-dependen, ditandai dengan peningkatan pesat dari ukuran 

folikel itu sendiri (sampai kira-kira 25 mm).  

Fase preantral dipengaruhi oleh faktor-faktor pertumbuhan yang 

diproduksi secara lokal melalui mekanisme autokrin/parakrin. Fase yang 

kedua diatur oleh Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizing 

Hormone (LH) serta faktor-faktor pertumbuhan lainnya. Faktor-faktor 

pertumbuhan ini akan merangsang proliferasi sel dan mempengaruhi 

aktivitas gonadotropin.  

Pada setiap menstruasi, folikel dominan yang berovulasi berasal 

dari folikel primordial yang disiapkan dari satu tahun sebelumnya. Fase 

preantral atau fase kelas 1 dibagi menjadi 3 stadium utama: stadium 

folikel primordial, primer, dan sekunder. Secara keseluruhan, 

perkembangan folikel primordial menjadi folikel sekunder yang tumbuh 

sempurna memerlukan 290 hari atau sekitar 10 siklus menstruasi yang 

teratur. Fase antral umumnya dibagi menjadi empat stadium: folikel kecil 

(kelas 2, 3, 4, 5), sedang (kelas 6), besar (kelas 7), dan preovulasi (kelas 8) 

stadium folikel Graaf. Setelah pembentukan antrum pada saat stadium 

kelas 3 (diameter ~0.4mm), laju pertumbuhan folikuler meningkat cepat. 

Waktu interval diantara pembentukan antrum dan perkembangan folikel 

preovulasi yang berukuran 20 mm berkisar antara 60 hari atau 2 siklus 
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menstruasi. Folikel dominan dipilih dari sekelompok folikel kelas 5 pada 

akhir dari fase luteal dari siklus. Sekitar 15-20 hari yang diperlukan folikel 

dominan untuk tumbuh menjadi stadium preovulasi. Atresia dapat 

muncul setelah stadium folikel kelas 1 atau folikel sekunder, dengan 

angka kejadian tertinggi pada saat berkumpulnya folikel kecil, sedang 

(kelas 5, 6, dan 7) dan folikel Graaf. Sampai memasuki stadium preovulasi, 

folikel akan mengandung oosit primer yang tertahan pada profase dari 

meiosis I. Pada saat stadium lanjut preovulasi, oosit akan melanjutkan 

meiosis dan menjadi oosit sekunder yang tertahan dalam metafase II. 1,3,4,5 

 

 
Gambar 2. Siklus normal folikulogenesis pada wanita. (gc=jumlah sel 

granulosa; d=hari) 1 

 

Dari gambar diatas didapatkan bahwa: kelas 1 merupakan periode 

preantral atau gonadotropin-independen. Dibutuhkan kira-kira 290 hari 

untuk mengambil folikel dominan dan tumbuh menjadi folikel sekunder 

yang tumbuh sempurna. Kelas 3-8 merupakan periode antral (Graaf) atau 
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gonadotropin-dependen. Dari mulai kavitasi atau permulaan 

pembentukan antrum, dibutuhkan waktu kira-kira 60 hari untuk melewati 

stadium-stadium folikel kecil (kelas 2-4), medium (kelas 5, 6) dan besar 

(kelas 7) dan preovulasi (kelas 8) stadium folikel Graaf. Setelah terseleksi, 

biasanya dibutuhkan waktu kira-kira 20 hari untuk folikel dominan dalam 

mencapai stadium ovulasi. Atresia dapat ditemukan pada perkembangan 

folikel setelah stadium kedua. 

 

 
Gambar 3. Proses Oogenesis dalam siklus reproduksi wanita 2 

 

Proses folikulogenesis terjadi di dalam korteks ovarium. 

