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Pengertian
• Impotensi berarti tidak adanya kemampuan

organ genital pria yang berfungsi secara normal
untuk mengadakan hubungan seksual.

• Ini berarti bukan hanya terbatas pada tidak
adanya kemampuan untuk ber-ereksi, tetapi
juga termasuk tidak dapat mempertahankan
ereksi dengan sempurna saat melakukan
hubungan seksual.



Penyebab Impotensi
1) Impotensi karena faktor psikologis

• Impotensi karena tidak atau belum adanya
pengalaman dalam hubungan seksual

• Impotensi hanya dengan istrinya
• Impotensi sebelum ejakulasi

2) Impotensi karena obat-obatan
3) Impotensi karena faktor fisiologis



Tingkatan Impotensi
• Berminat mengadakan hubungan seksual, tetapi tidak

selalu mampu bila diingankan
• Ereksi yang kurang sempurna
• Ejakulasi prematur
• Impotensi total tetapi masih ada minat untuk

mengadakan hubungan seksual
• Impotensi total dan tidak ada minat untuk mengadakan

hubungan seksual



Cara Mengatasi
• Cara mengatasi impotensi tergantung pada

sebabnya. Bila sebab terletak pada segi
fisiologis, maka pendekatan untuk mengatasinya
juga dari sisi fisiologis. Dalam hal ini, Dokter
memiliki peran yang cukup vital.

• Bila sebabnya bersifat psikologis, maka Psikolog
akan lebih berperan daripada Dokter.



FRIGIDITAS
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Pengertian
• Frigiditas adalah keadaan dimana wanita tidak

mampu menimbulkan atau mempertahankan
dorongan seksual, tidak mempunyai minat untuk
melakukan hubungan seksual (koitus).

• Secara populer, frigiditas merupakan “keadaan
dingin” pada wanita dalam kaitannya dengan
hubungan seksual.



Penyebab Frigiditas
• Frigiditas karena faktor psikologis
• Frigiditas karena obat-obatan
• Frigiditas karena fisiologis



Cara Mengatasi
• Sama dengan impotensi, untuk mengatasi frigiditas,

maka dilihat dulu faktor penyebabnya. Jika berkenaan
dengan permasalahan fisiologis, maka Dokter
merupakan pilihan yang bijak.

• Jika penyebabnya adalah faktor psikologis, maka
Psikilog dapat direkomendasikan untuk membantu.
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