
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi ASI dan ASI Eksklusif

1. Definisi ASI

ASI (Air Susu Ibu) adalah sumber makanan alamiah berupa cairan dengan

kandungan zat gizi yang sesuai untuk kebutuhan bayi dan merupakan

makanan yang paling sempurna. Zat-zat gizi yang berkualitas tinggi pada

ASI banyak terdapat dalam kolostrum. Kolostrum adalah ASI yang keluar

pada hari-hari pertama setelah bayi lahir, berwarna kekuning-kuningan dan

lebih kental dimana banyak mengandung nilai gizi yang tinggi seperti

protein, vitamin A, karbohidrat dan lemak rendah. ASI mengandung asam

amino essensial yang sangat penting untuk meningkatkan jumlah sel otak

bayi yang berkaitan dengan kecerdasan bayi dan sangat baik untuk

kesehatan karena mengandung zat kekebalan terhadap penyakit (Depkes

RI, 2005).

Air Susu Ibu (ASI) ialah suatu emulsi lemak dalam larutan protein,

laktosa dan garam-garam anorganik yang disekresi oleh kelenjar mamae

ibu, yang berguna sebagai makanan bagi bayinya. ASI dalam jumlah

cukup merupakan makanan terbaik pada bayi dan dapat memenuhi

kebutuhan gizi bayi selama 6 bulan pertama (Baskoro, 2010). Sedangkan



13

menurut Roesli (2005) ASI akan merangsang pembentukan daya tahan

tubuh bayi sehingga ASI berfungsi pula sebagai imunisasi aktif.

2. Definisi ASI Eksklusif

ASI eksklusif ialah bayi hanya menerima ASI dari ibu, atau pengasuh

yang diminta memberikan ASI dari ibu, tanpa penambahan cairan atau

makanan padat lain, kecuali sirup yang berisi vitamin, suplemen mineral

atau obat (WHO, 2006). Bayi yang diberi susu selain ASI Eksklusif,

mempunyai 17 kali lebih besar mengalami diare, dan 3 sampai 4 kali lebih

besar kemungkinan terkena infeksi saluran pernafasan (ISPA) salah satu

faktor adalah karena buruknya pemberian ASI Eksklusif (Depkes RI,

2005).

B. Komposisi ASI

Riksani (2011) memaparkan beberapa kandungan ASI sebagai berikut:

1. Air

ASI mengandung 88,1% air sehingga ASI yang diminum bayi sudah

mencukupi kebutuhan dan sesuai dengan kesehatan bayi. ASI dengan

kandungan air yang lebih banyak biasanya akan keluar pada hari ketiga

atau keempat.
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2. Karbohidrat

Karbohidrat terbanyak dalam ASI adalah laktosa yang berfungsi sebagai

salah satu sumber energi untuk otak. Laktosa juga berperan membantu

penyerapan kalsium yang berguna untuk pembentukan tulang. Kadar

laktosa yang terdapat dalam ASI hampir 2 kali lipat dibanding laktosa

yang ditemukan pada susu sapi atau susu formula.

3. Protein

Kandungan protein ASI cukup tinggi dan komposisinya berbeda dengan

protein yang terdapat dalam susu sapi. Protein dalam ASI dan susu sapi

terdiri dari protein whey dan Casein. Protein dalam ASI lebih banyak

terdiri dari protein whey yang lebih mudah diserap oleh usus bayi,

sedangkan susu sapi lebih banyak mengandung protein Casein yang lebih

sulit dicerna oleh usus bayi. Jumlah protein Casein yang terdapat dalam

ASI hanya 30% dibanding susu sapi yang mengandung protein ini dalam

jumlah tinggi (80%).

