
1 
 

BAB I 

PENDAHULUHAN 

  

A. Latar Belakang  

Pada saat ini, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih sangat 

tinggi. Gambaran penurunan AKI menurut Survei Demografi dan Kesehatan 

Indonesia (SDKI) dari tahun 1994, 1997, sampai 2000 adalah 390/100.000 

kelahiran hidup, 334/100.000 kelahiran hidup, dan 307/100.000 kelahiran 

hidup. Lima penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan, infeksi, 

eklampsia, partus lama, dan komplikasi abortus.  Sedangkan penyebab tidak 

langsung kematian ibu adalah anemia (51%) menurut Survei Kesejahteraan 

Rumah Tangga (1995), Kekurangan Energi Protein (KEP) dan Kekurangan 

Energi Kalori (48%) menurut sensus tahun 2000 (Sulistyawati, 2009). Menurut 

Amilliya (2009),  dalam proses persalinan ada 3 faktor yang menyebabkan 

persalinan memanjang atau partus lama yaitu tenaga, jalan lahir dan janin. 

Sampai saat ini yang dapat dimanipulasi atau dikendalikan adalah masalah 

tenaga atau power, yaitu ditingkatkan dengan senam hamil. Senam hamil 

merupakan bentuk olahraga guna membantu wanita hamil untuk memperoleh 

power yang baik sehingga memperlancar proses persalinan. 

Pada ibu hamil, terjadi perubahan fisiologis yang tidak hanya 

berhubungan dengan bentuk dan berat badan, tetapi juga perubahan biokimia, 

fisiologis, bahkan emosional yang merupakan konsekuensi dari pertumbuhan 

janin dalam rahim. Sejalan dengan pertumbuhan janin dan mendorong 
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diafragma ke atas, bentuk dan ukuran rongga dada berubah tetapi tidak 

membuatnya lebih kecil. Kapasitas paru terhadap udara inspirasi tetap sama 

seperti sebelum hamil atau mungkin berubah dengan berarti. Kecepatan 

pernapasan dan kapasitas vital tidak berubah. Volume tidal, volume ventilator 

permenit, dan ambilan oksigen meningkat. Karena bentuk dari rongga thorak 

berubah dan karena bernapas lebih cepat, sekitar 60% wanita hamil mengeluh 

sesak nafas (Hamilton, 1995). Menurut Efmed (2001), selama kehamilan terjadi 

perubahan fisiologi sistem pernafasan yang disebabkan oleh perubahan 

hormonal dan faktor mekanik. Perubahan-perubahan ini diperlukan untuk 

mencukupi peningkatan kebutuhan metabolik dan sirkulasi untuk pertumbuhan 

janin, plasenta dan uterus. Dari faktor mekanis, terjadinya peningkatan 

diafragma terutama setelah pertengahan kedua kehamilan akibat membesarnya 

janin, menyebabkan turunnya kapasitas residu fungsional yang merupakan 

volume udara yang tidak digunakan dalam paru sebesar 20%. Selama 

kehamilan normal terjadi penurunan resistensi saluran napas sebesar 50%. 

Perubahan-perubahan ini menyebabkan terjadinya perubahan pada kimia dan 

gas darah. Karena meningkatnya ventilasi maka terjadi penurunan pCO2 

menjadi 30 mmHg, sedangkan pO2 tetap berkisar dari 90-106 mmHg, sebagai 

penurunan pCO2 akan terjadi mekanisme sekunder ginjal untuk mengurangi 

plasma bikarbonat menjadi 18-22 mEq/l, sehingga pH darah tidak mengalami 

perubahan. Secara anatomi terjadi peningkatan sudut subkostal dari 68,5-103,5 

selama kehamilan. Perubahan fisik ini disebabkan karena elevasi diafragma 

sekitar 4 cm dan peningkatan diameter tranversal dada maksimal sebesar 2 cm. 
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Adanya perubahan-perubahan ini menyebabkan perubahan pola pernapasan 

dari pernapasan abdominal menjadi torakal yang juga memberikan pengaruh 

untuk memenuhi peningkatan konsumsi oksigen maternal selama kehamilan. 

Berdasarkan penelitian Wang & Apgar tahun 1998, bahwa dalam keadaan 

istirahat wanita hamil dan tidak hamil mempunyai frekuensi pernapasan yang 

sama, namun ada sedikit peningkatan dalam volume tidal dan konsumsi 

oksigen pada wanita hamil. Barangkali merupakan respon penyesuaian 

meningkatnya konsumsi oksigen pada fetus. Kemudian, dengan latihan fisik 

ringan, frekuensi pernapasan dan konsumsi oksigen pada wanita hamil 

meningkat lebih besar. Segera setelah latihan fisik meningkat ketingkat sedang 

dan berat, wanita hamil menunjukkan penurunan frekuensi pernapasan, volume 

tidal dan penurunan konsumsi oksigen maksimal. Kebutuhan oksigen yang 

menurun pada aktifitas yang lebih besar menunjukkan bahwa terjadi perubahan 

adaptasi berlebihan pada keadaan istirahat. Hal ini mungkin sebagian karena 

efek hambatan gerakan diafragma pada uterus yang membesar pada pergerakan 

diafragma (Sary, 2004) 

