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RINGKASAN 

Kehamilan adalah suatu proses alamiah yang melibatkan perubahan fisiologis, 

anatomi dan hormonal. Efek perubahan hormonal pada ibu hamil akan mempengaruhi hampir 

semua sistem organ, termasuk rongga mulut (Muhsinah et al., 2014). Perubahan ini terkadang 

tidak kentara namun dapat menyebabkan komplikasi yang berbahaya jika tindakan yang tidak 

tepat dilakukan selama perawatan gigi. Secara fisiologis terjadi perubahan pada sistem 

kardiovaskular,hematologi, pernafasan, gastrointestinal, genitourinari, endokrin, dan 

orofasial. Perubahan oral meliputi gingivitis, hiperplasi gingiva, granuloma piogenik, dan 

perubahan saliva. Peningkatan sirkulasi estrogen menyebabkan peningkatan permeabilitas 

kapiler, merupakan faktor predisposisi wanita hamil menderita gingivitis dan hiperplasia 

gingiva (Kurien et al., 2013). 
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Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat ini yang berjudul Penyuluhan tentang Perubahan Fisiologi Kehamilan pada 

Masyarakat di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Tahun 2019 ini 

dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun. Kegiatan ini tidak akan dapat 

berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pihak terkait, baik secara langsung 
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5. Semua pihak yang  telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 

yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Analisis Situasi 

Kehamilan adalah suatu proses alamiah yang melibatkan perubahan fisiologis, 

anatomi dan hormonal. Efek perubahan hormonal pada ibu hamil akan mempengaruhi hampir 

semua sistem organ, termasuk rongga mulut (Muhsinah et al., 2014). Perubahan ini terkadang 

tidak kentara namun dapat menyebabkan komplikasi yang berbahaya jika tindakan yang tidak 

tepat dilakukan selama perawatan gigi. Secara fisiologis terjadi perubahan pada sistem 

kardiovaskular,hematologi, pernafasan, gastrointestinal, genitourinari, endokrin, dan 

orofasial. Perubahan oral meliputi gingivitis, hiperplasi gingiva, granuloma piogenik, dan 

perubahan saliva. Peningkatan sirkulasi estrogen menyebabkan peningkatan permeabilitas 

kapiler, merupakan faktor predisposisi wanita hamil menderita gingivitis dan hiperplasia 

gingiva (Kurien et al., 2013). 

Studi telah menunjukkan bahwa ada hubungan antara peningkatan kadar plasma 

hormon kehamilan dengan penurunan status kesehatan periodontal (Min Wu et al., 2015). 

Wanita hamil lebih rentan terhadap penyakit periodontal karena pengaruh hormon reproduksi 

wanita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyakit periodontal dapat merugikan 

kehamilan, seperti kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Namun masalah gigi dan 

mulut serta komplikasi selama kehamilan pada ibu hamil dapat di cegah atau diatasi dengan 

perawatan dokter gigi yang tepat pada ibu hamil (Bamanikar et al., 2013). 

Banyak bukti pula bahwa separuh wanita hamil di seluruh dunia tidak mencari 

perawatan gigi selama masa kehamilan mereka, meskipun telah mengalami masalah pada 

rongga mulutnya (Alves et al., 2012). 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah individu melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan, pikiran, keyakinan dan emosi 

bersama-sama akan membentuk sikap individu terhadap objek (Notoatmodjo, 2007). 

Untuk itu kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan judul Pendidikan 

kesehatan pencegahan dan penanganan demam berdarah di Wilayah kerja Sei Selincah 

Palembang Tahun 2019. 
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka rumusan masalah pada kasus 

ini adalah pemahaman ibu mengenai Perubahan fisiologis kehamilan Kelurahan 12 ulu kecamatan 

seberang ulu 2 Kota Palembang Tahun 2019. 

3. Tujuan Kegiatan 

Untuk Meningkatan pemahaman ibu-ibu hamil mengenai Perubahan fisiologis di Kelurahan 

12 ulu kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang. 

