
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tujuan Umum  

1. Definisi  

Kata “Autis” berasal dari bahasa Yunani “Autos”  yang berarti “sendiri”,  autis pertama 

kali dipaparkan oleh Dr. Leo Kanner pada tahun 1943, ia menggambarkan sebagai gangguan 

penyempitan daya terima sensor seseorang, termasuk dalam berhubungan dengan orang lain 

(Rinarki, 2018). Autis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu jenis dari 

masalah neurologis yang mempengaruhi pikiran, persepsi dan perhatian. Kelainan ini dapat 

menghambat, memperlambat atau menggangu sinyal dari mata, telinga dan organ sensori yang 

lainnya. Hal ini umumnya memperlemah kemampuan seseorang untuk berinteraksi denganorang 

lain, mungkin pada aktivitas sosial atau penggunaan keterampilan komunikasi seperti berbicara, 

kemampuan imajinasi dan menarik kesimpulan ( Handoyo, 2004 ).  

Menurut Sujarwanto (2005) autis merupakan gangguan proses perkembangan yang 

terjadi dalam tiga tahun pertama yang menyebabkan gangguan pada bahasa, kognitif, sosial dan 

fungsi adaptif, sehingga anak-anak tersebut semakin lama tertinggal perkembangannya 

dibandingkan teman-teman seusia mereka. 

Autis adalah gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya 

gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi 

 



sosial. Autis menyerang seluruh anak dari berbagai tingkat sosial dan kultur. Hasil survei yang 

diambil dari beberapa negara menunjukkan bahwa 2-4 anak per 10.000 anak berpeluang 

menyerang autis dengan rasio perbandingan 3:1 untuk anak laki-laki dan perempuan. Dengan 

kata lain, anak laki-laki lebih  rentang mengami penyakit sindrom autis dibandingkan anak 

perempuan. Bahkan diprediksikan oleh para ahli bahwa kuantitas anak autis pada tahun 2010 

akan mencapai 60% dari keseluruhan populasi anak seluruh dunia.  

Survei menunjukkan anak-anak autis lahir dari ibu-ibu kalangan ekonomi menengah ke 

atas. Ada beberapa gangguan yang diakibatkan oleh penderita autis, salah satunya diantarnya 

gangguan pada sistem pencernaan yaitu alergi makanan, intoleransi makanan, intoleransi gluten 

dan sebagainya. Autis bukan sekedar kelemahan mental tetapi gangguan perkembangan mental, 

sehingga penderita mengalami kelambanan dalam kemampuan, perkembangan fisik dan 

psikisnya. Penderita autis juga memerlukan pendidikan dan bimbingan sebagaimana anak normal 

lainnya, karena anak yang berkelainan juga mempunyai potensi untuk dikembangkan.  

Penyakit autis atau disebut dengan sindrome autisme sering menjadi perbincangan hangat 

dikalangan orang tua dan pakar kesehatan anak. Kurangnya informasi yang memadai tentang 

penyakit ini sering membuat orang tua merasa khawatir akan tumbuh kembang anaknya.  Autis 

sering diartikan sebagai gangguan perkembangan khususnya terjadi pada masa anak-anak yang 

ditandai dengan ketidakmampuan seseorang dalam mengadakan interaksi sosial dengan 

lingkungannya dan seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri.  



 

B. Penilaian Status Gizi 

Tabel 1 Indeks Massa Tubuh ( IMT ) 

 K a t e g o r i   I M T   

K u r u s   Kekurangan Berat Badan Tingkat Berat <  1 7 , 0 

Kekurangan Berat Badan Tingkat Ringan 1 7 , 0  –  1 8 , 4 

N o r m a l    1 8 , 5  –  2 5 , 0   

G e m u k   Kelebihan Berat Badan Tingkat Ringan  2 5 , 1  –  2 7 , 0 

Kelebihan Berat Badan Tingkat Berat  > 2 7 , 0 

 

Dengan banyaknya metode penilaian status gizi, makan perlu dipertimbangkan faktor untuk 

memilih metode penilaiannya. Adapun beberapa faktor tersebut, antara lain tujuan, unit sampel 

yang akan diukur, jenis informasi yang dibutuhkan, tingkat reliabilitas dan akurasi yang 

dibutuhkan, fasilitas dan peralatan yang ada, tenaga, waktu serta dana yang tersedia. Dalam ilmu 

gizi ada dua metode penilaian status gizi yang dikenal. Dua metode tersebut yaitu penilaian 

status gizi langsung dan penilaian status gizi tidak langsung.  

a. Penilaian Status Gizi Secara Langsung 

Menurut Supariasa ( 2001 ), penilaian status gizi dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu :  

1. Secara Klinis 



Pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui keadaan gizi suatu penduduk. Metode ini 

didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat 

gizi. Hal tersebut dapat dilihat melalui jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut dan mukosa 

oral, atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid.  