Folikulogenesis dapat juga disebut sebagai suatu proses untuk mencapai 

suatu tingkatan kelangsungan kehidupan tingkat lanjut yang ditandai 

dengan proliferasi sel-sel dan sitodifferensiasi. Proses ini terdiri dari 

empat tingkatan perkembangan utama yaitu: 1) pengambilan folikel 

dominan, 2) perkembangan folikel preantral, 3) penyeleksian dan 

pertumbuhan folikel Graaf, dan 4) atresia folikel.1,5,6 
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. 

 
Gambar 4. Ovarium dewasa dapat dibagi menjadi 3 bagian: korteks, 

medula, dan hilus. Korteks terdiri dari epitelium permukaan (se), tunica 

albuginea (ta), folikel-folikel ovarium (primordial, primer (pf), sekunder 

(sf), folikel Graaf ukuran kecil, medium dan besar (gf)) and corpus luteum 

(cl). Medula terdiri dari pembuluh darah besar dan saraf. Hilus terdiri 

dari arteri spiralis besar dan hilus atau sel Leydig besar. 1 

 

Transisi Folikel Primordial menjadi Folikel Primer 

Folikel primordial merupakan unit dasar terpenting reproduksi 

dari ovarium oleh karena dari folikel ini akan berkembang menjadi folikel 

dominan dan nantinya akan memasuki siklus menstruasi. Masuknya 

suatu folikel primordial yang telah tersedia ke kumpulan folikel-folikel 

yang sedang tumbuh dikatakan sebagai proses pengambilan atau transisi 



 

 

6

folikel primordial menjadi folikel primer. Untuk memahami proses ini, 

perlu juga dipahami hubungan struktur dan fungsi dari folikel primordial.   

 

 
Gambar 5. Tahapan perkembangan folikel ovarium 2 

 

Folikel Primordial 

Secara histologis, folikel primordial mengandung satu oosit primer 

berukuran kecil (diameter ~ 25µm) yang tertahan dalam stadium profase 

dari meiosis I, satu lapis sel granulosa gepeng atau skuamous, dan lamina 

basalis. Dengan adanya lamina basalis, maka akan tercipta suatu 

lingkungan mikro yang mendukung pertumbuhan dari sel granulosa dan 

oosit, yang mana lamina basalis ini berfungsi agar kontak langsung 

dengan sel-sel lain tidak terjadi. Folikel primordial tidak memiliki suplai 

darah sendiri dan oleh karena itu hubungan dengan sistem endokrin pun 

menjadi terbatas. Seluruh folikel primordial (oosit) dibentuk pada saat 

masa fetus diantara umur gestasi bulan ke-6 dan ke-9. Oleh karena itu, 

dapat dipahami bahwa semua oosit yang berpartisipasi dalam siklus 
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reproduksi wanita selama hidupnya telah ada dalam ovarium sejak lahir. 

Jumlah folikel primordial atau sel telur dalam ovarium wanita 

berhubungan dengan masa reproduksi wanita atau ovary reserve (OR). 

 

 
Gambar 6. Folikel primordial pada manusia (PF). Oosit dengan vesikel 

germinal-nya (GV) atau nukleus dikelilingi oleh satu lapis sel granulosa 

skuamous (GC), yang keduanya dikelilingi oleh lamina basalis (BL). 

Diameter PF berkisar ~30µm. 1 

 

Sebagian dari folikel primordial akan diambil dan tumbuh 

langsung setelah pembentukannya dalam masa fetus. Proses pengambilan 

akan terus berlangsung sampai kumpulan folikel primordial tidak dapat 

aktif lagi setelah masa menopause. Pengambilan dari folikel primordial 

berlangsung dalam kecepatan yang konstan dalam tiga dekade pertama 

dalam kehidupan wanita, namun ketika jumlah folikel primordial dalam 

ovarium berada dalam jumlah kritis sebanyak ~25,000 pada                    

usia 37.5 ± 1.2 tahun, maka kecepatan hilangnya folikel primordial akan 
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meningkat kira-kira dua kali lipat. Penurunan kesuburan berlangsung 

bersamaan dengan semakin meningkatnya pengambilan folikel 

primordial dari ovarium. Peningkatan monotropik kadar FSH plasma 

yang berhubungan dengan bertambahnya usia yang muncul setelah     

usia 36 tahun dipercaya turut memegang peranan dalam peningkatan 

pengambilan dan mengurangi kesuburan wanita menjelang masa 

menopause. 3,7 

 

