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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Kehamilan 

2.1.1  Definisi 

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan 

didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum, dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Dihitung dari saat 

fertilisasi sampai kelahiran bayi, kehamilan normal biasanya berlangsung 

dalam waktu 40 minggu. Usia kehamilan tersebut dibagi menjadi 3 

trimester yang masing-masing berlangsung dalam beberapa minggu. 

Trimester 1 selama 12 minggu, trimester 2 selama 15 minggu (minggu ke-

13 sampai minggu ke-27), dan trimester 3 selama 13 minggu (minggu ke-

28 sampai minggu ke-40).1 

2.1.2 Diagnosis 

Banyak manifestasi dari adaptasi fisiologis ibu terhadap kehamilan  

yang mudah dikenali dan dapat menjadi petunjuk bagi diagnosis dan 

evaluasi kemajuan kehamilan. Tetapi sayangnya proses farmakologis atau 

patofisiologis kadang memicu perubahan endokrin atau anatomis yang 

menyerupai kehamilan sehingga dapat membingungkan. 

Perubahan endokrinologis, fisiologis, dan anatomis yang menyertai 

kehamilan menimbulkan gejala dan tanda yang memberikan bukti adanya 
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kehamilan. Gejala dan tanda tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, antara 

lain :2,11 

a. Bukti Presumtif (tidak pasti) 

Gejalanya : 

 Mual dengan atau tanpa muntah. 

 Gangguan berkemih. 

 Fatigue atau rasa mudah lelah. 

 Persepsi adanya gerakan janin. 

Tanda : 

 Terhentinya menstruasi. 

 Perubahan pada payudara. 

 Perubahan warna mukosa vagina. 

 Meningkatnya pigmentasi kulit dan timbulnya striae pada 

abdomen. 

b. Bukti kemungkinan kehamilan 

 Pembesaran abdomen. 

 Perubahan bentuk, ukuran, dan konsistensi uterus. 

 Perubahan anatomis pada serviks. 

 Kontraksi Braxton Hicks. 

 Ballotement. 

 Kontur fisik janin. 

 Adanya gonadotropin korionik di urin atau serum. 
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c. Tanda Positif Kehamilan 

 Identifikasi kerja jantung janin yang terpisah dan tersendiri dari 

kerja jantung ibu. 

 Persepsi gerakan janin aktif oleh pemeriksa. 

 Pengenalan mudigah dan janin setiap saat selama kehamilan 

dengan USG atau pengenalan janin yang lebih tua secara 

radiografis pada paruh kedua kehamilan. 

2.1.3 Perubahan Fisik Selama Kehamilan 

Seiring berkembangnya janin, tubuh sang ibu juga mengalami 

perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk keperluan tumbuh dan 

kembang sang bayi. Perubahan tersebut difasilitasi oleh adanya perubahan 

kadar hormon estrogen dan progesteron selama kehamilan. Baik dari segi 

anatomis maupun fisiologis, perubahan yang ditimbulkan terjadi secara 

menyeluruh pada organ tubuh ibu yang berjalan seiring dengan usia 

kehamilan dalam trimester. Perubahan-perubahan tersebut meliputi : 

2.1.3.1 Sistem Reproduksi 

a. Trimester 1 

Terdapat tanda Chadwick, yaitu perubahan warna pada vulva, 

vagina dan serviks menjadi lebih merah agak kebiruan/keunguan. pH 

vulva dan vagina mengalami peningkatan dari 4 menjadi 6,5 yang 

membuat wanita hamil lebih rentan terhadap infeksi vagina. Tanda 

Goodell yaitu perubahan konsistensi serviks menjadi lebih lunak dan 

kenyal.2 
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Pembesaran dan penebalan uterus disebabkan adanya 

peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah, hyperplasia & 

hipertropi otot, dan perkembangan desidua. Dinding-dinding otot 

menjadi kuat dan elastis, fundus pada serviks mudah fleksi disebut 

tanda Mc Donald. Pada kehamilan 8 minggu uterus membesar sebesar 

telur bebek dan pada kehamilan 12 minggu kira-kira sebesar telur 

angsa. Pada minggu-minggu pertama, terjadi hipertrofi pada istmus 

uteri membuat istmus menjadi panjang dan lebih lunak yang disebut 

tanda Hegar. Sejak trimester satu kehamilan, uterus juga mengalami 

kontraksi yang tidak teratur dan umumnya tidak nyeri.2 

Proses ovulasi pada ovarium akan terhenti selama kehamilan. 