Penggunaan metode ini pada umumnya digunakan untuk survei klinis secara cepat (rapid 

clinical surveys). Survei tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara tepat tanda-tanda klinis 

umum pada seseorang yang kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Pemeriksaan klinis terdiri 

dari dua bagian, yaitu medical history ( riwayat medis ), dan pemeriksaan fisik.  

2. Secara Biokimia  

Penilaian status gizi secara biokimia merupakan pemeriksaan specimeyang diuji secara 

laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan 

yaitu darah, urine, tinja dan beberapa jaringan tubuh lain seperti hati dan otot. 

3. Secara Biofisik 

Secara umum dilakukan untuk melihat tanda dan gejala kurang gizi. Metode penentuan 

yang digunakan yaitu dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat 

perubahan struktur dari jaringan. Pemeriksaan yang dilakukan dengan memperhatikan rambut, 

mata, lidah, tegangan otot, dan bagian tubuh lainnya. 

4. Secara Antropometri  



Merupakan pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur, 

seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas serta tebal lemak dibawah kulit. 

Antropometri telah lama dikenal sebagai indikator sederhana untuk penilaian status gizi 

perorangan maupun masyarakat. Metode ini juga sering digunakan untuk mengukur status gizi 

dari berbagai ketidakseimbangan antara asupan energi dan protein.  

b. Penilaian Status Gizi Tidak Langsung 

1. Survei Konsumsi Makanan 

Secara umum digunakan dalam menentukan status gizi perseorangan atau kelompok. 

Servei konsumsi makanan dimaksudkan untuk mengetahui kebiasaan makan atau gambaran 

tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi tingkat kelompok, rumah tangga dan 

perseorangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

2. Pengukuran Faktor Ekologi 

Faktor ekologi yang berhubungan dengan malnutrisi terbagi menjadi enam kelompok. 

Enam kelompok tersebut antara lain, keadaan infeksi, konsumsi makanan, pengaruh budaya, 

sosial ekonomi, produksi pangan, serta kesehatan dan pendidikan   

3. Statistik Vital 

Untuk mengetahui gambaran umum mengenai keadaan gizi disuatu wilayah, kita bisa 

membacanya dengan cara menganalisis statistik kesehatan. Dengan menggunakan statistik 

kesehatan, kita juga dapat melihat indikator tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat.  



  

C. Penatalaksanaan Autis 

1. Definisi  

Autis merupakan gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan 

adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, prilaku, komunikasi dan 

interaksi sosial ( Wong,2009). Masalah utama autis ada 3 yaitu otak, racun dan fungsi 

pencernaan. Penyebab yang pasti dari autis belum diketahui, yang pasti hal ini terjadi bukan 

karena pola asuh orang tua yang salah. Penelitian terbaru menitik beratkan pada kelainan 

anatomis pada otak, zat-zat adiktif, faktor genetik dan gangguan sistem pencernaan ( Sunu, 2012 

). Autis dapat terjadi pada anak diseluruh dunia dari berbagai tingkat sosial. Berdasarkan laporan 

yang didapat, prevalensi autis di dunia saat ini mencapai 15-20 kasus per 10.000 anak atau 0.15-

0,20% ( Mashabi NA.& Tajudin NR, 2009 ).  

Autis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu jenis dari masalah 

neurologis yang mempengaruhi pikiran, persepsi dan perhatian. Kelainan ini dapat menghambat, 

memperlambat atau menggangu sinyal dari mata, telinga dan organ sensori yang lainnya. Hal ini 

umumnya memperlemah kemampuan seseorang untuk berinteraksi denganorang lain, mungkin 

pada aktivitas sosial atau penggunaan keterampilan komunikasi seperti bicara, kemampuan 

imajinasi dan menarik kesimpulan ( Handoyo, 2004 ).  



Anak autis memerlukan pendidikan yang khusus. Pendidikan khusus adalah pendidikan 

dengan pendekatan khusus yang berusaha mengtransformasi sistem pendidikan dengan 

meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi 

penuh dalam pendidikan. Hambatan yang dimaksud adalah masalah status sosial, gender, etnik 

dan sebagainya. Sekolah pendidikan khusus berupaya untuk mengoptimalkan potensi anak 

(Satrio, 2016 ).  