ASI juga kaya akan nukleotida (kelompok berbagai jenis senyawa organik

yang tersusun dari 3 jenis yaitu basa nitrogen, karbohidrat, dan fosfat)

dibanding dengan susu sapi yang mempunyai zat gizi ini dalam jumlah

sedikit. Nukleotida ini mempunyai peran dalam meningkatkan

pertumbuhan dan kematangan usus, merangsang pertumbuhan bakteri baik

dalam usus dan meningkatkan penyerapan besi dan daya tahan tubuh.
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4. Lemak

Kadar lemak dalam ASI lebih tinggi dibanding dengan susu sapi dan susu

formula. Kadar lemak yang tinggi ini dibutuhkan untuk mendukung

pertumbuhan otak yang cepat selama masa bayi. Terdapat beberapa

perbedaan antara profil lemak yang ditemukan dalam ASI dan susu sapi

atau susu formula. Lemak omega 3 dan omega 6 yang berperan pada

perkembangan otak bayi banyak ditemukan dalam ASI. Disamping itu ASI

juga mengandung banyak asam lemak rantai panjang diantaranya DHA

dan ARA yang berperan terhadap perkembangan jaringan saraf dan retina

mata.

ASI mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh yang seimbang

dibanding susu sapi yang lebih banyak mengandung asam lemak jenuh.

Seperti kita ketahui konsumsi asam lemah jenuh dalam jumlah banyak

yang lama tidak baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah.

5. Karnitin

Karnitin ini mempunyai peran membantu proses pembentukan energi yang

diperlukan untuk mempertahankan metabolisme tubuh. ASI mengandung

kadar karnitin yang tinggi terutama pada 3 minggu pertama menyusui,

bahkan di dalam kolostrum kadar karnitin ini lebih tinggi lagi. Konsentrasi

karnitin bayi yang mendapat ASI lebih tinggi dibandingkan bayi yang

mendapat susu formula.
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6. Mineral

Mineral di dalam ASI mempunyai kualitas yang lebih baik dan lebih

mudah diserap dibandingkan dengan mineral yang terdapat pada susu

sapi. Mineral utama yang terdapat di dalam ASI adalah kalsium yang

mempunyai fungsi untuk pertumbuhan jaringan otot dan rangka, transmisi

jaringan saraf dan pembekuan darah. Walaupun kadar kalsium ASI lebih

rendah dari susu sapi, tapi tingkat penyerapannya lebih besar. Penyerapan

kalsium ini dipengaruhi oleh kadar fosfor, magnesium, vitamin D dan

lemak. Kekurangan kadar kalsium darah dan kejang otot lebih banyak

ditemukan pada bayi yang mendapat susu formula dibandingkan bayi yang

mendapat ASI.

C. Manfaat pemberian ASI Eksklusif

1. Manfaat ASI untuk bayi

a. ASI mengandung protein, lemak, vitamin, mineral, air dan enzim yang

dibutuhkan oleh bayi, karenanya Asi mengurangi resiko berbagai jenis

kekurangan nutrisi.

b. Meningkatkan daya tahan tubuh.

c. Antibodi yang ada didalam kolostrum juga melindungi bayi baru lahir

dari alergi, asma, diare dan lain-lain.

d. Meningkatkan jalinan kasih sayang.

e. Meningkatkan kecerdasan.
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f. Merupakan sumber zat gizi yang ideal, berkomposisi seimbang dan

secara alami disesuaikan dengan pertumbuhan masa pertumbuhan

bayi.

g. ASI mudah diserap dan mencegah karies karena mengandung mineral

selenium (Darmayanti, 2009).

2. Manfaat ASI untuk Ibu

a. Mengurangi perdarahan setelah melahirkan

Apabila bayi disusui segera setalah dilahirkan maka kemungkinan

terjadinya perdarahan setelah melahirkan akan berkurang. Ini Karena

pada ibu menyusui terjadi peningkatan oksitosin yang berguna juga

untuk konstriski / penutupan pembuluh darah sehingga perdarahan akan

lebih cepat berhenti. Hal ini akan menurunkan angka kematian ibu.

b. Mengurangi terjadi anemia

Mengurangi kemungkinan terjadinya kekurangan darah atau anemia

karena kekurangan zat besi. Menyusui mengurangi perdarahan.