 

Gambar 7. Pada wanita, semua folikel primordial mulai dibentuk saat 

fetus dalam masa gestasi 6-9 bulan. Dalam periode ini, oosit akan 

berkurang secara bermakna oleh karena terjadinya apoptosis. Jumlah 

folikel primordial berkurang secara progresif oleh karena adanya 

pengambilan yang terus menerus sampai jumlahnya sangat berkurang 

saat menopause pada usia ~50 tahun. 1 
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Perubahan bentuk sel dari skuamous menjadi kuboid, dan 

perubahan kandungan potensial mitotik pada sel granulosa merupakan 

penanda histologis terjadinya proses pengambilan. Kejadian ini diikuti 

dengan aktivasi gen dan pertumbuhan dari oosit. 
 

 

Gambar 8. Fotomikrograf (pembesaran 40x) stadium awal folikulogenesis 

preantral. A) Folikel Primordial; panah, sel granulosa skuamous.              

B) Transisi Folikel Primordial menjadi Folikel Primer; panah, sel 

granulosa kuboid. C) Folikel Primer dengan sel granulosa kuboid 

multipel. D) Folikel Primer yang tumbuh sempurna pada stadium transisi 

Folikel Primer menjadi Sekunder; panah, pembentukan dari lapisan 

sekunder sel granulosa.1 

 

Folikel Primer 

Folikel primer ditandai dengan adanya satu atau lebih sel 

granulosa kuboid yang tersusun dalam satu lapis sel yang mengelilingi 

oosit. Proses perkembangan utama yang terjadi pada folikel primer 

termasuk ekspresi reseptor FSH dan pertumbuhan serta diferensiasi oosit.  
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Gambar 9. Diagram ilustrasi perubahan histologis utama yang menyertai 

periode gonadotropin-independen dari folikulogenesis preantral 1 

 

Ekspresi reseptor FSH 

Pada saat perkembangan folikel primer, sel-sel granulosa akan 

mengekspresikan reseptor FSH. Aktivin yang diproduksi oleh sel 

granulosa diduga memiliki peranan dalam merangsang ekspresi reseptor 

FSH melalui mekanisme autokrin/parakrin dan juga diduga bahwa 

peningkatan dari kadar FSH plasma akan meningkatkan perkembangan 

folikel primer.    
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Gambar 10. Differensiasi dini dari sel granulosa saat folikulogenesis akan 

diikuti dengan ekspresi reseptor FSH. Hal ini diduga berhubungan 

dengan mekanisme autokrin/parakrin dari aktivin. 1 

 

Pertumbuhan dan Differensiasi Oosit 

Perkembangan folikel primer juga diikuti dengan perubahan yang 

nyata pada oosit. Pada saat periode preantral, diameter oosit akan 

meningkat dari ~ 25µm menjadi ~ 120µm. Pertumbuhan pesat ini terjadi 

oleh karena adanya reaktivasi dari genom oosit. Faktor-faktor 

pertumbuhan yang dihasilkan oleh oosit memiliki peranan yang penting 

dalam mengatur folikulogenesis preantral termasuk dalam merangsang 

proliferasi sel granulosa dan perkembangan sel theca. 

 

Folikel Sekunder 

Dengan berlanjutnya folikulogenesis preantral, struktur folikel 

mulai mengalami perubahan. Perubahan yang utama selama 

perkembangan folikel sekunder yaitu peningkatan jumlah sel granulosa 

dan penambahan sel theca. Perkembangan folikel primer menjadi folikel 
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sekunder yang berkembang sempurna merupakan hasil dari proses aktif 

pengaturan autokrin/parakrin termasuk faktor-faktor pertumbuhan yang 

dihasilkan oleh oosit. 

