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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Masa kehamilan terdiri dari 3 masa yang disebut trimester. Trimester 

pertama adalah minggu pertama sampai 11 minggu 6 hari, trimester kedua 

adalah minggu ke 12 hingga 27 minggu 6 hari, dan trimester ketiga adalah 

minggu ke 28 hingga bayi lahir dalam waktu yang cukup (Andriana, 2007). 

Perubahan fisiologi, anatomi  dan hormonal  berkembang  pada banyak 

sistem organ dengan terjadinya kehamilan, salah satunya adalah perubahan 

hematologi pada sistem kardiovaskuler. Volume darah ibu akan meningkat 

secara progresif pada kehamilan 6 – 8 minggu dan akan mencapai maksimum 

pada kehamilan mendekati 32 – 34 minggu. Peningkatan volume darah 

meliputi volume plasma, sel darah merah dan sel darah putih. Volume plasma 

meningkat  40 – 50 %, sedangkan sel darah merah meningkat hanya 15 – 20 % 

yang menyebabkan terjadinya anemia fisiologis ( keadaan normal Hb 12 gr% 

dan hematokrit 35 %). Oleh karena adanya hemodilusi, viskositas darah 

menurun kurang lebih 20%. Mekanisme yang pasti peningkatan volume darah 

ini belum diketahui, tetapi beberapa hormon  seperti rennin-angiotensin-

aldosteron, atrial natriuretic peptide, estrogen, progresteron mungkin berperan 

dalam mekanisme tersebut. (Hadisaputro, 2008)  

Pengukuran hemoglobin (Hb) pada ibu hamil cenderung mengalami 

penurunan jumlah hemoglobin pada darah. Banyak orang menganggap ini 
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merupakan gejala anemia yang menimbulkan kekhawatiran yang besar. 

Besarnya kekhawatiran yang timbul dengan penurunan jumlah Hb ini adalah 

pendarahan pada saat kelahiran yang bisa menyebabkan kematian. Apalagi 

menurut survei Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) pada 

tahun 2002 -2003 jumlah angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi, yaitu 

307 per 100 ribu kelahiran. Kekurangan Hb disalahkan sebagai faktor yang 

mempersulit terhentinya pendarahan pada saat persalinan. Menurut WHO  

25% kematian pada ibu hamil disebabkan pendarahan (Jabir, 2007). WHO  

menyatakan bahwa anemia merupakan penyebab penting dari kematian ibu 

saat hamil ataupun melahirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persentase kematian ibu saat melahirkan akibat anemia adalah 70%. Anemia 

pada kehamilan juga berhubungan dengan meningkatnya angka kesakitan ibu 

saat melahirkan. Pada wanita hamil, anemia meningkatkan frekuensi 

komplikasi pada kehamilan dan persalinan, seperti meningkatkan resiko 

terjadinya kematian janin di dalam kandungan, melahirkan secara prematur, 

atau bayi lahir dengan berat badan rendah, dan juga angka kematian bayi 

setelah dilahirkan Di samping itu, perdarahan sebelum dan setelah melahirkan 

lebih sering dijumpai pada wanita yang anemia dan hal ini dapat berakibat 

fatal, sebab wanita yang anemia tidak dapat mentolerir kehilangan darah.  

(Anomim, 2008). 

WHO merekomendasikan batas bawah penurunan Hb adalah 11 g/dL 

(WHO, 1968) peneliti lain 10-12 g/dL (De Leeuw et.al. 1966). Hal ini berarti 

bahwa dibawah batas tersebut baru digolongkan sebagai anemia. Menurut 
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kompilasi CDC (Centre for Disease Control and Prevention) Hb pada ibu 

hamil  normal mengalami penurunan pada trimester pertama (batas aman Hb > 

11 g, Hct > 0.33) , kemudian mencapai titik terendah pada akhir trimester 

kedua ( aman Hb > 10.5 Hct >0.32 ) kemudian perlahan naik selama trimester 

ketiga (Jabir, 2007). Salah satu cara untuk meningkatkan kadar Hb dalam 

darah adalah dengan melakukan senam hamil. 

Senam hamil adalah terapi latihan gerak untuk mempersiapkan ibu 

hamil, secara fisik maupun mental untuk persalinan (Anomim, 2006). Gerakan  

pada senam hamil menyebabkan peredaran darah dalam tubuh akan meningkat 

dan oksigen yang diangkut ke otot-otot dan jaringan tubuh bertambah banyak. 

Gerakan senam hamil dapat meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan 

perubahan tekanan osmotik intramuskuler sehingga mendorong air dari 

kompartemen vaskuler ke ruang interstitial sehingga volume plasma turun dan 

secara otomatis menaikkan kadar hemoglobin (Hb).  

Mengingat pentingnya senam hamil sebagai salah satu alternatif untuk  

membantu mengkompensasi sistem tubuh demi kenyamanan pada masa 

kehamilan, maka penulis ingin meneliti mengenai pengaruh dari senam hamil 

terhadap kadar hemoglobin(Hb) pada masa kehamilan trimester ketiga. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Perubahan sistem sirkulasi khususnya hematologi pada kehamilan 

adalah peningkatan volume darah 40-50%, jumlah leukosit 5000-12000/ml, 

adanya peningkatan faktor koagulan, Volume plasma meningkat  40 – 50 %, 
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sedangkan sel darah merah meningkat hanya 15 – 20 % yang menyebabkan 

terjadinya anemia fisiologis ( keadaan normal Hb 12 gr% dan hematokrit 35 

%). Oleh karena adanya hemodilusi, viskositas darah menurun kurang lebih 

20%  artinya  kenaikan volume plasma yang tidak diimbangi kenaikan 

hemoglobin(Hb). Menurut Sport Fitness Advisor (SFA) gerakan senam hamil 

dapat meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan perubahan tekanan 

osmotik intramuskuler sehingga mendorong air dari kompartemen vaskuler ke 

ruang interstitial sehingga volume plasma turun dan secara otomatis 

menaikkan kadar hemoglobin (Hb).  

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Dalam penelitian ini karena keterbatasan penulis, maka penulis hanya 

meneliti pengaruh senam hamil terhadap kadar hemoglobin (Hb)  pada ibu 

hamil  trimester ketiga  

 

D. PERUMUSAN MASALAH 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah : 

Apakah ada pengaruh senam hamil terhadap kadar hemoglobin (Hb) pada 

masa kehamilan trimester ketiga? 
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E. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penulisan ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh senam hamil terhadap kadar hemoglobin(Hb) 

pada masa kehamilan trimester ketiga. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk memberikan edukasi pada masyarakat pada umumnya dan ibu 

hamil pada khususnya mengenai pentingnya senam hamil terhadap kadar 

hemoglobin(Hb) pada masa kehamilan trimester ketiga. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Menambah ilmu, pengalaman dan wawasan, pengetahuan penulis tentang 

pengaruh senam hamil terhadap kadar hemoglobin(Hb) pada masa 

kehamilan trimester ketiga. 

2. Bagi Profesi 

Memberi gambaran tentang  pengaruh senam hamil terhadap perubahan 

kadar hemoglobin(Hb) pada kehamilan trimester ketiga  serta efek 

perubahan kadar hemoglobin pada sistem tubuh dalam kehamilan. 
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3. Bagi Institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi DIV Fisioterapi 

sebagai lahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4. Bagi Masyarakat 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan  dan 

memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengaruh senam hamil 

terhadap kadar hemoglobin(Hb) pada masa kehamilan trimester ketiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