c. Menjarangkan kehamilan

Menyusui merupakan cara kontrasepsi yang aman, murah dan cukup

berhasil. Selama ibu memberikan ASI eksklusif dan belum haid, 98 %

tidak akan hamil pada 6 bulan pertama setelah melahirkan dan 96 %

tidak akan hamil sampai bayi berusia 12 bulan.
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d. Mengecilkan Rahim

Kadar oksitosin ibu menyusui yang meningkat akan sangat membantu

rahim kembali keukuran sebelum hamil. Proses pengecilan ini akan

lebih cepat disbanding pada ibu yang tidak menyusui.

e. Lebih cepat langsing kembali

Oleh karena menyusui memerlukan energi maka tubuh akan

mengambilnya dan lemak yang tertimbun selama hamil. Dengan

demikian berat badan ibu yang menyusui akan lebih cepat kembali ke

berat badan sebelum hamil.

f. Mengurangi kemungkinan menderita kanker

Pada ibu yang memberikan ASI eksklusif, umumnya kemungkinan

menderita kanker payudara dan indung telur berkurang. Beberapa

penelitian menunjukkan bahwa menyusui akan mengurangi

kemungkinan terjadinya kanker payudara. Pada umumnya bila semua

wanita dapat melanjutkan menyusui sampai bayi berumur 2 tahun atau

lebih, diduga angka kejadian kanker payudara akan berkurang sampai

sekitar 25%. Sedangkan resiko terkena kanker indung telur pada ibu

menyusui berkurang sampai 20-25%.

g. Lebih ekonomis/murah

Dengan memberikan ASI berarti menghemat pengeluaran untuk susu

formula, perlengkapan menyusui dan persiapan pembuatan minum susu

formula. Selain itu, pemberian ASI juga menghemat pengeluaran untuk
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berobat bayi, misalnya biaya jasa dokter, beli obat, bahwa biaya

perawatan rumah sakit.

h. Tidak merepotkan dan hemat waktu

ASI dapat segera diberikan pada bayi tanpa harus menyiapkan atau

memasak air, juga tanpa harus mencuci botol tanpa menunggu agar

susu tidak terlalu panas. Pemberian susu botol akan lebih merepotkan

terutama pada malam hari. Apalagi kalau persedian susu habis pada

malam hari maka kita harus repot mencarinya.

i. Portabel dan praktis

Mudah di bawa kemana-mana (portabel) sehingga saat bepergian alat

untuk minum susu formula dan tidak perlu membawa alt listrik untuk

memasak atau menghangatkan susu. Air susu ibu dapat diberikan

dimana saja dan kapan saja dalam keadaan siap diminum, serta dalam

suhu yang selalu tepat.

j. Memberi kepuasan bagi ibu

Ibu yang berhasil memberikan ASI eksklusif akan merasakan kepuasan,

kebanggaan dan kebahagian yang mendalam (Roesli, 2008).

3. Manfaat ASI untuk keluarga

a. Aspek Ekonomis

Penggunaan ASI akan mengurangi pengeluaran keluarga karena tidak

hanya mengurangi pengeluaran untuk membeli susu formula dan
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perlengkapan membuatnya, tetapi juga biaya kesehatan untuk bayi.

Bayi yang diberikan ASI secara eksklusif telah terbukti hampir tidak

pernah sakit dibanding dengan bayi yang diberikan susu formula.

b. Aspek Psikologis

Kebahagiaan keluarga bertambah karena kelahiran lebih jarang

sehingga suasana kejiwaan ibu baik dan dapat mendekatkan hubungan

bayi dengan keluarga.

c. Aspek Kemudahan

Menyusui sangat praktis, karena dapat diberikan dimana saja dan

kapan saja. Keluarga tidak perlu repot menyiapakan air masak botol,

dan dot yang terus dibersihkan serta minta pertolongan orang lain

(Baskoro, 2010).