 

Transisi Folikel Primer menjadi Folikel Sekunder 

Perkembangan folikel sekunder dimulai dengan bertambahnya sel 

granulosa lapisan kedua. Tahapan ini disebut sebagai transisi folikel 

primer menjadi sekunder. Hal ini diikuti dengan perubahan sel granulosa 

dari epitel selapis kuboid menjadi epitel berlapis kolumner.  

 

 

Gambar 11. Folikel Sekunder normal. Terdiri dari oosit yang tumbuh 

sempurna dikelilingi oleh zona pelusida, 5 sampai 8 lapis sel granulosa, 

lamina basalis, theca interna dan theca eksterna yang mengandung 

sejumlah pembuluh darah kecil. 1 
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Perkembangan  Theca 

Perkembangan folikel sekunder juga ditandai dengan 

perkembangan theca. Pada saat transisi folikel primer menjadi sekunder, 

beberapa lapisan dari sel-sel yang menyerupai jaringan ikat dibentuk di 

sekitar lamina basalis yang nantinya disebut sebagai lapisan theca. 

Dengan berlanjutnya perkembangan folikel sekunder, maka akan 

terbentuk dua lapisan sel theca yaitu lapisan dalam theca interna yang 

berdifferensiasi di dalam sel theca interstitial dan lapisan luar theca 

eksterna yang berdifferensiasi menjadi sel otot polos. Perkembangan theca 

juga diikuti dengan neoformasi dari sejumlah pembuluh-pembuluh darah 

kecil, yang diduga melalui proses angiogenesis. Darah akan bersirkulasi 

mengelilingi folikel, membawa nutrien dan gonadotropin ke dalam, serta 

sisa dan hasil sekresi dari folikel yang sedang berkembang. Saat fase 

preantral dari folikulogenesis hampir selesai, folikel sekunder yang telah 

tumbuh sempurna akan mengandung lima struktur utama yang terdiri 

dari oosit yang tumbuh sempurna dikelilingi oleh zona pelusida,          

sekitar 9 lapis sel granulosa, lamina basalis, theca interna, theca eksterna 

dan jalinan kapiler dalam jaringan theca. 

 

Folikel Graaf 

Folikel Graaf ditandai dengan munculnya suatu ruang (kavitas) 

atau antrum yang mengandung cairan yang disebut cairan folikuler atau 

liquor folliculi. Folikel Graaf dapat juga disebut sebagai folikel antral. 

Cairan folikuler adalah eksudat dari plasma yang merupakan hasil sekresi 

dari oosit dan sel granulosa. Cairan tersebut merupakan medium yang 

mana residu sel granulosa dan oosit serta molekul-molekul regulator 

harus melewatinya untuk keluar dari dan melalui membran folikel. 
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Kavitasi 

Dimulainya perkembangan folikel Graaf ditandai dengan 

munculnya kavitas yang berisi cairan pada salah satu kutub dari oosit. 

Proses ini disebut kavitasi atau merupakan awal terbentuknya antrum. 

 

 

Gambar 12. Fotomikrograf dari Folikel Tersier awal berdiameter 0,4 mm 

dalam stadium kavitasi atau stadium antrum awal. zona pelusida (ZP); sel 

granulosa (GC); lamina basalis (BL); theca interna (TI); theca externa (TE); 

granulosa mitosis (tanda panah). 1 

 

Klasifikasi Folikel Graaf 

Pertumbuhan dan perkembangan Folikel Graaf dapat dibagi 

menjadi empat stadium berdasarkan ukurannya. Setiap folikel dominan 

memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tahapan perkembangan mulai 

dari stadium kecil (1-6 mm), sedang (7-11 mm), besar (12-17 mm) sampai 

pada tingkat preovulasi (18-23 mm) pada wanita. Folikel yang atretik 

umumnya akan gagal untuk berkembang mulai dari stadium kecil sampai 

sedang (1-10 mm). Banyaknya folikel Graaf dan ukurannya bervariasi 

menurut usia dan siklus menstruasi. 
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Struktur Folikel 

