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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Definisi Autisme  

Autisme berasal dari kata autos yang berarti aku. Pada pengertian 

non ilmiah kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa semua anak yang 

mengarah pada dirinya sendiri disebut dengan autisme (Yuwono, 2009). 

Autisme bukan suatu gejala penyakit tetapi berupa sindroma (kumpulan 

gejala) dimana terjadi penyimpangan perkembangan sosial, kemampuan 

berbahasa dan kepedulian terhadap sekitar. Autisme adalah suatu keadaan 

dimana seseorang anak berbuat semaunya sendiri baik secara berpikir 

maupun berprilaku.  Keadaan ini terjadi sejak usia 2-3 tahun tanpa 

memandang sosial ekonomi mapan maupun kurang, atau atau dewasa dan 

semua etnis (Yatim, 2002). 

Autisme sebenarnya bukan hal baru dan sudah ada sejak lama, 

namun belum terdiagnosis sebagai autis. Menurut cerita terdahulu sering kali 

ada anak yang dianggap aneh, anak tersebut sering kali menunjukkan gejala 

yang tidak biasa. Mereka menolak bila digendong, menangis kalau malam 

dan tidur bila siang hari. Mereka sering kali bicara sendiri dengan bahasa 

yang sering tidak dimengerti oleh orang tuanya. Apabila dalam kondisi marah 

mereka bisa menggigit, mencakar, menjambak atau menyerang. Para 
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peneliti kemudian menyatakan bahwa autisme bukan hanya gangguan 

fungsional, tetapi didasari adanya gangguan organik dalam perkembangan 

otak (Nugraheni, 2008). 

Menurut McCandless (2003) Autistic Spectrum Disorder (ASD) 

adalah suatu grup gangguan perkembangan anak yang berkisar dari autisme 

klasik seperti Attention Deficit Disorder (ADD), Attantion Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) dan Perpasive Developmental Disorder (PDD). PDD adalah 

diagnosis yang diberikan kepada anak-anak apabila mereka tidak mencapai 

tonggak-tonggak seperti seharusnya dan menunjukkan gejala-gejala 

autisme. Anak tersebut memiliki sedikit kemampuan untuk berbicara dan 

berkomunikasi. Seorang anak yang didiagnosa dengan ADD memiliki 

kesulitan dalam mempertahankan kemampuan memusatkan perhatiannya. 

Seorang anak hiperaktif dengan  ADD diberi label ADHD. 

Ditingkat lebih atas dari spectrum autis adalah Asperger’s 

Syndrome. Istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan seorang anak autistik 

yang dapat berfungsi pada tingkat yang lebih tinggi. Anak-anak Asperger 

sering kali merupakan anak-anak yang luar biasa cerdas. Mereka 

menggunakan dan mengerti perbendaharaan kata secara luas, tetapi mereka 

memiliki minat yang sangat sempit dan menunjukkan banyak kekurangan 

dari segi sosial. Seorang anak dengan Asperger’s Syndrome bisa sangat ahli 

mengenai mesin cuci, tapi mesin cuci adalah satu-satunya hal yang mau ia 

bicarakan. 
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Menurut Mujiyanti (2011), ada banyak tingkah laku yang tercakup 

dalam anak autis  dan ada 4 gejala yang selalu muncul yaitu : 

1. Isolasi sosial 

Banyak anak autis yang menarik diri dari kontak sosial kedalam 

suatu keadaan yang disebut extreme autistic alones. Hal ini akan 

semakin terlihat pada anak yang lebih besar, dan ia akan bertingkah laku 

seakan-akan orang lain tidak ada. 

2. Kelemahan kognitif 

Anak autis sebagian besar (±70%) mengalami retardasi mental 

(IQ <70) disebut dengan autis dengan tuna grahita tetapi anak autis 

infertil sedikit lebih baik, contohnya dalam hal yang berkaitan dengan hal 

sensor motorik. Anak autis dapat meningkatkan hubungan sosial dengan 

temannya, tetapi hal itu tidak berpengaruh terhadap retardasi mental 

yang dialami. 

3. Kekurangan dalam bahasa  

Lebih dari setengah autis tidak dapat berbicara, yang lainnya 

hanya mengoceh, merengek, atau menunjukkan ecocalia, yaitu 

menirukan apa yang dikatakan orang lain. Beberapa anak autis 

mengulang potongan lagu, iklan TV atau potongan kata yang terdengar 

tanpa tujuan. Beberapa anak autis menggunakan kata ganti dengan cara 

yang aneh. 
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4. Tingkah laku stereotif 

Anak autis sering melakukan gerakan yang berulang-ulang  

secara terus menerus tanpa tujuan yang jelas. Seperti berputar-putar, 

berjingkat-jingkat dan lain sebagainya. Gerakan ini dilakukan berulang-

ulang disebabkan karena kerusakan fisik, misalnya ada gangguan 

neurologis. Anak autis juga mempunyai kebiasaan menarik-narik rambut 

dan menggigit jari. Walaupun sering kesakitan akibat perbuatannya 

sendiri, dorongan untuk melakukan tingkah laku yang aneh ini sangat 

kuat dalam diri mereka. Anak autis juga hanya tertarik pada bagian-

bagian tertentu dari sebuah objek misalnya pada roda mobil-mobilan. 