D. Cara Penyimpanan ASI

1. ASI Segar

ASI yang baru saja diperah atau ASI segar, bisa bertahan rata-rata 4 jam

dalam suhu ruangan. Kolostrum berbentuk cairan kekuningan yang lengket

dan kental, keluar pada beberapa hari setelah kelahiran hingga hari ke lima

setelah persalinan, kolostrum masih aman disimpan selama 4 jam  setiap

kali perah dalam suhu ruang kurang dari 25o C.
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Level suhu dan durasi waktu penyimpanan yang aman untuk ASI perah

yaitu:

a. ASI yang disimpan dalam suhu ruang 16-29oC aman dikonsumsi

dalam 3-6 jam.

b. ASI yang disimpan dalam kulkas dengan suhu 0-4oC bisa bertahan

hingga 3-8 bulan dan masih aman dikonsumsi.

c. ASI yang disimpan dalam freezer lemari es satu pintu dengan suhu

kurang dari 15oC aman dikonsumsi hingga 2 minggu. Jika ASI

disimpan dalam freezer lemari es dua pintu dengan suhu kurang dari

18oC waktu penyimpanan bisa lebih lama, yaitu hingga 3-6 bulan.

d. ASI yang disimpan dalam freezer tunggal/khusus dengan suhu kurang

dari 18 oC, ASI aman disimpan hingga 6-12 bulan (Riksani, 2011).

2. ASI Beku

ASI yang sudah disimpan dalam jangka waktu tertentu dalam freezer dan

menjadi beku. ASI yang menjadi beku sebelum diberikan pada bayi,

sebaiknya dihangatkan ke dalam mangkuk yang diisi air hangat dan segera

diberikan kepada bayi. Batas maksimal penyimpanan ASI beku dalam

suhu ruangan rata-rata selama 4 jam, meskipun 5-6 jam masih ditoleransi

jika kondisinya sangat bersih. ASI yang masih tersisa jangan disimpan

dalam freezer kembali tapi harus segera dibuang.
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Berikut cara-cara menyimpan ASI  dalam lemari es atau freezer yaitu:

a. ASI perah disimpan dalam botol kaca dan pengisian maksimal 3/4 dari

daya tampung botol.

b. Pastikan botol yang akan digunakan telah dibersihkan dan disterilkan.

c. Menempelkan label jam dan tanggal pada botol kaca atau tempat yang

akan digunakan untuk menyimpan ASI perah.

d. Pisahkan ASI dengan bahan makanan lain yang tersimpan dalam

lemari es, lebih baik lagi jika mempunyai lemari es khusus untuk

menyimpan ASI.

e. Bila ASI keluar dalam jumlah banyak, simpan sebagian di freezer

untuk jangka panjang dan sebagian dilemari es bagian bawah untuk

pemakaian jangka pendek.

f. Menyimpan ASI di bagian dalam freezer atau lemari es, bukan

dibagian pintu. Karena bagian pintu berpeluang mengalami perubahan

dan variasi suhu udara.

g. ASI beku yang tersimpan di freezer dan akan diberikan kepada bayi,

sehari sebelumnya diturunkan ke lemari es bagian bawah agar

pelelehan ASI perah yang sudah beku berjalan perlahan.

h. Jika ASI perah belum benar-benar meleleh sempurna, masukkan botol

yang berisi ASI ke dalam mangkuk yang berisi air hangat

(Riksani, 2011).



23

3. ASI yang Sudah Dihangatkan dengan Air Hangat

ASI perah yang sudah dicairkan dengan air hangat sebaiknya langsung

diberikan kepada bayi atau sampai jadwal minum ASI berikutnya.

Menyimpan dalam botol di lemari es selama 4 jam.