Setelah kavitasi, tujuan dari pembentukan folikel Graaf yang 

diinginkan telah tercapai, dan keseluruhan tipe sel telah ada dalam posisi 

yang sesuai menunggu datangnya stimulus yang akan merangsang 

pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap. Ukuran dari folikel 

Graaf ditentukan dari besarnya antrum yang juga dipengaruhi oleh 

volume cairan folikuler yang berkisar antara 0,02 sampai 7 ml. Proliferasi 

dari sel-sel folikel juga berperan dalam menentukan ukuran folikel. Pada 

folikel yang dominan, sel-sel granulosa dan theca akan berproliferasi 

dengan sangat cepat diikuti oleh berkembangnya antrum yang dipenuhi 

oleh cairan folikuler. Peningkatan akumulasi cairan folikuler dan 

proliferasi sel bertanggung jawab atas pertumbuhan yang pesat dari 

folikel dominan saat fase folikuler dari siklus. Ukuran dari folikel atretik 

dipengaruhi oleh terbatasnya pembentukan cairan folikuler dan mitosis 

sel granulosa dan theca.  

 

 

Gambar 13. Diagram dari struktur Folikel Graaf 1 

 

Theca eksterna terdiri dari sel otot polos yang tersusun secara 

konsentris, yang mana dipersarafi oleh saraf otonom. 
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Gambar 14. Gambaran dari dinding folikel Graaf 1 

 

Theca interna mengandung kumpulan dari sel-sel epitel besar yang 

disebut sel theca interstitial. Sel theca interstitial memiliki reseptor sel 

untuk LH dan insulin. Sebagai respon terhadap stimulasi LH dan insulin, 

sel tersebut akan menghasilkan kadar androgen tinggi, umumnya 

androstenedion. Theca interna banyak menerima vaskularisasi yang 

berasal dari jalinan kapiler longgar yang mengelilingi folikel Graaf saat 

proses pertumbuhan. 

Di dalam folikel Graaf, sel granulosa dan oosit didistribusikan 

sebagai suatu massa dengan bentuk dan posisi yang tertentu yang tepat. 

Sel granulosa dibagi menjadi empat subtipe yaitu membran, area 

periantral, cumulus oophorus dan sel granulosa corona radiata. Seluruh 

sel granulosa ini akan mengekspresikan reseptor FSH saat perkembangan 

folikel Graaf, namun setiap grup dari sel granulosa dipengaruhi oleh 

posisinya masing-masing untuk mengekspresikan stadium spesifik yang 

berlainan sebagai respon terhadap stimulasi FSH. Sebagai contoh, sel 

membrana granulosa akan mengekspresikan P450arom dan reseptor LH  
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yang mana area periantral, cumulus dan sel granulosa corona radiata 

tidak. 1,2,3 

 

Penyeleksian 

Pada wanita dengan siklus normal, folikel dominan dipilih dari 

sekumpulan folikel kelas 5 pada akhir dari fase luteal siklus menstruasi. 

Indikasi awal yang menunjukan telah terjadi seleksi adalah sel granulosa 

akan terus menerus membelah relatif lebih cepat pada satu folikel 

sedangkan proliferasi sel granulosa akan melambat pada folikel lainnya. 

Mekanisme yang mendasari terjadinya seleksi meliputi peningkatan yang 

kedua dari kadar FSH plasma yang dipercaya disebabkan oleh penurunan 

produksi estradiol dan inhibin A oleh corpus luteum. 1,3,9 

 

Kerja FSH pada sel Granulosa 

FSH memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya 

mekanisme seleksi dan perkembangan folikel yang dominan, dan tidak 

ada ikatan lain yang dapat mempengaruhi aktivitasnya. Mekanisme 

utama dari kontrol FSH adalah dengan merangsang jalur transduksi 

reseptor FSH pada sel-sel granulosa. Meskipun LH tidak terlalu 

memegang peranan penting pada proses ini, tapi LH sangat berguna 

dalam mengatur formasi folikel dominan sampai akhirnya folikel 

dominan mempunyai kapasitas merangsang ekspresi dari substrat 

aromatase dan androstenedion. Untuk memahami perkembangan folikel 

dominan selama siklus, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai 

kerja dari FSH dan LH pada sel-sel granulosa dan sel interstitial theca. 