Pematangan folikel baru juga ditunda. Tetapi pada awal kehamilan, 

masih terdapat satu corpus luteum gravidarum yang menghasilkan 

hormon estrogen dan progesteron. Folikel ini akan berfungsi maksimal 

selama 6-7 minggu, kemudian mengecil setelah plasenta terbentuk.1 

b. Trimester 2 

Hormon estrogen dan progesteron terus meningkat dan terjadi 

hipervaskularisasi mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah alat 

genetalia membesar. Peningkatan sensivitas ini dapat meningkatkan 

keinginan dan bangkitan seksual, khususnya selama trimester dua 

kehamilan. Peningkatan kongesti yang berat ditambah relaksasi dinding 

pembuluh darah dan uterus dapat menyebabkan timbulnya edema dan 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-konsep-dasar-kehamilan-lengkap.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-konsep-dasar-kehamilan-lengkap.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-konsep-dasar-kehamilan-lengkap.html
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varises vulva. Edema dan varises ini biasanya membaik selama periode 

pasca partum.12 

Pada akhir minggu ke 12 uterus yang terus mengalami 

pembesaran tidak lagi cukup tertampung dalam rongga pelvis sehingga 

uterus akan naik ke rongga abdomen. Pada trimester kedua ini, 

kontraksi uterus dapat dideteksi dengan pemeriksaan bimanual. 

Kontraksi yang tidak teratur dan biasanya tidak nyeri ini dikenal 

sebagai kontraksi Braxton Hicks, muncul tiba-tiba secara sporadik 

dengan intensitas antara 5-25 mmHg.1 Pada usia kehamilan 16 minggu, 

plasenta mulai terbentuk dan menggantikan fungsi corpus luteum 

gravidarum.11 

c. Trimester 3 

Dinding vagina mengalami banyak perubahan sebagai persiapan 

untuk persalinan yang seringnya melibatkan peregangan vagina. 

Ketebalan mukosa bertambah, jaringan ikat mengendor,dan sel otot 

polos mengalami hipertrofi. Juga terjadi peningkatan volume sekresi 

vagina yang berwarna keputihan dan lebih kental.1,2 

Pada minggu-minggu akhir kehamilan, prostaglandin 

mempengaruhi penurunan konsentrasi serabut kolagen pada serviks. 

Serviks menjadi lunak dan lebih mudah berdilatasi pada waktu 

persalinan.12 

Istsmus uteri akan berkembang menjadi segmen bawah uterus 

pada trimester akhir. Otot-otot uterus bagian atas akan berkontraksi 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-konsep-dasar-kehamilan-lengkap.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-konsep-dasar-kehamilan-lengkap.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-asuhan-kebidanan-ii-persalinan.html
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sehingga segmen bawah uterus akan melebar dan menipis, hal itu 

terjadi pada masa-masa akhir kehamilan menjelang persalinan. Batas 

antara segmen atas yang tebal dan segmen bawah yang tipis disebut 

lingkaran retraksi fisiologis.2 

2.1.3.2 Payudara / mammae 

a. Trimester 1 

Mammae akan membesar dan tegang akibat hormon 

somatomamotropin, estrogen dan progesteron, akan tetapi belum 

mengeluarkan ASI. Vena-vena di bawah kulit juga akan lebih terlihat. 

Areola mammae akan bertambah besar pula dan kehitaman. Kelenjar 

sebasea dari areola akan membesar dan cenderung menonjol keluar 

dinamakan tuberkel Montgomery.12 

b. Trimester 2 

Pada kehamilan 12 minggu keatas dari puting susu dapat 

keluar cairan kental kekuning-kuningan yang disebut Kolustrum. 

Kolustrum ini berasal dari asinus yang mulai bersekresi.selama 

trimester dua.12 Pertumbuhan kelenjar mammae membuat ukuran 

payudara meningkat secara progresif. Bila pertambahan ukuran 

tersebut sangat besar, dapat timbul stria stria seperti pada abdomen. 