Anak autis juga menyukai keadaan lingkungan dan kebiasaan yang 

monoton. 

a. Jenis- jenis Autis 

Menurut Yatim (2002), autisme terdiri dari 3 jenis yaitu persepsi, 

reaksi dan yang timbul kemudian. 

1) Autis persepsi 

Autis persepsi merupakan autisme yang timbul sebelum lahir 

dengan gejala adanya rangsangan dari luar baik kecil maupun besar 

yang dapat menimbulkan kecemasan. Misalnya pada ibu hamil yang 

mempunyai genetik autisme dia mempunyai kecemasan akan 

menurun terhadap janin yang dikandungnya. 
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2) Autis reaktif 

Autisme reaktif ditunjukkan dengan gejala berupa penderita 

membuat gerakan-gerakan tertentu yang berulang-ulang dan kadang 

disertai kejang dan dapat diamati pada anak  usia 6-7 tahun. Anak 

memiliki sifat rapuh dan mudah terpengaruh pada dunia luar. 

3) Autis yang timbul kemudian 

Jenis autisme ini diketahui setelah anak agak besar dan 

akan kesulitan dalam mengubah perilakunya karena sudah melekat 

atau ditambah adanya pengalaman yang baru atau gejala autis 

terlihat saat anak mulai dewasa. 

Menurut McCandless (2003) autis dibagi menjadi dua, yaitu : 

1) Autisme klasik 

Autis sebelum lahir merupakan bawaan yang diturunkan dari 

orang tua ke anak yang dilahirkan atau sering disebut autis yang 

disebabkan oleh genetika (keturunan). Kerusakan saraf sudah 

terdapat sejak lahir, karena saat hamil ibu terinfeksi virus seperti 

rubella, atau terpapar logam berat berbahaya seperti merkuri dan 

timbal yang berdampak mengacaukan proses pembentukan sel-sel 

otak janin. 

2) Autisme regresif 

Muncul saat anak berusia 12 sampai 24 bulan. Sebelumnya 

perkembangan anak relatif normal, namun sejak usia anak 2 tahun 

perkembangannya merosot. Anak yang tadinya sudah bisa membuat 
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kalimat beberapa kata berubah menjadi diam dan tidak lagi berbicara. 

Anak menjadi acuh dan tidak ada lagi kontak mata. Kalangan ahli 

menganggap autism regresif karena anak terkontaminasi langsung  

faktor pemicu. Paparan logam berat terutama merkuri dan timbal dari 

lingkungan merupakan faktor yang paling disorot. 

b. Klasifikasi Autis 

Autisme dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian 

berdasarkan gejalanya. Sering kali pengklasifikasian disimpulkan setelah 

anak didiagnosa autis. Klasifikasi ini dapat diberikan melalui  Childhood 

Autism Rating Scale (CARS). Pengklasifikasiannya adalah sebagai 

berikut : 

1) Autis Ringan 

Pada kondisi ini anak autis masih menunjukkan adanya 

kontak mata walaupun tidak berlangsung lama. Anak autis ini dapat 

memberikan sedikit respon ketika dipanggil namanya, menunjukkan 

ekspresi-ekspresi muka, dan dalam berkomunikasi dua arah 

meskipun terjadinya hanya sesekali.  

2) Autis Sedang 

Pada kondisi ini anak autis masih menunjukkan sedikit 

kontak mata namun tidak memberikan respon ketika namanya 

dipanggil. Tindakan agresif atau hiperaktif, menyakiti diri sendiri, 

acuh, dan gangguan motorik yang stereopik cenderung agak sulit 

untuk dikendalikan tetapi masih bisa dikendalikan. 
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3) Autis Berat 

Anak autis yang berada pada kategori ini menunjukkan 

tindakan-tindakan yang sangat tidak terkendali. Biasanya anak autis 

memukul-mukulkan kepalanya ke tembok secara berulang-ulang dan 

terus menerus tanpa henti. Ketika orang tua berusaha mencegah, 

namun anak tidak memberikan respon dan tetap melakukannya, 

bahkan dalam kondisi berada di pelukan orang tuanya, anak autis 

tetap memukul-mukulkan kepalanya. Anak baru berhenti setelah 

merasa kelelahan kemudian langsung tertidur (Mujiyanti, 2011). 

c. Etiologi dan Patofisiologi  

Menurut Sari (2009) autis merupakan penyakit yang bersifat 

multifaktor. Teori mengenai penyebab dari autis diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1) Faktor genetika  

Penelitian faktor genetik pada anak autistik masih terus 

dilakukan. Sampai saat ini ditemukan sekitar 20 gen yang berkaitan 

dengan autisme. Namun kejadian autisme baru bisa muncul jika 

terjadi kombinasi banyak gen. Bisa saja gejala autisme tidak muncul  

meskipun anak tersebut membawa gen autisme (Budhiman, M; 

Shattock, P;  Ariani, E, 2002). Jumlah anak berjenis kelamin laki-laki 

yang menderita autis lebih banyak dibandingkan perempuan, hal ini 

diduga karena adanya gen atau beberapa gen atau beberapa gen 

pada kromosom X yang terlibat dengan autis. Perempuan memiliki 
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dua kromosom X, sementara laki-laki memiliki satu kromosom X. 

Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa gen pada kromosom X 

bukanlah penyebab utama autis, namun suatu gen pada kromosom X 

yang mempengaruhi interaksi sosial dapat mempunyai andil pada 

perilaku yang berkaitan dengan autis ( Mujiyanti, 2011). 