 

  



 

 

3 

 

BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

2.1 Target Luaran 

Target dalam kegiatan penyuluhan masyarakat di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 

II Kota Palembang mampu dan memiliki pengetahuan tentang Perubahan Fisiologis Kehamilan 

serta ibu hamil mampu dalam pemantauan perubahan fisiologis kehamilan 

2.2 Luaran 

Dari pengabdian masyarakat mengenal tentang keluarga berencana dapat dihasilkan luaran 

berupa : 

1. Laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 

2. Satu artikel pada media elektronik website   
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

3.1 Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 

II Kota Palembang 

3.2 Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah. 

3.3 Jadwal Pelaksanaan 

Tanggal : Selasa, 18 Juni 2019 

Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat :Balai Pertemuan Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) tentang Perubahan Fisiologis Kehamilan di 

Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang berjalan dengan lancar. Sebelum 

melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian 

mencoba menggali pengetahuan dasar Perubahan Fisiologis Kehamilan. Pemateri mengajukan 

beberapa pertanyaan mengenai pengertian Perubahan Fisiologis Kehamilan. Setelah menggali 

pengetahuan dasar kemudian pemateri mulai memaparkan materi pendidikan kesehatan mengenai 

Perubahan Fisiologis Kehamilan. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta 

antusias dan  memperhatikan isi materi penyuluhan. 

Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan di akhir sesi pemateri 

memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah 

disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta penyuluhan terkait materi isi materi. Setelah 

menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi yang 

telah di sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk 

menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan door 

prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto 

bersama antara pemateri dengan peserta seminar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami tentang 

Perubahan Fisiologis Kehamilan. Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan penyuluhan di 

masyarakat Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Selain itu juga dibuka 

forum diskusi tanya jawab tanpa batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih 

antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Mengingat besarnya  manfaat yang dapat diambil dari 

kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga perlu 

dilaksanakan setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan monitoring terhadap 

kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya. Tim PPM juga berharap para dosen STIK 

Siti Khadijah tetap menjaga dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat dengan melihat aspek-aspek kecil yang 

akan berdampak besar di masa yang akan datang. 
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Pasal 1 

Judul Kegiatan Pengabdian 

 

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan 

pengabdian dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima perintah tugas untuk melaksanakan 

kegiatan pengabdian yang berjudul: ”Perubahan Fisiologi Kehamilan pada Masyarakat di 

Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Tahun 2019”. 

 

Pasal 2 

Waktu Kegiatan Pengabdian 

Waktu Kegiatan Pengabdian adalah 2 bulan, terhitung tanggal 06 Mei sampai dengan 06 Juli 

2019. 

Pasal 3 

Personalia Kegiatan Pengabdian 

Susunan personalia kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksana Utama : Mardelia Astriani, M.Tr.Keb 

2. Anggota Pelaksana  : Dr. Rina Puspita,SST.,M.Kes 

 

Pasal  4 

Biaya Kegiatan Pengabdian 

Biaya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan pada Anggaran 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang Tahun 2019 dengan nilai 

kontrak sebesar Rp. 2.500.000,- 

 

Pasal 5 

Cara Pembayaran 

Pembayaran biaya kegiatan pengabdian menurut tahapan berikut: 

(1) Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi/publikasi yang 

diterimakan paling lambat dua minggu setelah Kontrak Hibah Internal Pengabdian kepada 

Masyarakat ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Pusat Pengabdian kepada 

Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang. 



 

 

 

 

(2) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi. Publikasi yang 

diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pengumpulan laporan akhir kegiatan 

pengabdian. 

(3) Tahap III diberikan sesuai anggaran konferensi/publikasi diterimakan PIHAK KEDUA 

setelah  menerima LOA (Letter of Acceptences) dan melakukan konferensi/publikasi 

kegiatan pengabdian. 

 

Pasal 6 

Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak 

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: 

 Hak PIHAK PERTAMA adalah: 

a. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian terjadi pelanggaran 

terhadap isi perjanjian oleh pelaksana. 

 Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah: 

a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan pengabdian 

b. Melakukan pemantauan kemajuan kegiatan pengabdian 

 

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: 

 Hak PIHAK KEDUA adalah: 

a. Menerima dana kegiatan pengabdian sesuai dengan pasal 4 

 Kewajiban PIHAK KEDUA adalah: 

a. Memastikan keaslian judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagimana 

disebutkan dalam pasal 1 Kontrak Hibah Pengabdian kepada Masyarakat ini (bukan 

duplikat/jiplakan/plagiat) dari kegiatan pengabdian orang lain. 

b. Menyerahkan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling lambat dua 

minggu setelah berakhir kegiatan 

c. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak kegiatan 

ini DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang 

telah diterima kepada STIK Siti Khadijah Palembang. 