Anak autis mempunyai keterbatasan dalam mengkonsumsi makanan yang dapat 

mempengaruhi rendah atau lebihnya asupan zat gizi yang dibutuhkan pada anak autis ( 

Andcya,2012 ). Menurut temuan Andcya ( 2012 ) status gizi pada anak autis dikategorikan 

menjadi lima yaitu kegemukan ( 25,8% ), kelebihan berat badan ( 17,7% ), normal ( 51,6%), 

sangat kurus (4,8%), dan kurus ( 0% ). Kelebihan berat badan atau overwight merupakan 

masalah gizi lebih  yang saat ini banyak ditemukan.  

D. Penyebab terjadinya autis  

Belum diketahui apa yang menyebabkan autis. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang 

diduga bisa memicu seseorang mengalami gangguan ini, antara lain: 

1. Jenis kelamin : Anak laki-laki 4 kali lebih berisiko mengalami autisme dibanding anak 

perempuan. 

2. Faktor genetik:  Sekitar 2-18% orang tua dari anak penderita autisme, berisiko memiliki 

anak kedua dengan gangguan yang sama. 



3. Kelahiran prematur : Bayi yang lahir pada masa kehamilan 26 minggu atau kurang. 

4. Terlahir kembar :  Pada kasus kembar tidak identik, terdapat 0-31% kemungkinan autisme 

pada salah satu anak memengaruhi kembarannya juga mengalami autisme. Pengaruh 

autisme makin besar pada anak yang terlahir kembar identik, yaitu sekitar 36-95%. 

5. Usia :  Semakin tua usia saat memiliki anak, semakin tinggi risiko memiliki anak autis. Pada 

laki-laki, memiliki anak di usia 40an, risiko memiliki anak autis lebih tinggi 28%. Risiko 

meningkat menjadi 66% pada usia 50-an. Sedangkan pada wanita, melahirkan di atas usia 

40an, meningkatkan risiko memiliki anak autis hingga 77% bila dibandingkan melahirkan di 

bawah usia 25 tahun. 

6. Pengaruh gangguan lainnya : Beberapa gangguan tersebut antara lain distrofi otot, fragile 

X syndrome, lumpuh otak atau cerebral palsy, neurofibromatosis, sindrom Down, dan 

sindrom Rett. 

7. Pajanan selama dalam kandungan :  Mengonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan 

(terutama obat epilepsi) dalam masa kehamilan, dapat meningkatkan risiko anak yang lahir 

menderita autis. 

 

 

 

 

https://www.alodokter.com/neurofibromatosis-tipe-1
https://www.alodokter.com/sindrom-rett
https://www.alodokter.com/epilepsi


E. Gejala Pada Anak Autis 

Gejala autis sangat beragam dan tiap anak yang menderita kondisi ini dapat menunjukkan 

gejala yang berbeda-beda. Orang tua sebenarnya sudah dapat mendiagnosis anaknya apabila 

mendapatkan atau menunjukkan gejala-gejala yang tidak umum dilakukan oleh anak lainnya.  

Namun, secara umum, gejala anak autis terdiri dari 3 karakteristik utama, yaitu: 

1. Kesulitan berkomunikasi 

Masalah komunikasi yang kerap dialami anak penderita autisme, antara lain sulit 

berbicara, menulis, membaca, dan memahami bahasa isyarat, seperti menunjuk dan melambai. 

Hal ini kemudian membuatnya sulit untuk memulai percakapan dan memahami maksud dari 

suatu perkataan atau petunjuk yang diberikan orang lain.Tak jarang anak dengan autis  

mengucapkan satu kata secara berulang atau yang beberapa waktu lalu didengarnya, 

mengucapkan sesuatu dengan nada tertentu atau seperti sedang bersenandung, atau sering 

tantrum.  

2. Gangguan dalam berhubungan sosial 

Salah satu ciri-ciri anak autis adalah sulit bersosialisasi. Anak dengan autis sering kali 

terlihat asik  dengan dunianya sendiri, sehingga sulit terhubung dengan orang-orang di 

sekitarnya. Terkadang anak dengan autis  juga terlihat kurang responsif atau sensitif terhap 

perasaannya sendiri atau pun orang lain.Oleh karena itu, anak autis biasanya tidak mudah 

https://www.alodokter.com/begini-cara-mengatasi-tantrum-pada-anak


berteman, bermain dan berbagi mainan dengan teman, atau fokus terhadap suatu objek atau mata 

pelajaran di sekolah 

3. Gangguan perilaku 

Berikut ini adalah beberapa pola perilaku khas yang biasanya ditunjukkan oleh anak 

dengan autis : 