 Menurut laporan Journal Nature Genetics, gen neuroxin 

yang ditemukan pada kromosom manusia no.11 merupakan salah 

satu gen yang berperan penting dalam terjadinya sindrom autisme. 

Neuroxin merupakan protein yang berperan dalam membantu 

komunikasi sel saraf. Salah satu protein dari family neuroxin yang 

dikodekan oleh gen CNTNAP2 (Contactine Assosiates Protein-like 2) 

berfungsi sebagai molekul reseptor pada sel saraf. Pada saat dalam 

kandungan, ketika sampel darah janin diambil dan dianalisis, anak 

autis mengalami peningkatan protein dalam darah, yaitu tiga kali lebih 

tinggi dibanding dengan anak normal (Winarno, 2013). 

2) Kelainan anatomis otak  

Menurut Winarno (2013) otak anak autis mengalami 

pertumbuhan dengan laju kecepatan yang tidak normal, khususnya 

pada usia 2 tahun, dan memiliki puzzling sign of inflammation 

(peradangan yang membingungkan). Bagian corpus callosum, 

biasanya pada anak autis berukuran lebih kecil. Corpus callosum 

merupakan pita tenunan pengikat yang menghubungkan hemisphere 

otak kanan dan otak kiri. Kegiatan crossing bagian otak yang berbeda 
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menjadi kurang terkoordinir sehingga lalu lintas stimulus tidak 

harmonis. 

Sedangkan menurut Mujiyanti (2011) kelainan stimulus otak 

ditemukan khususnya di lobus parietalis dan serebelum. Serta pada 

sistem limbiknya. Sebanyak 43% penyandang autisme mempunyai 

kelainan di lobus parietalis otaknya, yang menyebabkan anak tampak 

acuh terhadap lingkungannya. Kelainan juga ditemukan pada otak 

kecil (serebelum), terutama pada nervus ke VI dan VII. Otak kecil 

bertanggung jawab atas proses sensoris, daya ingat, berfikir, belajar 

berbahasa dan proses atensi (perhatian). Kelainan khas juga 

ditemukan pada sistem limbik yang disebut hipokampus dan 

amigdala. Kelainan tersebut menyebabkan kelainan fungsi kontrol 

terhadap agresi dan emosi.  

3) Disfungsi metabolik 

Disfungsi metabolik terutama berhubungan dengan 

kemampuan memecah komponen asam amino phenolik. Amino 

phenolik banyak ditemukan di berbagai makanan dan dilaporkan 

komponen utamanya dapat menyebabkan terjadinya gangguan 

tingkah laku pada pasien autis. Sebuah publikasi dari lembaga 

psikiatri biologi menemukan bahwa anak autis mempunyai kapasitas 

rendah untuk menggunakan berbagai komponen sulfat sehingga 

anak-anak tersebut tidak mampu memetabolisme komponen amino 

phenolik. Komponen animo phenolik merupakan bahan baku 
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pembentukan neurotransmitter, jika komponen tersebut tidak 

dimetabolisme dengan baik akan terjadi akumulasi katekolamin yang 

toksik bagi syaraf. Makanan yang mengandung amino phenolitik itu 

adalah : terigu (gandum), jagung, gula, coklat, pisang dan apel 

(Mujiyanti, 2011). 

4) Infeksi kandidiasis 

Anak-anak dengan sistem imun tubuh yang terganggu dan 

usus yang meradang sangat mudah diserang oleh jamur khususnya 

jamur dari spesies Candida. Kultur feces dan tes-tes laboratorium 

lainnya seringkali mengidentifikasi  pertumbuhan Candida albicans 

yang berlebihan. Ternyata beberapa riset mengidentifikasikan bahwa 

beberapa spesies Candida dan jamur lainnya dapat menjadi 

penyebab utama dari banyak tingkah laku yang tidak pantas dan 

masalah kesehatan yang terlihat pada pasien autistik (McCandless, 

2003).  

 Infeksi Candida Albicans berat bisa dijumpai pada anak 

yang banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung 

yeast dan karbohidrat, karena dengan adanya makanan tersebut 

Candida dapat tumbuh dengan subur. Makanan ini dilaporkan dapat 

menyebabkan anak menjadi autis. Penelitian sebelumnya 

menemukan adanya hubungan antara beratnya infeksi Candida 

Albicans dengan gejala-gejala menyerupai autis seperti gangguan 



16 
 

berbahasa, gangguan tingkah laku dan penurunan kontak mata 

(Mujiyanti, 2011). 

5) Teori kelebihan opioid dan hubungannya dengan diet protein kasein 

dan protein gluten 

Aktivasi opioid yang tinggi akan berpengaruh terhadap 

persepsi, kognisi dan emosi penyandang autis. Peptide tersebut 

berasal dari pencernaan makanan yang tidak sempurna khususnya 

gluten dan kasein. Gluten berasal dari gandum dan biji-bijian (sereal) 

seperti barley, rye (gandum hitam) dan oats. Kasein berasal dari susu 

dan produk susu. Karena adanya kebocoran usus (leaky gut) maka 

terjadi peningkatan jumlah peptide yang masuk ke darah. Karena 

adanya peningkatan jumlah peptide yang terbentuk diusus sehingga 

yang masuk ke aliran darah pun relative lebih banyak, demikian juga 

yang melewati sawar darah otak. Hal ini dapat mengakibatkan 

gangguan perilaku yang tampak secara klinis (Nugraheni, 2008). 