 



 

 

 

 

Pasal 7 

Keaslian Kegiatan Pengabdian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain 

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul kegiatan tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain 

atau tidak sedang didanai oleh pihak lain 

(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh 

PIHAK KEDUA 

 

Pasal 8 

Monitoring dan Evaluasi 

(1) Pelaksanaan kemajuan kegiatan pengabdian dijadwalkan pada bulan pertama setelah Kontrak 

Hibah Internal Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ditandatangani (Juni 2019) 

(2) Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA 

 

Pasal 9 

Laporan Akhir Kegiatan Pengabdian 

Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi: 

(1) Hardcopy Laporan Akhir Kegiatan masing-masing sebanyak 2 eksamplar (dijilid): Laporan 

Hasil Kegiatan Pengabdian dan Naskah Publikasi jika ada. 

(2) Format laporan hasil kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Buku 

Panduan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang baik dalam hal tata 

tulis maupun urutan masing-masing komponen. 

 

Pasal 10 

Hak Kepemilikan Atas Barang/ Peralatan Kegiatan Pengabdian 

(1) Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi 

milik STIK Siti Khadijah Palembang. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut: 

(a) Barang atau alat berupa cartridge, printer alat perekam, akses internet dan sejenisnya pada 

dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya kegiatan pengabdian selama masih dapat 

menggunakan fasilitas STIK Siti Khadijah Palembang. 

(b) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku jurnal. CD, VCD. 

DVD, cassete, dan sejenisnya yang merupakan software, program, alat atau referensi 



 

 

 

 

kegiatan pengabdian yang didapatkan (dibeli) dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

menjadi milik STIK Siti Khadijah Palembang. 

(2) Software dan/atau hardware yang merupakan hasil kegiatan pengabdian harus tak terpisahkan 

dari pekerjaan kegiatan pengabdian. 

(3) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui 

PIHAK PERTAMA. 

 

Pasal 11 

Sanksi 

Segala kelalaian disengaja maupun tidak, yang meyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan 

hasil kegiatan pengabdian pada batas waktu dalam pasal 2 yang telah ditentukan akan 

mendapatkan sanksi sebagai berikut: 

(1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan kegiatan pengabdian STIK Siti Khadijah palembang 

pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota pelaksana. 

(2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu kegiatan pengabdian selama 2  (dua) 

minggu sampai dengan 20 Juli 2019 

(3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kegiatan 

pengabdiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima 

kepada STIK Siti Khadiah Palembang dengan cara: 

a) Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau  

b) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 4 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 

Pokok Pembahasan  : Perubahan Fisiologis Kehamilan 

Sub pokok pembahasan :Pemantauan Perubahan Fisiologis Kehamilan 

Sasaran :Seluruh Ibu Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II 

Hari/ Tanggal   : Selasa, 18 Juni 2019 

Tempat :Balai Pertemuan Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II 

Kota Palembang 

Jam / Waktu   : 09:00- 10:00 WIB 

 

1) Tujuan 

A. Tujuan Umun 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Perubahan 

Fisiologis Kehamilan diharapkan seluruh Ibu di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan 

Seberang Ulu II mengetahui tentang pemantauan Perubahan Fisiologis 

Kehamilan. 

B. Tujuan Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh Ibu di 

Kelurahan 12 Ulu Mampu: 

1. Menjelaskan Pengertian Perubahan fisiologis Kehamilan 

2. Mengetahui Apa saja Perubahan Fisiologis pada masa Kehamilan 

3. Mengetahui Berbagai macam hormon yang meningkat 

4. Mengetahui Tahap-tahap Perubahan Fisiologis mulai dari Trimester 1 - 3 

2) Isi Materi (Uraian  materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan) 

Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi: 

1. Pengertian Perubahan Fisiologis Kehamilan 

2. Beberapa peningkatan hormon 

3. Tahap-tahap Perubahan Fisiologis mulai dari Trimester 1 - 3 

 

  



 

 

 

 

3) Metode Penyuluhan 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

 

4) Media 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Leaftlet 

4.  