Wanita hamil, selama pengawasan atenatal diperiksa tentang 

kehamilannya, diberikan nasihat-nasihat dan beberapa rumah sakit telah pula 

melakukan senam hamil. Wanita-wanita di negara maju sangat menyukai 

senam dan latihan fisik, baik saat hamil maupun diluar kehamilan (tidak hamil) 

untuk menjaga fisik dan mentalnya. Di Indonesia, hal ini baru disadari oleh 

sekelompok masyarakat di kota-kota besar yang modern dan maju, demikian 

halnya dengan latihan senam hamil. Latihan senam hamil yang diberikan di 
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rumah sakit maupun di rumah pada waktu senggang dan secara teratur, bila 

tidak ada kelainan patologis akan menuntun wanita hamil ke arah persalinan 

yang fisiologis, salah satu tujuan senam hamil adalah membentuk sikap tubuh 

yang prima, sehingga dapat membantu mengatasi keluhan-keluhan selama 

hamil dan mengurangi sesak nafas (Mochtar, 1998). 

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh senam hamil 

terhadap perubahan volume paru pada kehamilan trimester ketiga. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Selama kehamilan terjadi perubahan fisiologi sistem pernafasan yang 

disebabkan oleh perubahan hormona l dan faktor mekanik. Perubahan-

perubahan ini diperlukan untuk mencukupi peningkatan kebutuhan metabolik 

dan sirkulasi untuk pertumbuhan janin, plasenta dan uterus. Selama kehamilan 

kapasitas vital pernapasan tetap sama dengan kapasitas sebelum hamil yaitu 

3200 cc, akan tetapi terjadi peningkatan volume tidal dari 450 cc menjadi 600 

cc, yang menyebabkan terjadinya peningkatan ventilasi permenit selama 

kehamilan antara 19-50 %. Peningkatan volume tidal ini diduga disebabkan 

oleh efek progesteron terhadap resistensi saluran nafas dan dengan 

meningkatkan sensitifitas pusat pernapasan terhadap karbondioksida. Volume 

tidal yang bertambah besar ini akan menurunkan tekanan CO2 yang 

menyebabkan terjadinya sesak nafas. Kecepatan nafas berubah sedikit selama 

hamil, volume tidal dan asupan oksigen meningkat cukup besar saat kehamilan 

semakin tua  (Efmed, 2001). Junizaf (2008) menambahkan bahwa pada saat 
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hamil, kebutuhan oksigen meningkat sampai 20%, selain itu diafragma 

terdorong ke arah kranial sehingga terjadi hiperventilasi dangkal (20-24 

kali/menit) akibat kompliansi dada (chest compliance) menurun. Volume tidal 

meningkat, volume residu paru (functional residual capacity) menurun dan 

kapasitas vital menurun. Pada kehamilan yang normal, terjadi perubahan 

fisiologi yang meliputi retensi cairan berupa bertambahnya beban volume dan 

curah jantung, tahanan perifer vaskuler menurun akibat pengaruh hormon, 

tekanan darah arterial menurun, curah jantung bertambah 30-50%, volume 

darah maternal keseluruhan bertambah sampai 50%, volume plasma bertambah 

lebih cepat pada awal kehamilan.  

Senam hamil adalah latihan- latihan olahraga bagi Ibu hamil yang 

bertujuan untuk penguatan otot-otot tungkai, mengingat tungkai akan 

menopang berat tubuh ibu yang makin lama makin berat seiring dengan 

bertambahnya usia kehamilan. Mencegah varises yaitu pelebaran pembuluh 

darah balik (vena) secara segmental yang tak jarang terjadi pada ibu hamil. 

Memperpanjang nafas, karena seiring bertambah besarnya janin maka dia akan 

mendesak isi perut ke arah dada, hal ini akan membuat rongga dada lebih 

sempit dan nafas ibu tidak bisa optimal. Dengan senam hamil maka ibu akan 

diajak berlatih agar nafasnya lebih panjang dan tetap relax. Latihan pernafasan 

khusus yang disebut panting quick breathing terutama dilakukan setiap saat 

perut terasa kencang. Latihan mengejan, latihan ini khusus untuk menghadapi 

persalinan, agar mengejan secara benar sehingga bayi dapat lancar keluar dan 

tidak tertahan di jalan lahir (Arjuna, 2009). 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar dapat melaksanakan penelitian yang terpusat pada permasalahan 

yang timbul, maka dalam penelitian ini masalah-masalah yang akan diteliti 

dibatasi pada subjek penelitian adalah wanita hamil pada trimester ketiga. 

Obyek penelitian ini adalah tentang ilmu kesehatan dengan melakukan 

perlakuan senam hamil untuk mengetahui perubahan volume paru dengan cara 

mengukur volume tidal paru.  

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh 

senam hamil terhadap perubahan volume tidal pada kehamilan trimester ketiga? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang diinginkan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh senam hamil terhadap perubahan volume tidal 

pada kehamilan trimester ketiga. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman dalam 

mengembangkan potensi dan terutama di bidang fisioterapi. 
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2. Manfaat bagi masyarakat 

Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang 

pentingnya senam hamil. 

3. Manfaat bagi Instansi 

Memberikan informasi ilmiah kepada instansi mengenai manfaat 

senam hamil. 

4. Manfaat bagi Fisioterapi 

Dapat mengenal lebih jauh manfaat senam hamil khususnya pada 

kehamilan trimester ketiga. 