Pencernaan anak autis terhadap kasein dan gluten tidak 

sempurna. Kedua potein ini hanya terpecah sampai polipeptida. 

Polipeptida dari kedua protein tersebut terserap dalam aliran darah 

dan menimbulkan “efek morfin” di otak anak. Pori-pori yang tidak 

lazim kebanyakan ditemukan di membrane saluran cerna pasien 

autis, yang menyebabkan masuknya peptide didalam darah. Hasil 

metabolisme gluten adalah protein gliadin. Gliadin akan berikatan 

dengan reseptor opioid C dan D. Reseptor tersebut berhubungan 
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dengan mood dan tingkah laku. Diet sangat ketat bebas gluten dan 

casein menurunkan kadar peptide opioid serta dapat mempengaruhi 

gejala autis pada beberapa anak. Sehingga, implementasi diet 

merupakan terobosan yang baik untuk memperoleh kesembuhan 

pasien (Mujiyanti, 2011). 

d. Mekanisme Terjadinya Autis- Defisiensi Nutrisi 

1) Mekanisme racun logam berat 

Logam berat dapat berpengaruh buruk pada sistem saluran 

cerna, sistem imun tubuh, sistem syaraf dan sistem endokrin. Logam 

berat mengubah fungsi seluler dan sejumlah proses metabolisme 

dalam tubuh, termasuk yang berhubungan dengan sistem syaraf 

pusat dan sekitarnya. Sebagian besar kerusakan yang disebabkan 

oleh logam berat disebabkan oleh perkembangbiakan radikal bebas 

oksidan. Radikal bebas adalah molekul yang secara energi 

keberadaannya tidak seimbang, yaitu terdiri dari elektron yang tidak 

berpasangan yang mengambil elektron dari molekul lainnya. Radikal 

bebas umumnya muncul apabila molekul sel-sel bereaksi dengan 

oksigen. Produksi radikal bebas yang berlebihan dapat terjadi apabila 

seseorang terpapar logam berat atau anak-anak memiliki defisiensi 

antioksidan secara genetis. Radikal bebas akan dapat merusak 

jaringan diseluruh tubuh , termasuk otak. Antioksidan seperti vitamin 

A,C,dan E melindungi tubuh terhadap radikal bebas dan pada tingkat 
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tertentu memperbaiki kerusakan akibat radikal bebas (McCandless, 

2003). 

Sedangkan menurut Budhiman, M; Shattock, P; Ariani, E 

(2002) diperkirakan secara genetik anak-anak autis memiliki 

gangguan untuk mengeluarkan logam berat dari tubuhnya. Penelitian 

selanjutnya menunjukkan bahwa beberapa logam berat seperti 

arsenik (As), antimony (Sb), cadmium (Cd), air raksa (Hg) dan timbale 

(Pb) adalah racun otak yang kuat. Bernard (2000) melakukan 

penelitian dan mengungkapkan bahwa gejala yang diperlihatkan anak 

autistik nyaris sama dengan gejala keracunan merkuri. 

2) Imun tubuh dan saluran cerna berinteraksi 

Imun tubuh adalah pemimpin pertahanan tubuh kita dalam 

menentang bakteri pathogen, jamur dan virus. Sistem imun juga 

dapat membedakan antara molekul asing (foreign) dan molekul tubuh 

kita sendiri (self) dan menggerakkan pasukan sel-sel pertahanan dan 

antibodi untuk menghadapi molekul-molekul asing. Namun, sistem 

imun seharusnya bereakasi apabila ada masalah. Banyak anak 

autisme mempunyai semacam imun yang malfungsi. Seringkali 

kerusakan fungsi ini menyebabkan tubuh salah mengidentifikasi sel-

sel diri sendiri (self) dan menduganya sebagai molekul asing 

(foreign). Pada tipe disfungsi seperti ini, sistem imun akan menyerang 

tubuh itu sendiri. Ini adalah salah satu tipe proses yang antara lain 

dapat menyebabkan peradangan saluran cerna. Saluran cerna 
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merupakan penghalang penting antara pathogen yang datang dari 

luar dan organ-organ dalam dimana sejumlah mekanisme imun 

terdapat pada ephitalium. Lapisan usus ini bertugas memblokir 

patogen luar agar tidak melakukan perusakan (McCandless, 2003). 

3) Pertumbuhan jamur berlebih dapat melukai sistem saluran cerna 

Karena terjadi imunodefisiensi anak sering terkena penyakit 

dan diberikan obat antibiotik. Pemberian antibiotik yang berlebihan 

mengakibatkan banyak bakteri yang resisten terhadap antibiotik dan 

menyebabkan terbunuhnya bakteri lactobacillus akibatnya terjadi 

yeast growt. Diare kronis atau sembelit pada anak dapat 

menunjukkan pertumbuhan pada jamur yang berlebihan pada banyak 

individu. Pertumbuhan jamur yang berlebihan dapat melukai sistem 

saluran cerna dan merupakan salah satu penyebab spectrum autis 

(McCandless, 2003). 