5) Setting Tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyaji Moderator 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Observe 



 

 

 

 

6) Kegiatan Penyuluhan 

No Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan peserta 

1. Pembukaan 

(10 Menit) 

1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan 

dari penyuluhan. 

3. Menggali pengetahuan 

Peserta tentang 

Perubahan Fisiologis 

Kehamilan 

4. Melakukan kontrak 

waktu. 

1. Menjawab 

salam dan 

mendengarkan 

2. Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

3. Menjawab 

Pertanyaan 

4. Menyetujui 

Kontrak waktu 

2. Kegiatan Inti 

(20 Menit) 

Menjelaskan Tentang: 

1. Pengertian 

Perubahan 

Fisiologis 

Kehamilan 

2. Apa saja Perubahan 

Fisiologis pada 

masa Kehamilan 

3. Beberapa 

peningkatan 

hormon 

4. Tahap-tahap 

Perubahan 

Fisiologis mulai 

dari Trimester 1 – 3 

1. Menyampaikan 

informasi yang 

telah diketahui 

2. Mendengarkan 

dan 

Memperhatikan. 

 

3. Tanya Jawab 

(15 Menit) 

1. Memberi kesempatan 

Peserta Untuk 

bertanya  

1.Peserta Aktif 

Bertanya 



 

 

 

 

2. Menjawab pertanyaan 

dari peserta 

 

2.Menjawab 

pertanyaan 

 

4. Penutup 

(15 Menit) 

1. Menyimpulkan materi 

yang telah di berikan 

2. Menyakan Kembali 

mengenai materi 

penyuluhan 

3. Mengucapkan terima 

kasih dan salam 

penutup 

 

1. Menyebutkan 

sesuai materi 

yang diberikan. 

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

3. Mendengarkan 

dan membalas 

salam 

 

 

7) Evaluasi Lisan 

Prosedur              : Pemahaman materi 

Bentuk                : Essay 

Jenis                    : Lisan 

  



 

 

 

 

LAMPIRAN MATERI 

A. Perubahan Fisiologis Ibu Hamil  

Pada masa kehamilan ada beberapa perubahan pada hampir semua system organ pada 

maternal. Perubahan ini diawali dengan adanya sekresi hormon dari  korpus luteum dan plasenta. 

Efek mekanis pada pembesaran uterus dan kompresi dari struktur sekitar uterus memegang 

peranan penting pada trimester kedua dan ketiga. Perubahan fisiologis seperti ini memiliki 

implikasi yang relevan bagi dokter anestesi untuk memberikan perawatan bagi pasien hamil. 

Perubahan yang relevan meliputi perubahan fungsi hematologi, kardiovaskular, ventilasi, 

metabolik, dan gastrointestinal (Santos,et.al., 2006). 

1. Perubahan Metabolik  

Sebagai akibat dari peningkatan sekresi dari berbagai macam hormon selama masa 

kehamilan , termasuk tiroksin, adrenokortikal dan hormon seks, maka laju metabolisme basal pada 

wanita hamil meningkat sekitar 15 % selama mendekati masa akhir dari kehamilan. Sebagai hasil 

dari peningkatan laju metabolisme basal tersebut, maka wanita hamil sering mengalami sensasi 

rasa panas yang berlebihan. Selain itu,karena adanya beban tambahan, maka pengeluaran energi 

untuk aktivitas otot lebih besar daripada normal (Guyton, 2006). 

2. Perubahan Kardiovaskular 

Sistem kardiovaskular  beradaptasi selama masa kehamilan terhadap beberapa perubahan 

yang terjadi. Meskipun perubahan sistem kardiovaskular terlihat pada awal trimester pertama, 

perubahan pada sistem kardiovaskular berlanjut ke trimester kedua dan ketiga, ketika cardiac 

output  meningkat kurang lebih sebanyak 40 % daripada pada wanita yang tidak hamil. Cardiac 

output  meningkat dari minggu kelima kehamilan dan mencapai tingkat maksimum sekitar minggu 

ke-32 kehamilan, setelah itu hanya mengalami sedikit peningkatan sampai masa persalinan, 