Walaupun perkembangan kelenjar mammae secara fungsional lengkap 

pada pertengahan masa hamil, tetapi laktasi terlambat sampai kadar 

estrogen menurun, yakni setelah janin dan plasenta lahir.2 

 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-konsep-dasar-kehamilan-lengkap.html
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c. Trimester 3 

Pembentukan lobules dan alveoli memproduksi dan 

mensekresi cairan yang kental kekuningan yang disebut Kolostrum.13 

Pada trimester 3 aliran darah di dalamnya lambat dan payudara 

menjadi semakin besar.13 

2.1.3.3 Kulit 

a. Trimester 1 

Diketahui bahwa terjadi peningkatan suatu hormon perangsang 

melanosit sejak akhir bulan kedua kehamilan sampai aterm yang 

menyebabkan timbulnya pigmentasi pada kulit. Linea nigra adalah 

pigmentasi berwarna hitam kecoklatan yang muncul pada garis tengah 

kulit abdomen. Bercak kecoklatan kadang muncul di daerah wajah dan 

leher membentuk kloasma atau melasma gravidarum (topeng 

kehamilan). Aksentuasi pigmen juga muncul pada areola dan kulit 

genital. Pigmentasi ini biasanya akan menghilang atau berkurang 

setelah melahirkan.1,2 

Angioma atau spider naevi berupa bintik-bintik penonjolan 

kecil dan merah pada kulit wajah, leher, dada atas, dan lengan. 

Kondisi ini sering disebut sebagai nevus angioma atau teleangiektasis. 

Eritema palmaris terkadang juga dapat ditemukan. Kedua kondisi ini 

kemungkinan disebabkan oleh hiperestrogenemia kehamilan.12 
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b. Trimester 2 

Peningkatan melanocyte stimulating hormone (MSH) pada 

masa ini  menyebabkan perubahan cadangan melanin pada daerah 

epidermal dan dermal.13 

c. Trimester 3 

Pada bulan-bulan akhir kehamilan umumnya dapat muncul 

garis-garis kemerahan, kusam pada kulit dinding abdomen dan kadang 

kadang juga muncul pada daerah payudara dan paha. Perubahan warna 

tersebut sering disebut sebagai striae gavidarum. Pada wanita 

multipara, selain striae kemerahan itu seringkali ditemukan garis garis 

mengkilat keperakan yang merupakan sikatrik dari striae kehamilan 

sebelumnya.1 

2.1.3.4 Perubahan metabolik dan kenaikan berat badan 

a. Trimester 1 

Terjadi pertambahan berat badan selama kehamilan yang 

sebagian besar diakibatkan oleh uterus dan isinya payudara, dan 

peningkatan volume darah serta cairan ekstraseluler. Sebagian kecil 

pertambahan berat badan terebut diakibatkan oleh perubahan 

metabolik yang menyebabkan pertambahan air selular dan 

penumpukan lemak serta protein baru, yang disebut cadangan ibu. 

Pada awal kehamilan, terjadi peningkatan berat badan ibu kurang 

lebih 1 kg.12 

 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-konsep-dasar-kehamilan-lengkap.html
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b. Trimester 2 

Kenaikan berat badan ibu terus bertambah terutama oleh 

karena perkembangan janin dalam uterus. 

c. Trimester 3 

Pertambahan berat badan ibu pada masa ini dapat mencapai 2 

kali lipat bahkan lebih dari berat badan pada awal kehamilan. Pitting 

edema dapat timbul pada pergelangan kaki dan tungkai bawah akibat 

akumulasi cairan tubuh ibu. Akumulasi cairan ini juga disebabkan 

oleh peningkatan tekanan vena di bagian yang lebih rendah dari uterus 

akibat oklusi parsial vena kava. Penurunan tekanan osmotik koloid 

interstisial juga cenderung menimbulkan edema pada akhir 

kehamilan.2 

  Tabel 2. Penambahan berat badan selama kehamilan1 

Jaringan dan cairan 10 minggu 20 minggu 30 minggu 40 minggu 

Janin 5 300 1500 3400 

Plasenta 20 170 430 650 

Cairan amnion  30 350 750 800 

Uterus 140 320 600 970 

Mammae 45 180 360 405 

Darah 100 600 1300 1450 
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Tabel 2. Penambahan berat badan selama kehamilan (lanjutan)1 

Jaringan dan cairan 10 minggu 20 minggu 30 minggu 40 minggu 

Cairan ekstraseluler 0 30 80 1480 

Lemak  310 2050 3480 3345 

Total 650 4000 8500 12500 

Penambahan berat badan dalam satuan gram 

 

2.1.3.5 Perubahan Hematologis 

a. Trimester 1 

Volume darah ibu meningkat secara nyata selama kehamilan. 