 FSH dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior pada pertengahan 

siklus reproduktif. Pada sel-sel granulosa, FSH berfungsi meningkatkan 

aktivitas enzimatik yang berguna mengkatalisa aromatisasi androgen atau 

sejenisnya untuk menghasilkan estrogen. Aktivitas ini diduga diatur 

diatur dengan peningkatan kerja adenilatsiklase dan androgen. Estrogen 
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(estradiol) yang disintesa oleh folikel dominan berperan juga 

meningkatkan kerja sel folikuler FSH guna meningkatkan respon LH. 

Selain menghasilkan estrogen, FSH berperan juga dalam pematangan 

telur khususnya pada tahap-tahap perubahan folikel. Perlu dipahami 

bahwa FSH pada suatu siklus dapat memegang peranan yang lebih 

penting dibandingkan hormon reproduktif lainnya tapi pada siklus 

tertentu peranan FSH dapat lebih rendah dibandingkan hormon 

reproduktif lainnya. 7,8,10 

 

 
Gambar 15. Regulasi endokrin dalam sistem reproduksi 2 

 

 



 

 

19

Kerja LH pada sel Theca Interstitial 

 Pada sel theca, LH berperan untuk meningkatkan aktivitas enzim 

pembelah rantai kolesterol (yang diduga merupakan tahap penghambatan 

kecepatan steroidogenesis pada berbagai jaringan penghasil steroid)  dan 

untuk meningkatkan aktivitas 17 alfa hidroksilase yang merupakan suatu 

enzim untuk pembentukan steroid androgen seperti 

dehidroisoandrosteron, androstedion dan testosteron. 

 Androstenedion yang dibentuk dalam sel theca berdifusi ke dalam 

cairan folikuler dan setelah itu memungkinkan sel granulosa untuk 

melakukan aromatisasi membentuk estron yang kemudian menjadi 

estradiol. 1,3 

 

Konsep ”Dua sel-Dua gonadotropin” 

Mekanisme fisiologis dimana folikel dominan akan menghasilkan 

estradiol disebut sebagai konsep ”dua sel-dua gonadotropin”. Masuknya 

LH ke dalam sel theca interstitial akan merangsang terjadinya sintesis dan 

sekresi dari androstenedion. Jumlah dari sekresi androgen akan 

mencerminkan kandungan dalam theca atau molekul regulator lainnya 

termasuk insulin, IGF-I, lipoprotein, aktivin dan inhibin. Sebagian dari 

androstenedion berdifusi menjadi cairan folikuler yang terakumulasi pada 

konsentrasi yang sangat tinggi. Sebagai respon terhadap induksi P450 

dalam sel granulosa oleh stimulasi FSH, androstenedion akan mengalami 

proses aromatisasi menjadi estrone, yang nantinya akan dikonversikan 

menjadi estradiol. 3,7,9 
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Gambar 14. Diagram yang menunjukan konsep "Dua sel-Dua 

Gonadotropint" dalam produksi estrogen oleh folikel 2 

 

OVULASI 

 Ovulasi pada wanita terjadi pada hari ke 14 dari siklus normal 

seksual 28 hari. Sesaat sebelum ovulasi, dinding luar folikel yang 

menonjol akan membengkak dengan cepat dan daerah kecil pada bagian 

tengah kapsul yang disebut stigma akan menonjol seperti puting. Dalam 

waktu 30 menit kemudian, cairan mulai mengalir dari folikel melalui 

stigma. Sekitar 2 menit kemudian folikel menjadi lebih kecil karena 

kehilangan cairannya, stigma akan robek cukup besar dan cairan yang 

lebih kental yang terdapat di bagian tengah folikel mengalami evaginasi. 