kelahiran, dan masa post partum. Sekitar 50% peningkatan dari cardiac output telah terjadi pada 

masa minggu kedelapan kehamilan. Meskipun, peningkatan dari  cardiac output dikarenakan 

adanya peningkatan dari volume sekuncup dan denyut jantung, faktor paling penting adalah 

volume sekuncup, dimana meningkat sebanyak 20% sampai 50%  lebih banyak daripada pada 

wanita tidak hamil. Perubahan denyut jantung sangat sulit untuk dihitung, tetapi diperkirakan ada 

peningkatan sekitar 20% yang terlihat pada minggu keempat kehamilan. Meskipun, angka normal 

dalam denyut jantung tidak berubah dalam masa kehamilan, adanya terlihat penurunan komponen 

simpatis (Birnbach,et.al., 2009). 



 

 

 

 

Pada trimester kedua, kompresi aortocava oleh pembesaran uterus menjadi penting secara 

progresif, mencapai titik maksimum pada minggu ke- 36 dan 38, setelah itu dapat menurunkan 

perpindahan posisi kepala fetal menuju pelvis. Penelitian mengenai cardiac output, diukur ketika 

pasien berada pada posisi supine selama minggu terakhir kehamilan, menunjukkan bahwa ada 

penurunan dibandingkan pada wanita yang tidak hamil, penurunan ini tidak diobservasi ketika 

pasien berada dalam posisi lateral decubitus. Sindrom hipotensi supine, yang terjadi pada 10 % 

wanita hamil dikarenakan adanya oklusi pada vena yang mengakibatkan terjadinya takikardi 

maternal, hipotensi arterial, penurunan kesadaran, dan pucat. Kompresi pada aorta yang dibawah 

dari posisi ini mengakibatkan penurunan perfusi uteroplasental dan mengakibatkan terjadinya 

asfiksia pada fetus. Oleh karena itu, perpindahan posisi uterus dan perpindahan posisi pelvis ke 

arah lateral harus dilakukan secara rutin selama trimester kedua dan ketiga dari kehamilan (Santos, 

et. al., 2006). 

Naiknya posisi diafragma mengakibatkan perpindahan posisi jantung dalam dada, sehingga 

terlihat adanya pembesaran jantung pada gambaran radiologis dan deviasi aksis kiri dan perubahan 

gelombang T pada elektrokardiogram (EKG). Pada pemeriksaan fisik sering ditemukan adanya 

murmur sistrolik dan suara jantung satu yang terbagi-bagi. Suara jantung tiga juga dapat terdengar. 

Beberapa pasien juga terlihat mengalami efusi perikardial kecil dan asimptomatik (Morgan, 2006). 

3.    Perubahan Hematologi 

Volume darah maternal mulai meningkat pada awal masa kehamilan sebagai akibat dari 

perubahan osmoregulasi dan sistem reninangiotensin, menyebabkan terjadinya retensi sodium dan 

peningkatan dari  total body water  menjadi 8,5 L. Pada masanya, volume darah meningkat sampai 

45 % dimana volume sel darah merah hanya meningkat sampai 30%. Perbedaan peningkatan ini 

dapat menyebabkan terjadinya ”anemia fisiologis” dalam kehamilan dengan hemoglobin rata rata 

11.6 g/dl dan hematokrit 35.5%. Bagaimanapun, transpor oksigen tidak terganggu oleh anemia 

relatif ini, karena tubuh sang ibu memberikan kompensasi dengan cara meningkatkan curah 

jantung, peningkatan PaO2, dan  pergeseran ke kanan dari kurva disosiasi oxyhemoglobin 

(Birnbach,et.al., 2009). 

Kehamilan sering diasosiasikan dengan keadaan hiperkoagulasi yang memberikan 

keuntungan dalam membatasi terjadinya kehilangan darah saat proses persalinan.  Konsentrasi 

fibrinogen dan faktor VII,VIII, IX,X,XII, hanya faktor XI yang mungkin mengalami penurunan. 