4) Peningkatan permeabilitas mukosa usus “Leaky Gut” 

Adanya mikro organisme di usus halus dapat menyebabkan 

permukaan sel epitel mensekresi suatu protein yang dikenal sebagai 

zonulin (regulator utama dari permeabilitas usus). Zonulin akan 

membawa cairan keluar dari sel dan menghanyutkan bakteri patogen 

pada permukaan sel untuk dikeluarkan dari tubuh. Ini merupakan 

mekanisme pertahanan tubuh pada intestine. Sekitar 80% anak 

dengan autisme menderita autistic enterocolitis. Pada autisme 

zonulin/ zonula accludens toxin (Zot) memberi signal agar tight 
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junction membuka. Zonulin dan zot akan berinteraksi dengan reseptor 

yang sama dipermukaan sel usus dengan jumlah yang bervariasi. 

Dalam interaksi ini terjadi polimerisasi yang menyebabkan 

pembentukan kembali filamen actin dan protein dari junctional 

complex. Akibat yang ditimbulkan dari polimerisasi ini tight junction 

menjadi semakin longgar, sehingga terjadi hipermeabilitas pada 

mukosa intestine yang  dapat menyebabkan sejumlah toksin, antigen, 

molekul besar yang belum sempurna dicerna (seperti peptide dari 

gluten dan kasein) dan zat-zat yang tidak berguna lainnya diabsorbsi 

oleh epitel mukosa usus (Nugraheni, 2008). 

Penyerapan protein yang tidak cukup atau tidak sesuai oleh 

usus dapat menyebabkan kelainan sistem pencernaan. Sistem 

pencernaan yang sehat akan mampu mencerna makanan yang 

kompleks dan memecahnya kedalam bentuk yang dapat diserap oleh 

sel-sel tubuh yang kemudian menjadi energi melalui metabolisme 

tubuh. Pada anak autis protein dan peptida yang tidak dapat dicerna 

berasal dari kasein dan gluten. Peptida yang tidak bisa diterima oleh 

tubuh dapat memasuki aliran darah dan apabila terbawa ke otak akan 

memiliki efek seperti opioid. Lubang- lubang yang abnormal diantara 

dinding-dinding lapisan sel usus akan membiarkan opioid dan zat-zat 

beracun lainnya merembes memasuki lairan darah. Substansi racun 

ini dapat melukai atau merusak sawar darah otak yang menyebabkan 
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rusaknya kesadaran, kemampuan kognitif, kemampuan bicara atau 

tingkah laku (Mujiyanti, 2011). 

e. Gangguan Perilaku Hiperaktif 

Secara ilmiah tingkah laku hiperaktif dapat dibagi menjadi dasar 

pandangan karakteristik tingkah lakunya. Oleh karena itu perlu diketahui 

secara mendalam karakteristik tingkah laku hiperaktif ini. Ada cara-cara 

yang ditempuh oleh para ahli seperti yang dikatakan oleh Rosenberg, 

Wilson, Maheady, Sindeler (1992) ada tiga model strategis untuk ini yaitu 

: biophysical, behavioral and cognitive-behavioral (Syamsi, 2005). 

Perilaku autis digolongkan menjadi 2 jenis yaitu perilaku yang 

eksesif (berlebihan) dan perilaku defisit (berkekurangan). Perilaku eksesif 

adalah perilaku yang hiperaktif dan tantrum (mengamuk) seperti menjerit, 

mengepak, menggigit, mencakar, memukul, dan termasuk juga menyakiti 

diri sendiri (self abuse). Perilaku defisit adalah perilaku yang 

menimbulkan gangguan bicara atau kurangnya perilaku sosial seperti 

tertawa atau menangis tanpa sebab serta melamun (Pratiwi, 2013). 

Menurut Carruth, dkk (1998) dalam Saraswati (2012) bahwa 

picky eater merupakan perilaku menolak suatu jenis atau kelompok 

makanan tertentu, yang dianggap tidak sesuai dengan mereka oleh 

orangtuanya. Perilaku ini ditandai dengan rendahnya penerimaan 

terhadap jenis makanan, keengganan mencoba jenis makanan baru 

(neophobic), membatasi jenis makanan lain, serta menunjukkan jenis 

preferensi yang kuat terhadap jenis makanan tertentu yang mereka sukai. 
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2. Diet  Untuk Penderita Autis 

a. Diet CFGF ( Gluten Free Casein Free ) 

Makanan yang mengandung gluten dan kasein, protein yang 

terkandung di dalam susu dicurigai dapat mempengaruhi kesehatan usus 

pada penderita autis. Gluten dan kasein dianggap sebagai racun karena 

tubuh penderita autis tidak menghasilkan enzim untuk mencerna kedua 

jenis protein ini. Akibatnya protein yang tidak tercerna ini akan diubah 

menjadi komponen kimia yang disebut opioid yang bersifat seperti morfin, 

opium dan heroin yang bekerja sebagai toksik (racun) yang dapat 

mengganggu fungsi otak, imunitas serta menimbulkan gangguan perilaku 

(Abata, 2014) 

Efek buruk gluten tidak pernah sehebat efek susu. Selalu saja 

ada tampak keinginan besar untuk makan makanan yang terbuat dari 

gluten (Nugraheni, 2008). Sesungguhnya penderita autis tidak hanya 

memiliki reaksi alergi pada gluten yang terdapat pada tepung terigu, 

namun juga terhadap kasein pada susu, gula, telur dan beberapa bahan 

makanan lainnya. Dengan demikian penderita autis wajib menjauhi 

sumber gluten dan kasein, karena diet non gluten non kasein ini dapat 

membantu penderita autis untuk mengendalikan reaksi alergi pada sistem 

pencernaan sekligus bermanfaat untuk mengendalikan “keaktifan” 

penderita autis (Abata, 2014). 