Konsentrasi hemoglobin dan hematokrit sedikit menurun sejak 

trimester awal kehamilan. Sedangkan konsentrasi dan kebutuhan zat 

besi selama kehamilan juga cenderung meningkat untuk mencukupi 

kebutuhan janin.2,13 

b. Trimester 2 

Peningkatan volume darah disebabkan oleh meningkatnya 

plasma dan eritrosit. Terjadi hiperplasia eritroid sedang dalam 

sumsum tulang dan peningkatan ringan pada hitung retikulosit. Hal ini 

disebabkan oleh meningkatnya kadar eritropoetin plasma ibu setelah 

usia gestasi 20 minggu, sesuai dengan saat produksi eritrosit paling 

tinggi.2,13 

c. Trimester 3 

Konsentrasi hematokrit dan hemoglobin yang sedikit menurun 

selama kehamilan menyebabkan viskositas darah menurun pula. Perlu 
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diperhatikan kadar hemoglobin ibu terutama pada masa akhir 

kehamilan, bila konsentrasi Hb < 11,0 g/dl, hal itu dianggap abnormal 

dan biasanya disebabkan oleh defisiensi besi.2 

2.1.3.6 Sistem Kardiovaskuler 

a. Trimester 1 

Perubahan terpenting pada fungsi jantung terjadi pada 8 

minggu pertama kehamilan. Pada awal minggu kelima curah jantung 

mengalami peningkatan yang merupakan fungsi dari penurunan 

resistensi vaskuler sistemik serta peningkatan frekuensi denyut 

jantung. Preload meningkat sebagai akibat bertambahnya volume 

plasma yang terjadi pada minggu ke 10-20.2,12 

b. Trimester 2 

Sejak pertengahan kehamilan, pembesaran uterus akan 

menekan vena cava inferior dan aorta bawah saat ibu berada pada 

posisi terlentang. Hal itu akan berdampak pada pengurangan darah 

balik vena ke jantung hingga terjadi penurunan preload dan cardiac 

output yang kemudian dapat menyebabkan hipotensi arterial.1,2 

c. Trimester 3 

Selama trimester terakhir, kelanjutan penekanan aorta pada 

pembesaran uterus juga akan mengurangi aliran darah uteroplasenta 

ke ginjal. Pada posisi terlentang ini akan membuat fungsi ginjal 

menurun jika dibandingkan dengan posisi miring.12 
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Tabel 3. Perubahan Kardiovaskular dalam kehamilan13 

Parameter Jumlah perubahan Penentuan waktu 

Tekanan darah arteri   

Sistolik  4-6 mmHg Semua dasar pada 20-24 

minggu, kemudian 

berangsur-angsur naik 

ke nilai-nilai 

prakehamilan pada 

masanya. 

Diastolik  8-15 mmHg 

Rata-rata  6-10 mmHg 

Frekuensi denyut jantung  12-18 BPM Trimester dua awal 

kemudian stabil 

Volume stroke  10-30% Trimester dua awal, 

kemudian stabil 

Curah jantung  33-45% Mencapai puncak pada 

trimester dua, kemudian 

stabil sampai masanya 

 

2.1.3.7 Sistem pernafasan 

 

Gambar 1. Grafik sistem pernafasan ibu saat hamil1 
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a. Trimester 1 

Kesadaran untuk mengambil nafas sering meningkat pada awal 

kehamilan yang mungkin diinterpretasikan sebagai dispneu. Hal itu 

sering mengesankan adanya kelainan paru atau jantung padahal 

sebenarnya tidak ada apa-apa. Peningkatan usaha nafas selama 

kehamilan kemungkinan diinduksi terutama oleh progesteron dan 

sisanya oleh estrogen. Usaha nafas yang meningkat tersebut 

mengakibatkan PCO2 atau tekanan karbokdioksida berkurang.2 

b. Trimester 2 

Selama kehamilan, sirkumferensia thorax akan bertambah 

kurang lebih 6 cm dan diafragma akan naik kurang lebih 4 cm karena 

penekanan uterus pada rongga abdomen. Pada kehamilan lanjut, 

volume tidal, volume ventilasi per menit, dan pengambilan oksigen 

per menit akan bertambah secara signifikan.2 

c. Trimester 3 

Pergerakan difragma semakin terbatas seiring pertambahan 

ukuran uterus dalam rongga abdomen. Setelah minggu ke 30, 

peningkatan volume tidal, volume ventilasi per menit, dan 

pengambilan oksigen per menit akan mencapai puncaknya pada 

minggu ke 37. Wanita hamil akan bernafas lebih dalam sehingga 

memungkinkan pencampuran gas meningkat dan konsumsi oksigen 

meningkat 20%. Diperkirakan efek ini disebabkan oleh meningkatnya 

sekresi progesteron.1 
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2.1.3.8 Sistem Urinaria 