1. Marah, menangis, atau tertawa tanpa alasan yang jelas 

2. Hanya menyukai atau mengonsumsi makanan tertentu 

3. Melakukan tindakan atau gerakan tertentu dilakukan secara berulang, seperti mengayun 

tangan atau memutar-mutarkan badan 

4. Hanya menyukai objek atau topik tertentu 

5. Melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri, seperti menggigit tangan dengan 

kencang atau membenturkan kepala ke dinding 

6. Memiliki bahasa atau gerakan tubuh yang cenderung kaku 

7. Sulit tidur 

 

F. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi status gizi yaitu sebagai berikut : 

1. Asupan Makanan 



Tujuan memberi makan pada anak adalah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang 

cukup dalam kelangsungan hidupnya, pemulihan kesehatan sesudah sakit, untuk aktivitas 

pertumbuhan dan perkembangan. Dengan memberikan makan anak juga didik agar dapat 

menerima, menyukai makanan yang baik serta menentukan jumlah makanan yang cukup dan 

bermutu (Santoso, 2009).(Kepmenkes, 2017) 

Pengukuran asupan makanan/konsumsi makanan sangat penting untuk mengetahui 

kenyataan apa yang dimakan oleh balita dan hal ini dapat berguna untuk mengukur status gizi 

dan menemukan faktor diet yang dapat menyebabkan malnutrisi (Supariasa, 2013). (Technische 

Universtität München, 2018). 

2. Penyakit Infeksi 

Adanya hubungan antara penyakit infeksi dengan status gizi merupakan suatu hal yang 

saling berhubungan satu sama lain karena anak balita yang mengalami penyakit infeksi akan 

membuat nafsu makan anak berkurang sehingga asupan makanan untuk kebutuhan tidak 

terpenuhi yang kemudian menyebabkan daya tahan tubuh anak balita melemah yang akhirnya 

mudah diserang penyakit infeksi (Novitasari dkk, 2016).(Technische Universtität München, 

2018). 

3. Tingkat pengetahuan gizi Ibu 

Pengetahuan gizi adalah pengetahuan terkait makanan dan zat gizi. Sikap dan perilaku 

ibu dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi oleh balita dipengaruhi oleh berbagai faktor, 



diantaranya adalah tingkat pengetahuan seseorang tentang gizi sehingga dapat mempengaruhi 

status gizi seseorang tersebut. 

Pengetahuan gizi ibu yang kurang dapat menjadi salah satu penentu status gizi balita 

karena menentukan sikap atau perilaku ibu dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi oleh 

balita serta pola makan terkait jumlah, jenis dan frekuensi yang akan mempengaruhi asupan 

makan pada anak tersebut. 

Selain itu, asupan makan pada balita juga dipengaruhi oleh budaya setempat yang juga 

dapat mempengaruhi pemilihan makanan oleh ibu7. Oleh karena itu, jika seorang ibu memiliki 

pengetahuan gizi yang kurang maka asupan makanan yang akan diberikan kepada balita juga 

kurang tepat dan dapat mempengaruhi status balita. (Nindyna Puspasari & Merryana Andriani, 

2017) 

4. Tingkat Pendidikan Ibu 

Seseorang yang berpendidikan tinggi umumnya memiliki pendapatan yang relative tinggi 

pula. Semakin tinggi pendidikan maka cenderung memiliki pendapatan yang lebih besar, 

sehingga akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi (Shilfia dan 

Wahyuningsih, 2017). (Technische Universtität München, 2018) 

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima informasi. Dengan 

pendidikan yang tinggi maka seseorang cenderung untuk mendapatkan informasi baik dari orang 

lain maupun media massa. Pengetahuan erat hubunganya dengan pendidikan, seseorang dengan 



pendidikan yang tinggi maka semakin luas pula pengetahuan yang dimiliki (Ariani, 

2017).(Technische Universtität München, 2018).   

 

G. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi  Pada Anak Autis 

Status gizi merupakan keadaan dari tubuh yang diakibatkan oleh keseimbangan antara 

asupan makanan dan penggunaan zat gizi. Menurut Soekirman dalam Waryana ( 2010 ) 

menyatakan status gizi pada anak  dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung. Faktor 

langsung tersebut makanan anak dan penyakit infeksi, sedangkan faktor tidak langsung yaitu 

ketahanan pangan keluarga, pola pengasuhan anak, serta pelayanan kesehatan, kesehatan 

lingkungan, tingkat ekonomi, pendidikan dan budaya atau kebiasaan. Faktor yang berpengaruh 

dalam status gizi pada anak autis adalah Faktor  Langsung yang berhubungan dengan makanan 

yang dikonsumsi dan penyakit infeksi.  Faktor yang berperan dalam status gizi pada anak autis 

tersebut yaitu :   

a. Lingkungan keluarga  

Menurut Widodo Junarwanto ( 2005, 21 ), beberapa aspek psikologis dalam hubungan 

suatu keluarga, baik itu antara anak dengan orang tua, antara ayah dan ibu atau antara anggota 

keluarga lainnya dapat mempengaruhi kondisi piskologis anak. Misalnya hubungan antara 

anggota keluarga lainnya tidak baik atau suasana keluarga penuh dengan pertentangan, 



permusuhan atau emosi yang tinggi akan mengakibatkan anak mengalami ketakutan, kecemasan, 

tidak bahagia, dan depresi.  