Cara menghangatkan ASI perah, yaitu :

a. Berikan ASI dengan hari dan tanggal yang paling lama disimpan

dalam freezer.

b. Amati bau dan rasanya, jika tercium basi jangan gunakan ASI tersebut

untuk dikonsumsi.

c. Cairkan ASI yang sudah beku dengan memindahkannya dari freezer ke

dalam lemari pendingin, simpan selama 12 jam sebelum diberikan

kepada bayi.

d. Hangatkan ASI dengan cara meletakkan botol atau wadah ASI

kedalam mangkuk berisi air hangat.

e. Tidak memanaskan atau merebus ASI diatas kompor, atau

memanaskan ASI dalam wicrowave (Riksani, 2011).

f. Periksa suhu ASI yang sudah dihangatkan dan mencicipi ASI tersebut

sebelum diberika kepada bayi.

4. ASI yang Sudah Diminum

Pentingnya menyimpan ASI sesuai takaran pemakaian. Jika menyimpan

ASI dalam botol atau wadah yang melebihi takaran penggunaan (tersisa),

sebaiknya ASI harus dibuang. Jangan menyimpan sisa ASI yang sudah
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diminum bayi dari botol yang sama ke dalam lemari es dan freezer

(Riksani, 2011).

E. Kontraindikasi menyusui

Proses menyusui terkadang tidak dapat dilaksanakan karena terdapat kelainan

penyakit atau genetik pada bayinya. Misalnya, pada bayi yang sakit berat,

galaktosemia, maple syrup urine disease, stomatitis yang berat, dehidrasi,

asidosis, bronkopneumonia, dan ensefalitis (staf pengajar Ilmu Kesehatan

Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002).

F. Pengetahuan Ibu mengenai ASI eksklusif

Pengetahuan adalah hasil pengindraan atau hasil tahu seseorang terhadap

objek, melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan

sebagainya). Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra

pendengaran dan indra penglihatan (Notoatmodjo, 2010).

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai tingkat yang berbeda-

beda. Secara garis besar dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan yang tercakup

dalam domain kognitif, yaitu (Notoatmodjo, 2010) :

a. Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah

mengingat kembali (recall) terhadap sesuatu yang spesifik dari

keseluruhan bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.
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Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari

antara lain menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi, menyatakan,

dan sebagainya. Misalnya, ibu tahu tentang arti ASI eksklusif.

b. Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar

tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi

tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi

harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, dan

meramalkan objek yang dipelajari. Misalnya, ibu dapat menjelaskan

pentingnya pemberian ASI eksklusif.

c. Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang

telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi disini

dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode,

dan prinsip dalam konteks atau situasi lain. Misalnya, Ibu dapat

mengaplikasikan cara menyusui yang benar.

d. Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke

dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi

tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini
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dapat dari penggunaan kata-kata kerja yaitu dapat menggambarkan

(membuat bagan), membedakan, memisahkan, dan mengelompokkan.

e. Sintesis (synthesis)

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemapuan untuk meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang

baru. Dengan kata lain, sintesis itu suatu kemampuan menyusun formulasi

baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun,

merencanakan, meringkas, menyesuaikan terhadap suatu teori atau

rumusan-rumusan yang telah ada.

f. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu

berdasarkan suatu kriteria-kriteria yang ditentukan sendiri atau

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. Misal dapat menafsirkan

sebab-sebab mengapa ibu-ibu tidak memberikan ASI eksklusif.

Rogers (1974) dalam Notoatmodjo (2010) mengungkapkan bahwa sebelum

orang mengadopsi perilaku baru, di dalam diri orang tersebut terjadi proses

yang berurutan, yakni:

a. Kesadaran (awareness), keadaan saat orang tersebut menyadari atau

mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek).
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b. Merasa tertarik (interest) terhadap stimulus atau objek tersebut. Dalam hal

ini sikap subjek sudah mulai terbentuk.

c. Menimbang-nimbang (evaluation) terhadap baik atau tidaknya stimulus

tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.

d. Uji coba (trial), keadaan saat subjek mulai mencoba melakukan sesuai

dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus.

e. Adopsi (adoption) dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan

pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

Namun demikian, dari penelitian selanjutnya Roger menyimpulkan bahwa

perubahan perilaku tidak selalu melewati tahap-tahap tersebut. Apabila

penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini,

dimana didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif,

maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (long lasting). Sebaliknya

apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran, maka

perilaku tersebut tidak akan berlangsung lama (Notoatmodjo, 2010).