a. Trimester 1 

Pada bulan-bulan awal kehamilan, vesika urinaria tertekan 

oleh uterus sehingga sering timbul keinginan berkemih. Hal itu 

menghilang seiring usia kehamilan karena uterus yang telah membesar 

keluar dari rongga pelvis dan naik ke abdomen. Ukuran ginjal sedikit 

bertambah besar selama kehamilan. Laju filtrasi glomerulus (GFR) 

dan aliran plasma ginjal (RPF) meningkat pada awal kehamilan.1 

b. Trimester 2 

Uterus yang membesar mulai keluar dari rongga pelvis 

sehingga penekanan pada vesica urinaria pun berkurang. Selain itu, 

adanya peningkatan vaskularisasi dari vesica urinaria menyebabkan 

mukosanya hiperemia dan menjadi mudah berdarah bila terluka.11 

c. Trimester 3 

Pada akhir kehamilan, kepala janin mulai turun ke pintu atas 

panggul menyebabkan penekanan uterus pada vesica urinaria. 

Keluhan sering berkemih pun dapat muncul kembali. Selain itu, 

terjadi peningkatan sirkulasi darah di ginjal yang kemudian 

berpengaruh pada peningkatan laju filtrasi glomerulus dan renal 

plasma flow sehingga timbul gejala poliuria. Pada ekskresi akan 

dijumpai kadar asam amino dan vitamin yang larut air lebih banyak.12 
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2.1.3.9 Sistem Muskuloskeletal 

a. Trimester 1 

Pada trimester pertama tidak banyak perubahan pada 

musuloskeletal. Akibat peningkatan kadar hormone estrogen dan 

progesterone, terjadi relaksasi dari jaringan ikat, kartilago dan 

ligament juga meningkatkan jumlah cairan synovial. Bersamaan dua 

keadaan tersebut meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas persendian. 

Keseimbangan kadar kalsium selama kehamilan biasanya normal 

apabila asupan nutrisinya khususnya produk terpenuhi.12 

b. Trimester 2 

Tidak seperti pada trimester 1, selama trimester 2 ini mobilitas 

persendian sedikit berkurang. Hal ini dipicu oleh peningkatan retensi 

cairan pada connective tissue, terutama di daerah siku dan pergelangan 

tangan.12 

c. Trimester 3 

Akibar pembesaran uterus ke posisi anterior, umumnya wanita 

hamil memiliki bentuk punggung cenderung lordosis. Sendi 

sacroiliaca, sacrococcigis, dan pubis akan meningkat mobilitasnya 

diperkirakan karena pengaruh hormonal. Mobilitas tersebut dapat 

mengakibatkan perubahan sikap pada wanita hamil dan menimbulkan 

perasaan tidak nyaman pada bagian bawah punggung.1 

 

 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-konsep-dasar-kehamilan-lengkap.html
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2.3.1.10Sistem Persarafan 

a. Trimester 1 

Wanita hamil sering melaporkan adanya masalah pemusatan 

perhatian, konsentrasi dan memori selama kehamilan dan masa nifas 

awal. Namun, penelitian yang sistematis tentang memori pada 

kehamilan tidak terbatas dan seringkali bersifat anekdot.12 

b. Trimester 2 

Sejak awal usia gestasi 12 minggu, dan terus berlanjut hingga 

2 bulan pertama pascapartum, wanita mengalami kesulitan untuk 

mulai tidur, sering terbangun, jam tidur malam yang lebih sedikit serta 

efisiensi tidur yang berkurang.11 

c. Trimester 3 

Penelitian Keenan dkk (1978) menemukan adanya penurunan 

memori terkait kehamilan yang terbatas pada trimester tiga.12 

Penurunan ini disebabkan oleh depresi, kecemasan, kurang tidur atau 

perubahan fisik lain yang dikaitkan dengan kehamilan. Penurunan 

memori yang diketahui hanyalah sementara dan cepat pulih setelah 

kelahiran. 