Menghilangkan beberapa makanan yang mengandung susu dan 

gandum, akan mengurangi pemasukan vitamin dan mineral dalam tubuh 
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anak tersebut. Oleh karena itu anak harus diberi cukup vitamin dan 

mineral supaya tubuh tetap sehat. Sebaiknya pemberian vitamin dan 

mineral dibawah pengawasan yang professional (dokter dan ahli gizi) bila 

hal ini tidak dilakukan maka proses metabolisme dari pencernaan akan 

terganggu (Nugraheni, 2008). 

b. Gangguan gizi yang dialami anak autis 

Menurut Abata (2014) anak autis mengalami gangguan gizi 

diantaranya yaitu : 

1) Kekurangan asam lemak omega-3 

Asam lemak omega-3 merupakan asam lemak essensial 

yang dibutuhkan tubuh, sementara tubuh tidak dapat mensintesisnya. 

Sumber asam lemak omega-3 yaitu minyak biji-bijian, kacang-

kacangan dan minyak ikan. 

2) Kekurangan zink/ seng 

Zink diperlukan untuk perkembangan mukosa usus yang 

sehat, pengembangan sistem imun yang sempurna, dan metabolisme 

tulang. Kebutuhan zink untuk bayi 3-5 mg/ hari, untuk anak usia 1-9 

tahun 8-10 mg/ hari. Kekurangan zink kronis dapat menyebabkan 

gangguan fungsi pencernaan, sistem imun dan dapat mengganggu 

sistem syaraf dan otak. Sumber zink antara lain protein hewani : 

daging, hati, kerang dan telur 
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3) Kelebihan tembaga  

Zat tembaga yang berlebihan dapat meningkatkan 

penghancuran asam lemak dalam sel terutama sel otak dan juga 

dapat menyebabkan serosis hati. Hal ini dapat terjadi karena 

suplemen tembaga atau menggunakan alat masak dari tembaga 

untuk masak yang bersifat asam. 

4) Kekurangan kalsium dan magnesium 

Fungsi kalsium untuk pembentukan tulang, gigi dan 

kontraksi otot. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan gangguan 

pertumbuhan dan mudah terjadi kejang otot. Sumber kalsium antara 

lain susu, teri, udang, telur dan kacang-kacangan. Magnesium 

berfungsi sebagai katalisator reaksi-reaksi biologis didalam sel 

jaringan. Didalam cairan ekstraseluler berperan di transmisi syaraf, 

kontraksi otot atau mengendurkan otot dan pembentukan darah. 

Kekurangan magnesium dapat menyebabkan gangguan sistem 

syaraf pusat, kurang nafsu makan, gugup dan mudah tersinggung. 

Sumber magnesium yaitu sayuran hijau, biji-bijian, serealia, kacang-

kacangan, daging, susu dan coklat. 

 

3. Pola Makan 

Kebutuhan hidup manusia (termasuk anak-anak) pada dasarnya 

mencakup tiga macam yaitu kebutuhan biologis, psikologis dan kebutuhan 

sosial. Konsumsi pangan meliputi informasi mengenai jenis pangan dan 
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jumlah pangan yang dimakan seseorang atau sekelompok orang (keluarga 

atau rumah tangga) pada waktu tertentu. Ada dua faktor lingkungan yang 

sangat berpengaruh terhadap pembentukan kebiasaan makan keluarga yaitu 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Kedua variabel tersebut 

dipengaruhi oleh variabel primer sosial ekonomi seperti status sosial ekonomi 

keluarga. Sementara faktor utama yang berkaitan dengan lingkungan 

sekolah yang dianggap penting dalam menentukan pola kebiasaan makan 

anak-anak adalah pengalaman dan pendidikan di sekolah serta pengetahuan 

dan sikap terhadap makanan dari guru yang mengajarkannya (Mujiyanti, 

2011). 

a. Pemilihan makanan 

Salah satu tindakan / usaha yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi perilaku hiperaktif pada anak penyandang autis adalah 

dengan pengaturan pemilihan makanannya. Makanan merupakan suatu 

hal yang harus diperhatikan bagi penderita autis. Makanan pada 

umumnya sama dengan makanan anak normal lainnya, yaitu sehat dan 

memenuhi gizi seimbang. Atau dengan kata lain terpenuhi  dari segi 

energi sebagai zat tenaga (karbohidrat dan lemak), sumber zat 

pembangun (protein) dan sumber zat pengatur (berbagai vitamin dan 

mineral). Hanya saja yang perlu mendapat perhatian khusus adalah 

dalam pemilihan jenis bahan makanan (Kusumayanti, 2011). 
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4. Pengetahuan Ibu Tentang Gizi 