Cairan kental ini membawa ovum bersamanya yang dikelilingi oleh 

beratus-ratus sel granulosa kecil yang disebut korona radiata atau sel 

kumulus.  
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Gambar 15. Folikel Ovulasi 2 

 

Pada proses terjadinya ovulasi diperlukan LH untuk pertumbuhan 

akhir dari folikel dan ovulasi. Tanpa hormon ini walaupun FSH tersedia 

dalam jumlah yang banyak, folikel ini tidak akan berkembang ke tahap 

ovulasi. Sekitar 2 hari sebelum ovulasi, sekresi LH oleh kelenjar hipofisis 

anterior meningkat dengan pesat menjadi 6 sampai 10 kali lipat dan 

mencapai puncaknya 16 jam sebelum ovulasi. Sedangkan FSH meningkat 

kira-kira 2 sampai 3 kali lipat pada saat bersamaan. Kedua hormon ini  

bekerja secara sinergestik pada pembengkakan folikel yang berlangsung 

cepat selama beberapa hari sebelum ovulasi. LH juga mempunya efek 

khusus terhadap sel granulosa dan sel theca, yang mengubah kedua sel 

tersebut menjadi lebih bersifat sel yang mensekresikan progesteron dan 

sedikit estrogen. Oleh karena itu, kecepatan sekresi estrogen mulai 

menurun kira-kira 1 hari sebelum ovulasi.  
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Gambar 16. Perubahan pada ovarium dan uterus 2 

 

LH pada proses ovulasi disekresikan dalam jumlah yang besar oleh 

kelenjar hipofisis anterior. Kemudian LH menyebabkan sekresi hormon-

hormon steroid folikuler dengan cepat yang mengandung sejumlah kecil 

progestron untuk pertama kalinya yang mana progesteron tersebut 

meningkatakan daya regang dinding folikel. Beberapa jam kemudian 

terjadi peristiwa-peristiwa yang diperlukan untuk terjadinya ovulasi. 

Pada peristiwa pertama, theca eksterna (kapsul folikel) melepaskan enzim 

proteolitik (kolagenase) dari lisozim yang mengakibatkan pelarutan 

dinding kapsul dan akibatnya yaitu melemahnya dinding, pembengkakan 

folikel dan degenerasi dari stigma.  Pada saat bersamaan terjadi juga 

peristiwa yang kedua yang mana pada peristiwa ini terjadinya 

pertumbuhan pembuluh darah baru yang berlangsung cepat ke dalam 

dinding folikel. Dengan adanya pembuluh darah baru maka akan 

merangsang peningkatan prostaglandin (PGE2). Selain itu, dengan adanya 

pembuluh darah baru pada folikel akan menyebabkan peningkatan 
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permeabilitas vaskular yang akan menyebabkan edema pada jaringan 

folikel sekitanya dan dapat juga meningkatkan plasminogen. Dengan 

adanya progesteron dan prostaglandin (E dan F) akan memicu 

terbentuknya aktivator plasminogen yang nantinya berperan dalam 

perubahan plasminogen menjadi plasmin. Kemudian plasmin tersebut 

akan masuk ke dalam folikel. Di dalam folikel, plasmin akan merubah 

collagenase yang tidak aktif menjadin aktif  yang mana akan melemahkan 

kolagen dari tunika albuginea dan lapisan theca. Selain itu, plasmin akan 

merangsang sel granulosa untuk menghasilkan cairan folikuler sehingga 

terjadi pembengkakan folikel. Pada saat yang bersamaan terjadi 

degenerasi stigma dengan terlihat adanya desakan keluar dan dinding 

semakin lemah. Dengan adanya pembengkakan folikel dan degenerasi 

stigma mengakibatkan pecahnya folikel yang disertai dengan pengeluaran 

ovum. 4,9,10 

 

 
Gambar 17. Pengaruh LH dalam proses ovulasi 2 
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