2.3.1.11Sistem Pencernaan 

a. Trimester 1 

Timbulnya rasa tidak enak di ulu hati disebabkan karena 

perubahan posisi lambung dan aliran asam lambung ke esophagus 

bagian bawah. Produksi asam lambung menurun. Sering terjadi nausea 

http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-konsep-dasar-kehamilan-lengkap.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/07/pengertian-nifas-dan-tujuan-asuhan-masa.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-konsep-dasar-kehamilan-lengkap.html
http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-konsep-dasar-kehamilan-lengkap.html
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dan muntah karena pengaruh human Chorionic Gonadotropin (HCG), 

tonus otot-otot traktus digestivus juga berkurang. Saliva atau 

pengeluaran air liur berlebihan dari biasa. Pada beberapa wanita 

ditemukan adanya ngidam makanan yang mungkin berkaitan dengan 

persepsi individu wanita tersebut mengenai apa yang bisa mengurangi 

rasa mual.12 

b. Trimester 2 

Seiring dengan pembesaran uterus, lambung dan usus akan 

tergeser. Demikian juga dengan organ lain seperti appendiks yang 

akan bergeser ke arah atas dan lateral. Perubahan lainnya akan lebih 

bermakna pada kehamilan trimester 3.2 

c. Trimester 3 

Perubahan yang paling nyata adalah adanya penurunan 

motilitas otot polos pada organ digestif dan penurunan sekresi asam 

lambung. Akibatnya, tonus sphincter esofagus bagian bawah menurun 

dan dapat menyebabkan refluks dari lambung ke esofagus sehingga 

menimbulkan keluhan seperti heartburn. Penurunan motilitas usus 

juga memungkinkan penyerapan nutrisi lebih banyak, tetapi dapat 

muncul juga keluhan seperti konstipasi. Sedangkan mual dapat terjadi 

akibat penurunan asam lambung.1 
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2.1.4 Perubahan Hormonal Selama Kehamilan 

Perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan terutama 

meliputi perubahan konsentrasi hormon seks yaitu progesteron dan 

estrogen. Pada awal kehamilan, terjadi peningkatan hormon hCG dari sel-

sel trofoblas. Juga terdapat perubahan dari korpus luteum menjadi korpus 

luteum gravidarum yang memproduksi estrogen dan progesteron.14 

Pada pertengahan trimester satu, produksi hCG menurun, fungsi 

korpus luteum gravidarum untuk menghasilkan estrogen dan progesteron 

pun digantikan oleh plasenta. Pada trimester dua dan tiga, produksi 

estrogen dan progesteron terus megalami peningkatan hingga mencapai 

puncaknya pada akhir trimester tiga. Kadar puncak progesteron dapat 

mencapai 400 g/hari dan estrogen 20g/hari.13 

Estrogen dan progesteron memiliki peran penting yang 

mempengaruhi sistem organ termasuk rongga mulut. Reseptor bagi 

estrogen dan progesteron dapat ditemukan pada jaringan periodontal.15 

Maka dari itu, ketidakseimbangan hormonal juga dapat berperan dalam 

patogenesis penyakit periodontal. Peningkatan hormon seks steroid dapat 

mempengaruhi vaskularisasi gingiva, mikrobiota subgingiva, sel spesifik 

periodontal, dan sistem imun lokal selama kehamilan.16 Beberapa 

perubahan klinis dan mikrobiologis pada jaringan periodontal :15 

 Peningkatan kerentanan terjadinya gingivitis dan peningkatan 

kedalaman saku periodontal. 

 Peningkatan kerentanan terjadinya infeksi. 
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 Penurunan kemotaksis neutrofil dan penekanan produksi antibodi. 

 Peningkatan sejumlah patogen periodontal (khususnya 

Porphyromonas gingivalis). 

 Peningkatan sintesis PGE2. 

 

2.2 Saliva 

2.2.1 Anatomi dan Histologi Kelenjar Saliva 

Saliva atau air ludah adalah cairan mulut yang dikeluarkan oleh 

kelenjar ludah, dikeluarkan dalam rongga mulut,dan disebarkan oleh 

sistem peredaran darah melalui celah di antara permukaan gigi dan gusi 

yaitu sulkus gingivalis.3 Jumlah dan susunan air ludah sangat berpengaruh 

pada kesehatan mulut, berkaitan dengan proses biologis yang terjadi di 

rongga mulut.7 Kelenjar yang menghasilkan saliva antara lain : 

a. Kelenjar ludah mayor : glandula parotis, glandula 

submandibularis, dan glandula sublingualis yang masing-masing 

berjumlah sepasang. 

b. Kelenjar ludah minor : glandula labialis, glandula buccales, 

glandula palatina, dan glandula lingualis yang jumlah seluruhnya 

diperkirakan mencapai 450-750 kelenjar. 
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Gambar 2. Anatomi Kelenjar Saliva17 