G. Status Pekerjaan Ibu Menyusui

Pekerjaan adalah kebutuhan yang harus dilakukan untuk menunjang

kehidupan dan kehidupan keluarganya. Dengan bekerja seseorang dapat

berbuat sesuatu yang bernilai, bermanfaat memperoleh berbagai pengalaman.

Notoatmodjo (2007). Seseorang yang bekerja, pengetahuannya akan lebih luas

dari pada sesorang yang tidak bekerja, karena seseorang akan banyak

mempunyai informasi serta ibu yang bekrja disektor formal memiliki akses
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yang lebih baik terhadap berbagai informasi, termasuk kesehatan sehingga

pengetahuan dan pengalaman lebih banyak.

Data statistik menunjukkan bahwa wanita bekerja yang berperan ganda saat

ini meningkat tajam dari tahun ke tahun, terutama yang hidup di kota- kota

besar. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2003, menunjukkan

pekerja di Indonesia 100.316.007 orang dimana 64,63% pekerja laki-laki dan

35,37% pekerja wanita. Sedangkan pada tahun 2004 pekerja wanita berjumlah

33.141.000 orang dari total sekitar 93.722.000 pekerja Indonesia. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa sekitar kurang lebih 30% pekerja di Indonesia

adalah wanita.

Maka para pemimpin perusahaan yang memberikan cuti melahirkan dapat

memasyarakat pemberian ASI di tempat kerja agar tenaga kerga dapat

merawat bayinya dan memberikan ASi dengan sempurna. Disamping itu

diharapkan di tempat kerja terdapat penitipan anak sehingga tenaga kerja

dapat memberikan ASI pada waktu tertentu (Depkes RI, 2002).

Pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja adalah hak untuk ibu,

tercantum dalam undang-undang yang tertuang dalam Peraturan Bersama

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Kesehatan, No.48/

Men.PP/ XII/ 2008, PER.27/ MEN/ XII/ 2008, dan 1177/ MENKES/ PB/ XII/

2008 tahun 2008 tentang peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di

tempat kerja. Jadi pekerja wanita tidak perlu khawatir karena hak memberi

ASI sudah dijamin oleh Negara. Jika ada pihak yang dengan sengaja
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menghalangi program pemberian ASI eksklusif bisa dipenjarakan (tercantum

dalam pasal 200), hukuman paling lama satu tahun penjara dan denda paling

banyak seratus juta rupiah (Riksani, 2011).

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita berpedoman pada

UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya pasal 76, 81, 82,

83, 84, pasal 93 Kepmenaker No. 224 tahun 2003 serta Peraturan Perusahaan

atau perjanjian kerja bersama perusahaan yang meliputi:

a. Perlindungan jam kerja

Perlindungan dalam hal kerja malam bagi pekerja wanita (pukul 23.00

sampai pukul 07.00) dalam pelaksanaanya masih ada perusahaan yang

tidak memberikan makanan dan minuman bergizi tetapi diganti dengan

uang padahal ketentuannya tidak boleh digantikan dengan uang.

b. Perlindungan dalam masa haid

Perlindungan terhadap pekerjaan wanita yang dalam masa haid tidak wajib

dalam bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dengan upah

penuh. Dalam pelaksanaan lebih banyak yang tidak mengguanakan haknya

dengan alasan tidak mendapatkan premi hadir.

c. Perlindungan selama masa cuti hamil

Perlindunga cuti hamil bersalin selama 1,5 bulan sebelum saatnya

melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan dengan upah penuh.

Ternyata dalam pelaksanaan masih ada perusahaan yang tidak membayar

upah secara penuh.
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d. Pemberian lokasi menyusui

Pemberian kesempatan pada pekerja wanita yang anaknya masih menyusui

untuk menyusui anaknya hanya efektif untuk yang lokasinya dekat dengan

perusahaan (Yulivia, 2010).