Pengetahuan gizi merupakan pengetahuan tentang peranan 

makanan, makanan yang aman untuk dimakan sehingga tidak menimbulkan 

penyakit dan cara pengolahan makanan yang baik agar zat gizi dalam 

makanan tidak hilang serta bagaimana cara hidup sehat. Pengetahuan akan 

membuat orang mengerti sesuatu hal yang mengubah kebiasaannya, 

sehingga meningkatkan pengetahuan akan mengubah kebiasaan seseorang 

mengenai sesuatu. Jika peningkatan itu terjadi pada pengetahuan akan gizi, 

maka akan terjadi perubahan akan kebiasaan  terkait dengan gizi sehingga 

menjadi lebih baik. Tingkat pengetahuan gizi seseorang berpengaruh 

terhadap sikap dan perilaku dalam pemilihan makanan yang pada akhirnya 

akan berpengaruh pada keadaan gizi yang bersangkutan. Selain 

pengetahuan gizi, akses ibu terhadap informasi dapat menjadi indikator 

kemampuan ibu untuk merawat anak menjadi lebih baik. Berbagai informasi 

gizi dan kesehatan dapat diperoleh dengan melihat sendiri, melalui alat-alat 

komunikasi seperti mebaca surat kabar atau majalah, mendengarkan siaran 

radio, menyaksikan televisi atau melalui penyuluhan (Mujiyanti, 2011). 

 

5. Sosial Ekonomi 

Pendapatan keluarga terkait dengan tingkat sosial ekonomi, dan 

juga akan menentukan kelas sosial sebuah keluarga. Perbedaan pendapatan 

akan mempengaruhi cara keluarga dalam mengatur sumberdaya yang 

dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya. Orang tua dengan pendapatan yang 
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rendah biasanya kurang atau tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. 

Rendahnya pendapatan keluarga membuat waktu orang tua yang tersedia 

bagi anaknya menjadi berkurang, dikarenakan sibuknya orang tua dalam 

mencari nafkah sehingga anak kurang mendapatkan perhatian. Secara tidak 

langsung ikatan emosional antara orang tua dan anak kurang dapat terjalin 

dengan baik (Oktaviani, 2008). 

 

6. Hubungan Antara Diet Bebas Gluten Bebas Kasein Dengan Perilaku 

Hiperaktif Anak Autis 

Pada anak autis sering kali terjadi gangguan pencernaan baik 

berupa konstipasi maupun diare karena zat-zat makanan yang tidak terurai 

secara sempurna. Hal ini dapat terjadi karena rusaknya sel epitel mukosa 

usus sehingga produksi hormon sekretin terhambat, padahal hormon ini 

diperlukan untuk merangsang produksi enzim pencernaan dari pankreas. 

Gluten dan kasein adalah asam amino rantai pendek atau disebut juga 

peptide, yang dalam keadaan normal diabsorbsi sedikit dan sebagian besar 

akan dibuang melalui feses. Adanya leaky gut yaitu kebocoran dan 

hipermeabilitas mukosa usus pada anak autis memungkinkan peptide ini 

diabsorbsi, masuk dalam sirkulasi darah menjadi exorfin darah. Didalam 

darah peptide ini hanya sebentar kemudian dikeluarkan melalui urin dan 

sebagian lagi masuk dalam otak. 

Apabila peptide ini menembus blood brain barrier dan masuk dalam 

otak maka peptide akan menempel pada reseptor opioid di otak dan berubah 
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fungsinya menjadi morfin. Peptide dari gluten akan berubah menjadi 

gluteomorfin atau gliadomorfin, sedangkan peptide dari kasein akan berubah 

menjadi casomorfin. Zat-zat tersebut dapat mempengaruhi fungsi susunan 

syaraf pusat sehingga timbul gangguan perilaku. Penelitian Knivberg, dkk 

(1995) menyatakan bahwa pada satu tahun pertama setelah diberikan diet 

bebas gluten bebas kasein terjadi penurunan dari perilaku aneh serta 

perbaikan dari keterampilan bersosialisasi, kognitif dan komunikasi. 

Berdasarkan pengalaman, penelitian dan teori yang sudah 

diuraikan sebelumnya maka terapi diet yang penting pada penyandang autis 

adalah menghilangkan sumber peptide dari kasein (susu sapi/ domba) dan 

gluten (gandum). Dengan diet bebas gluten bebas kasein, diharapkan 

gangguan perilaku pada anak autis dapat terkontrol dan mengurangi efek-

efek dari faktor yang timbul dalam mengatasi gejala autisme ( Nugraheni, 

2008). 

 

7. Hubungan Antara Pemilihan Makanan dengan Perilaku Hiperaktif Anak 

Autis 

Salah satu tindakan / usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

perilaku hiperaktif pada anak penyandang autis adalah dengan pengaturan 

pemilihan makanannya. Makanan merupakan suatu hal yang harus 

diperhatikan bagi penderita autis. Makanan pada umumnya sama dengan 

makanan anak normal lainnya, yaitu sehat dan memenuhi gizi seimbang 

(Kusumayanti, 2011). Hasil dari penelitian Sofia (2012) menunjukkan bahwa 
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ada perbedaan perilaku hiperaktif yang tampak pada ibu yang menerapkan 

diet CFGF dengan yang tidak memberlakukan diet dengan ketat. Berbagai 

alasan menjadi hambatan ataupun keluhan orang tua diantaranya karena 

mereka tidak mau repot, kesulitan mengahadapi anaknya ketika menolak 

atau mengamuk, anak hanya mau makan makanan itu-itu saja, semakin 

besar anak semakin susah untuk dilarang. Akibatnya berpengaruh pada 

perilaku anak yang setelah mengkonsumsi makanan sumber gluten maupun 

kasein emosinya menjadi meningkat. Berbeda dengan orang tua yang 

menerapkan diet CFGF, mereka mengatakan terdapat perbaikan tingkah 

laku anaknya menjadi lebih baik, anak menjadi lebih tenang, dapat 

berinteraksi, dan dapat mengendalikan sikapnya dengan baik.  