Tiap kelenjar ludah tersusun atas lobus-lobus yang terdiri dari 

asinus (alveoli kelenjar salivarius-asini), duktus interkalata, dan duktus 

striata. Sel-sel yang menyusun asini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu 

sel serous, sel mukous, dan campuran antara sel serous dengan sel 

mukous.18,19 

Asini serous tersusun dari sel-sel berbentuk piramid yang 

mengelilingi lumen kecil dan memiliki membrana basalis. Dengan 

pengecatan hematoksilin Eosin (HE) sel ini tampak berwarna lebih merah 

dengan inti bulat di tengah. Hasil sekresinya berupa saliva yang jernih 

yang mengandung enzim ptialin.18,19 

Asini mukous tersusun dari sel-sel kuboid sampai kolumner yang 

mengelilingi lumen kecil dan juga memiliki membran basalis. Hasil 

sekresinya adalah musin/lendir, yang sangat kental. Asini campuran 

memiliki struktur sel serous dan sel mukous. Struktur serous menempel 
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pada struktur sel mukous sehingga tampak sebagai bangunan berbentuk 

bulan sabit yang dikenal sebagai Demiluner Gianuzzi.18,19 

 

Gambar 3. Histologi kelenjar saliva20 

2.2.2 Fungsi Saliva 

Fungsi saliva berkaitan dengan proses-proses biologis yang terjadi 

dalam rongga mulut diantaranya dalam hal:3,7 

 Perlindungan permukaan mulut, baik mukosa maupun elemen gigi 

geligi. Saliva berpengaruh pada sistem buffer di mulut, melakukan 

pembersihan secara mekanis, proses demineralisasi-remineralisasi, 

memiliki aktivitas anti bakteri dan agregasi mikroorganisme mulut. 
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 Pengaturan kadar air. 

 Pengeluaran virus dan hasil pertukaran zat. 

 Pencernaan makanan dan tanggapan pengecap. 

 Diferensiasi dan pertumbuhan sel-sel kulit, epitel, dan saraf. 

2.2.3 Curah Saliva 

Saliva yang disekresi oleh kelenjar saliva biasanya dinyatakan 

dalam satuan ml/menit. Curah saliva normal dalam keadaan istirahat 

biasanya 0,1-0,5 mL/menit. Sedangkan dalam sehari saliva bisa diproduksi 

sebanyak 0,5-1 liter. Pengaturan aktivitas sekresi kelenjar saliva tersebut 

diregulasi oleh saraf otonom parasimpatis dan simpatis.7 Curah saliva 

dapat mengalami perubahan karena beberapa faktor berikut ini : 3,7,21-23 

1. Aktivitas dan Irama siang dan malam hari. 

Pada saat aktivitas minimal atau pada saat istirahat, sekresi oleh 

kelenjar saliva menurun bahkan pada malam hari sekresi saliva hampir 

berhenti. Sekresi saliva mencapai puncaknya pada siang hari saat orang 

banyak beraktivitas. 

2. Stimulasi 

Rangsangan mekanis seperti mengunyah makanan keras atau 

permen karet dan kimiawi seperti rangsangan rasa asam, manis, asin, 

pahit, dan pedas dapat meningkatkan sekresi saliva secara nyata. 

3. Psikis 

Stress dapat menghambat sekresi, sedangkan ketegangan dan 

kemarahan dapat bekerja sebagai stimulasi. 
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4. Penyakit sistemik tertentu 

Pada Sindrom Sjogren, tumor kelenjar ludah, dan fibrosis sistik 

didapati sekresi ludah yang berkurang dan cenderung dapat 

menyebabkan sindroma mulut kering atau xerostomia. Suatu serangan 

psikotik dapat disertai oleh sekresi ludah yang berlebihan dan sangat 

berbusa. Hal ini juga dapat timbul pada serangan epileptik atau pada 

oesofagitis yang parah. 

5. Usia 

Pada anak-anak, erupsi gigi biasanya disertai dengan sekresi saliva 

yang meningkat. Saliva tersebut bersifat encer dan keluar terus 

menerus. Sedangkan pada orang dewasa atau usia yang lebih tua, 

sekresi saliva mengalami penurunan. 