Sikap orang tua sangat menentukan untuk terjadinya gangguan psikologis yang dapat 

mengakibatkan gangguan pada anak. Sikap yang pemarah, mudah emosi, kurangnya sikap kasih 

sayang, kurangnya pengertian, hubungan orang tua yang tidak harmonis akan berakibat terhadap 

psikologis anak tersebut. Kunci keberhasilan membiasakan anak memiliki pola makan sehat 

terletak pada orang tua. Ciri khas anak yang belajar dengan mengadopsi segala sesuatu yang 

dilihat dan didengar, membuat orang tua menjadi sosok utama bagi mereka. Hal ini dibenarkan 

oleh psikolog dan Play Therapist Mayke Tedjasputra. Menurutnya anak dan lingkungan saling 

mempengaruhi. ( Purborini 2007,32 ) 

b. Pengetahuan Keluarga  

Pengetahuan yang baik tentang gizi bagi anaknya, terlebih anak yang membutuhkan 

perhatian khusus seperti anak autis. Hal ini menunjukkan bahwa status gizi pada anak ditentukan 

bagaimana pengetahuan orang tuanya. Sehingga peran orang tua dan keluarga mempunyai andil 

yang besar dalam menentukan status gizi bagi anaknya. 

Menurut Elder ( 2006 ), peran orang tua pada terapi yang sangat dibutuhkan yaitu 

pengawasan yang ketat pada pola makan anak. Penerapan diet harus dilakukan secara tepat, 

teratur dan terus menerus untuk melihat manfaat penuh dari diet tersebut. Meskipun anak autis 

memiliki keterbatasan dalam makanan yang dikonsumsi, namun bila pengaturannya tepat maka 



anak tidak akan kekurangan zat gizi. Jika pengaturan diet yang tidak sesuai maka akan 

mempengaruhi rendahnya atau berlebihnya asupan zat gizi yang dibutuhkan anak autis. 

Pengetahuan orang tua sangatlah diperlukan agar kebutuhan zat gizi anak dapat terpenuhi dengan 

baik. Orang tua yang mempunyai anak autis dituntut untuk memberikan diet yang sesuai dengan 

anak autis.  

c. Pola pemberian makan  

Orang tua sebagai pengontrol harus melihat pola makan anaknya apakah sudah teratur 

ataukah sebaliknya. Pemberian makan selingan ada baiknya , mengingat jarak yang lama antara 

makan pagi dengan makan siang yaitu kira-kira 7 jam. Makanan selingan pagi hendakanya 

makanan yang tidak terlalu mengenyangkan dan pemberiannya tidak terlalu dekat pada waktu 

makan siang (Moehji 2002,43 ). Pengaturan makanan ataupun nutrisi makanan yang dapat 

membantu mengalami gejala autis. Apabila ingin menjalankan diet casein free gluten free ( 

CFGF ) orang tua sebaiknya tetap berpatokan terhadap panduan gizi dasar pada anak.  

d. Gangguan pencernaan  

Keterampilan dan kemampuan koordinasi pergerakan motorik kasar disekitar mulut 

sangat berperan dalam proses makan tersebut.pergerakan motorik tersebut berupa koordinasi 

gerakan menggigit, mengunyah dan menelan dilakukan oleh otot dirahang atas dan bawah, bibir, 

lidah dan banyak otot lainnya di sekitar mulut. Gangguan proses makan dimulut tersebut 

seringkali berupa gangguan mengunyah makanan. Gangguan saluran pencernaan tampaknya 



merupakan faktor penyebab terpenting dalam gangguan proses makan di mulut. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa teori : Gut Brain Axis “, teori ini menunjukkan bahwa bila terdapat gangguan 

saluran cerna maka mempengaruhi fungsi susunan saraf pusat atau otak. Gangguan fungsi 

saluran saraf pusat tersebut berupa gangguan neuroanatomis dan neurofungsional. Salah satu 

manifestasi klinis yang terjadi adalah gangguan koordinasi motorik kasar mulut.  
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