. Pemilihan makanan yang sesuai dengan diet harus diberikan 

secara tepat untuk mencegah kekurangan gizi pada anak autis, oleh karena 

itu pengetahuan ibu sehari-hari sangat dibutuhkan untuk anak autis. Hal yang 

perlu diperhatikan adalah sebaiknya anak tidak diberikan kebebasan dalam 

memilih makananannya. Anak autis sebaiknya diberikan diet khusus sesuai 

dengan keluhan yang dialami, selain itu anak autis juga perlu menghindari 

pemakaian bahan penambah rasa seperti MSG dan pewarna buatan. Hal 

tersebut berpengaruh pada perilaku dan emosi anak setelah mengkonsumsi 

makanan yang mengandung gluten dan kasein , selain itu beberapa zat 

pewarna dapat merusak DNA yang dapat menyebabkan mutasi genetic dan 

dapat mempengaruhi organ seperti syaraf otak, sedangkan untuk pewarna 

buatan dapat menimbulkan alergi pada anak autis. Tujuan dari intervensi diet 
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pada anak autis adalah untuk menghilangkan gejala dan tingkaha laku 

hiperaktif anak autis, menghentikan atau menunda proses 

degeneratif,meningkatkan kualitas hidup, serta memberikan status gizi yang 

baik bagi penyandang autis (Ramadayanti, 2013). 

 

8. Internalisasi Keislaman 

Kalau ada barang atau perhiasan dunia yang paling berharga, itulah 

anak namanya. Dia adalah buah hati yang dititipkan Allah mengalahkan 

seluruh harta lainnya diatas segala sesuatu yang dimiliki. Anak merupakan 

perhiasan kehidupan dunia yang menjadi kebanggan orang tua. 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an (QS. Al-Kahfi : 46) 

                                                                                                                  

Artinya : 

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi 

Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. 

Autisme adalah gangguan perkembangan neurobiologis yang 

sangat kompleks dan berat dalam kehidupan yang sangat panjang. 

Gangguan ini meluputi pada aspek perilaku, interaksi social, komunikasi dan 

bahasa, serta gangguan emosi dan persepsi sensori serta gangguan pada 

aspek motorik. 
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Sesungguhnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, 

tergantung kepada orang tua yang membentuknya. Mau dijadikan apa anak-

anaknya kelak, ini mengindikasikan bahwa peran orang tua, lingkungan dan 

pendidikan yang ditanamkan kepad anaknya sangatlah besar dalam 

membentuk karakter dan watak si anak di masa depannya. Hal ini 

sebagaimana tergambar dalam sabda Rasulullah: 

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang 

tuanyalah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi”  (HR. 

Bukhari)  

Tingkat pengetahuan gizi seseorang berpengaruh terhadap sikap 

dan perilaku dalam pemilihan makanan yang pada akhirnya akan 

berpengaruh pada keadaan gizi yang bersangkutan. Selain pengetahuan 

gizi, akses ibu terhadap indikator kemampuan ibu untuk merawat anak 

secara lebih baik. Kalau kita punya anak yang beriman dan bertaqwa, sehat 

jasmani dan rohani, cerdas dan terampil, berakhlak baik dan tanggap 

terhadap kehidupan sekelilingnya, maka itu mengisaratkan keberhasilan 

orang tua dalam merawat dan mengasuh serta mendidik anak-anaknya. Bila 

kita melihat hasil yang berlawanan (sebaliknya) maka hal ini mengisaratkan 

kekeliruan dan kesalahan rawatan, asuhan dan didikannya. 

Itulah sebabnya, betapa pentingnya pengetahuan, pemahaman dan 

kesadaran orang tua dalam mengemban amanah Allah. Amanah yang luhur 

dan mulia, yaitu merawat, mengasuh, dan mendidik anak.  Dalam hal ini 

Allah menggambarkan pentingnya punya generasi yang tangguh dalam 
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menghadapi segala rintangan dan tantangan zaman dengan firmannya 

dalam  

Al-Qur`an (QS. An-Nisa`: 9)  َقُوا هللا ًة ِضَعاًفا َخافُوا َعلَْيِهْم َفْلَيتَّ يَّ َوْلَيْخَش الَِّذْيَن لَْوَتَرُكْوا ِمْن َخْلفِِهْم ُذرِّ

 َوْلَيقُولُْوا َقْوالً َسِدْيًدا  

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar” (QS. An-Nisa`: 9) 
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B.  KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1. Kerangka Teori Penelitian 

 

Sumber :  Judarwanto (2009), Mashabi dan Tajudin ( 2009), Rahmawati (2006)  
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C.  KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2. Kerangka Konsep Penelitian 

 

D.  HIPOTESIS 

1. Terdapat hubungan antara pemilihan makanan dengan perilaku hiperaktif 

2. Terdapat hubungan antara frekuensi diet bebas gluten bebas kasein dengan 

perilaku hiperaktif 
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