6. Protesa Gigi 

Pemakaian protesa gigi yang pertama atau yang baru selama 

beberapa waktu dapat mengakibatkan mulut kering. Tetapi dalam 

beberapa kasus, timbul keluhan mengenai kenaikan jumlah saliva.3 

7. Obat-obatan 

Obat-obatan parasimpatomimetika merangsang sistem saraf 

parasimpatis menyebabkan sekresi saliva yang encer seperti air dan 

banyak, maka sering digunakan pada penderita dengan keluhan mulut 

kering. Sekresi saliva juga dapat dirangsang dengan obat 

simpatomimetika (obat yang merangsang sistem saraf simpatis). Jika  

(beta) reseptor dirangsang, akan menghasilkan sekresi saliva yang pekat 
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dan kaya musin. Jika  (alfa) reseptor dirangsang, hasilnya adalah 

sedikit saliva yang tidak pekat tetapi kaya protein, sedangkan stimulasi 

pada 2 reseptor dapat mereduksi sekresi saliva.  

8. Penyinaran Radioterapi 

Radioterapi pasca bedah tumor kepala dan leher dapat 

mengakibatkan kerusakan sel-sel kelenjar saliva sehingga curah saliva 

serta pH saliva berkurang.22,23 

9. Derajat Hidrasi 

Pada keadaan dehidrasi sekresi saliva menurun hingga dapat 

mencapai nol. 

10. Perubahan hormonal 

Hormon dapat mempengaruhi curah saliva dan komposisinya 

dengan beraksi langsung pada asinus atau elemen duktus kelenjar 

saliva. Hormon seks wanita misalnya pada wanita menopause 

menyebabkan penurunan curah saliva, begitu pula pengaruhnya pada 

saat terjadi kehamilan. 

 

2.3 Manifestasi Kehamilan Pada Rongga Mulut dan Saliva 

Peningkatan kadar hormon pada darah dan saliva dapat 

mempengaruhi jaringan periodontal dan memicu inflamasi. Reseptor 

estrogen dan progesteron terdapat pada basal dan stratum spinosum epitel, 

juga pada jaringan ikat.16 Tetapi perlu diingat bahwa kehamilan bukan 

merupakan penyebab timbulnya penyakit periodontal tetapi dapat 
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memperburuk kondisi yang sudah ada. oral hygiene yang baik dapat 

membantu mencegah atau mengurangi reaksi hormonal tersebut.9 

Perubahan fisiologis pada rongga mulut selama kehamilan meliputi 

gingivitis, hiperplasia gingiva, granuloma pyogenik dan perubahan pada 

saliva. Gingivitis merupakan manifestasi oral yang paling sering terjadi.25 

Gingivitis kehamilan umumnya mulai tampak pada bulan kedua kehamilan 

dan mencapai puncak keparahan pada trimester tiga kehamilan.26 

Gingivitis kehamilan sering menyerang marginal gingiva terutama di 

bagian anterior dan papila interdental, memberikan gambaran berwarna 

merah terang sampai merah kebiruan, oedematous, permukaan licin dan 

mengkilat, kekenyalan berkurang, mudah koyak dan berdarah.25,26 

Perubahan saliva yang utama meliputi aliran curah saliva, 

komposisi, pH, dan level hormon. Perubahan komposisi saliva meliputi 

penurunan kadar natrium dan penurunan pH saliva sementara konsentrasi 

kalsium, kadar protein total dan level estrogen mengalami peningkatan. 

Estrogen saliva tersebut dapat meningkatkan proliferasi dan deskuamasi 

mukosa oral juga meningkatkan level cairan cervicular sub-gingival.9 

Curah saliva saat kehamilan dapat berubah seiring dengan 

perubahan hormonal yang terjadi. Beberapa studi menyebutkan curah 

saliva pada wanita hamil tidak berbeda dengan curah saliva pada wanita 

yang tidak hamil. Kebalikannya, studi yang lain menyebutkan adanya 

penurunan curah saliva saat kehamilan, tetapi seluruh hasil curah saliva 
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yang diteliti tersebut sama-sama masih dalam batas normal yaitu 0,1-0,5 

mL/menit.5,6,10 

Penurunan curah saliva dan perubahan komposisi saliva 

bertanggung jawab pada masalah kesehatan rongga mulut. Hal tersebut 

dapat mempengaruhi kualitas hidup, karena masalah yang ditimbulkan 

seperti :7,21 

1. Kesulitan makan dan berbicara. 

2. Masalah pengecapan. 

3. Peningkatan formasi plak. 

4. Peningkatan resiko karies gigi, erosi gigi, dan penyakit 

periodontal. 

5. Abrasi dan iritasi mukosa. 

6. Halitosis. 

7. Candidiasis. 

Kondisi tersebut di atas dapat mempengaruhi status kesehatan 

seseorang. Seseorang yang kehilangan selera makan dapat menderita 

malnutrisi sebagai konsekuensinya.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