 

 

 

 

Fibrinolisis secara cepat dapat diobservasi kemudian pada trimester ketiga. Sebagai efek dari 

anemia dilusi, leukositosis dan penurunan dari jumlah platelet sebanyak 10 % mungkin saja terjadi 

selama trimester ketiga. Karena kebutuhan fetus, anemia defisiensi folat dan zat besi mungkin saja 

terjadi jika suplementasi dari zat gizi ini tidak terpenuhi. Imunitas sel ditandai mengalami 

penurunan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi viral (Morgan, 2006). 

2. Perubahan Sistem Respirasi 

Adaptasi respirasi selama kehamilan dirancang untuk mengoptimalkan oksigenasi ibu dan 

janin, serta memfasilitasi perpindahan produk sisa CO2  dari janin ke ibu (Norwitz,et.al., 2008). 

Konsumsi oksigen dan ventilasi semenit meningkat secara progresif selam masa kehamilan. 

Volume tidal dan dalam angka yang lebih kecil, laju pernafasan meningkat. Pada aterm konsumsi 

oksigen akan meningkat sekitar 20-50% dan ventilasi semenit meningkat hingga 50%. PaCO2 

menurun sekitar 28-32mm Hg. Alkalosis respiratorik dihindari melalui mekanisme kompensasi 

yaitu penurunan konsentrasi plasma bikarbonat. Hiperventilasi juga dapat meningkatkan PaO2 

secara perlahan. Peningkatan dari 2,3-difosfogliserat mengurangi efek hiperventilasi dalam 

afinitas hemoglobin dengan oksigen. Tekanan parsial oksigen dimana hemoglobin mencapai 

setengah saturasi ketika berikatan dengan oksigen meningkat dari 27 ke 30 mm Hg. hubungan 

antara masa akhir kehamilan dengan peningkatan curah jantung memicu perfusi jaringan (Morgan, 

2006). 

3. Perubahan Sistem Renal 

Vasodilatasi renal mengakibatkan peningkatan aliran darah renal pada awal masa 

kehamilan tetapi autoregulasi tetap terjaga. Ginjal umumnya membesar. Peningkatan dari renin 

dan aldosterone mengakibatkan terjadinya retensi sodium. Aliran plasma renal dan laju filtrasi 

glomerulus meningkat sebanyak 50% selama trimester pertama dan laju filtrasi glomerulus 

menurun menuju ke batas normal pada trimester ketiga. Serum kreatinin dan Blood Urea Nitrogen 

(BUN) mungkin menurun menjadi 0.5-0.6 mg/dL dan 8-9mg/dL. Penurunan threshold dari tubulus 

renal untuk glukosa dan asam amino umum dan sering mengakibatkan glukosuria ringan(1-

10g/dL) atau proteinuria (<300 mg/dL). Osmolalitas plasma menurun sekitar 8-10 mOsm/kg 

(Morgan, 2006). 

4. Perubahan Sistem Muskoloskeletal 

Kenaikan  kadar relaksin selama masa kehamilan membantu persiapan kelahiran dengan 

melemaskan serviks, menghambat kontraksi uterus, dan relaksasi dari simfisis pubis dan sendi 



 

 

 

 

pelvik. Relaksasi ligamen menyebabkan peningkatan risiko terjadinya cedera punggung. 

Kemudian dapat berkontribusi dalam insidensi nyeri punggung dalam kehamilan (Morgan, 2006). 

  



 

 

 

 

Lampiran 5 

LAMPIRAN FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6 

Realisasi Anggaran Biaya 

 

No. Kegiatan Kebutuhan Anggaran 

1.  Konsumsi • Snack 

30 x Rp. 15.000 

 

 

Rp. 450.000 

 

2.  Penyuluhan • Cetak Leaflet 

30 x Rp. 3000 

• Souvenir 

 

Rp.  90.000 

Rp.  150.000 

3.  Umum • Honorarium 

Pelaksana 

Rp. 200.000 x 3 orang 

• Honorarium RT 

Rp. 400.000 

• Honorarium Kader 

PKK 

Rp. 250.000 x 2 orang 

• Pembuatan laporan       

kegiatan dan 

penggandaan 

Rp. 200.000 

• ATK 

Rp. 110.000 

 

 

 

Rp. 600.000 

 

Rp. 400.000 

 

 

 

Rp. 500.000 

 

 

 

 

Rp. 200.000 

 

Rp.  110.000 

 

 TOTAL  Rp. 2.500.000 

  

 


