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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Teori Buku 

Buku adalah hasil dari pemikiran yang memiliki isi berupa ilmu pengetahuan 

analisis secara tertulis yang disusun secara sederhana, menarik, dan diakhiri 

dengan penulisan daftar pustaka (menurut Kurniasih, 2014). Sedang (menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia), buku merupakan kumpulan kertas kertas yang 

dijilid menjadi satu. 

Penulis menyimpulkan bahwa buku adalah kumpulan kertas-kertas yang 

telah menjadi satu berisikan ilmu pengetahuan analisis yang sudah disusun secara 

sederhana dan ditutup dengan penulisan daftar pusaka sebagai penguat informasi 

yang dikandung di dalamnya. 

Buku dapat diklarifikasikan menjadi 3 jenis (menurut Trim, 2013), yaitu: 

1. Buku fiksi 

Ini adalah jenis buku yang lahir dari imajinasi penulis sendiri. Biasanya buku ini 

berhubungan dengan buku cerita yang tidak nyata namun ketika pembaca 

membacanya, cerita terasa nyata sehingga pembaca seperti hidup di dalam cerita 

yang ditulis. Jenis buku ini adalah buku cerita, buku puisi, novel, dan sejenisnya. 

 

 

Perancangan Buku Menu..., Vania Thufaila, FSD UMN, 2018



6 
 

2. Buku faksi 

Buku ini merupakan jenis buku yang memuat cerita nyata yang tidak ada 

rekayasa atau penambahan cerita bahkan nama tidak ada yang disamarkan. 

Biasanya jenis buku ini dapat ditemukan di buku biografi, kitab suci, dan 

sejenisnya. 

3. Buku non-fiksi 

Buku ini memiliki referensi data yang valid, data yang terkandung dalam buku ini 

semua dapat dipertanggungjawabkan karena data yang ada tidak dilebih-lebihkan 

ataupun tidak dikurangi dari data valid yang ada. Buku jenis ini adalah buku 

referensi, buku panduan, kamus, dan sejenisnya. Buku yang dirancang oleh 

penulis adalaj jenis buku non-fiksi karena mengandung panduan dan daftar 

makanan serta pengetahuan cara memasak (menurut Sudiara, 2000). 

2.1.1. Anatomi Buku 

Ada tiga bagian di dalam suatu anatomi sebuah buku (menurut Iyan Wb, 2007), 

yaitu: 

1. Halaman Pendahulu 

Bagian ini merupakan halaman pendahulu setelah sampul dan sebelum isi 

maupun penutup. Di bagian halaman pendahulu ini dapat dibagi lagi menjadi 

berbagai bagian seperti: judul utama, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar 

singkatan dan akronim, daftar lambing, daftar ilustrasi, dan pendahuluan. 
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2. Halaman Teks Isi 

Bagian ini adalah inti dari sebuah buku. Dalam bagian ini kita dapat mencermati 

adanya unsur-unsur yang tersusun rapih yaitu: judul bab, alenia teks, penomoran 

teks, perincian, kutipan, ilustrasi, tabel, inisial, catatan samping, catatan kaki, dan 

bagian dari buku itu sendiri. 

3. Halaman Penyudah 

Halaman ini adalah bagian penutup sebelum sampul belakang. Bukan karena ini 

adalah bagian akhir lalu bagian ini tidak memiliki unsur-unsur yang tersusun 

rapih layaknya bagian lainnya, tentu dalam bagian ini juga memiliki unsur 

seperti: halaman daftar pusaka, daftar istilah, catatan akhir, lampiran, indeks, 

pertanggung jawaban ilustrasi, serta biografi penulis serta iklan, formulir 

pemesanan buku, dan klub buku. 

 Teori Desain 

Desain adalah suatu proses pengerjaan yang memiliki kaitan khusus dengan seni 

untuk mencapai satu tujuan yang pasti. Desain yang baik sanggup meningkatkan 

penjualan suatu produk, mengangkat citra, serta mampu mempengaruhi 

keberhasilan dan mencapai tujuan yang ingin diinginkan. 

 Dalam sebuah desain terdapat unsur-unsur yang penting untuk kita 

perhatikan agar desain tersebut dapat menyuarakan yang ingin disuarakan dengan 

sebuah gambar (menurut Supriyono, 2010): 
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1. Garis (line) 

Garis adalah awal mula dari suatu benda yang tidak memiliki kedalaman (depth) 

karena garis adalah elemen satu dimensi atau sesuatu yang hanya memiliki 

ketebalan dan panjang. Garis pun memiliki beberapa kategori (menurut Landa, 

2013), yaitu: 

a. Solid: garis yang terlihat padat di permukaan awal. 

b. Implied: garis yang terlihat seperti memiliki kelanjutan. 

c. Edges: titik bertemunya sebuah garis atau batas dari suatu pola. 

d. Line of Vision: biasanya disebut juga garis gerakan karena garis ini yang 

membantu dalam pergerakan mata seseorang. 

Gambar 2.1. Contoh Garis 

 (Sumber: Graphic Design Solution/Robert Landa,2013) 
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2. Bidang (shape) 

Sesuatu yang memiliki dimensi tinggi dan lebar itu biasa disebut bidang. Dapat 

berbentuk geometris seperti lingkaran, segitiga, segiempat, dsb, yang biasa 

dianggap formal dan ada juga bidang yang berbentuk non geometris atau bidang 

yang tidak beraturan yang memiliki kesan lebih dinamis. 

  Bentuk juga memiliki beberapa kategori yang perlu diperhatikan (menurut 

Landa, 2013): 

a. Geometrical: bentuk yang menyerupai bentuk geometri yang memiliki 

garis lurus, sudut, serta kurva yang terukur. 

b. Cutvilinear: bentuk yang memiliki rupa melengkung, organik, serta 

memiliki nuansa naturalistik. 

c. Rectilinear: suatu bentuk yang memiliki wujud mirip bujursangkar yang 

terdiri dari garis lurus atau sudut. 

d. Irregular: adalah sesuatu yang memiliki rupa tidak tertatur atau yang 

berarti di dalamnya terdapat bentuk yang lurus dan juga yang melengkung 

e. Accidental: bentuk yang berasal dari suatu proses yang dilakukan sengaja 

maupun tidak.   

f. Non-representational: adalah sesuatu yang dibentuk atas dasar kemauannya 

sendiri tanpa memikirkan atau menggambarkan sesuatu.   

Perancangan Buku Menu..., Vania Thufaila, FSD UMN, 2018



10 
 

g. Abstract Shape: perubahan dalam suatu bentuk yang dapat merubah sesuatu 

yang biasa menjadi luar biasa ataupun sebaliknya.   

Representational Shape: suatu bentuk yang sebenarnya terinspirasi oleh alam 

yang sudah ada.   

Gambar 2.2. Contoh Bentuk 

  (Sumber: Graphic Design Solution/Robert Landa,2013) 

3. Warna (color) 

Warna adalah sesuatu yang dapat memberi nyawa pada suatu desain karena warna 

dapat memberikan mood kepada mereka yang melihatnya. Kita dapat melihat 

warna yang indah adalah karena adanya bantuan cahaya (menurut Landa, 2013), 

sebagian cahaya akan terserap oleh sebuah objek dan sebagian lainnya akan 

terpantul. Cahaya yang terpantul dari suatu obejklah yang kita lihat sebagai warna. 

Adapun unsur-unsur warna, seperti: 

a. Hue: yang berisikan nama-nama warna primer seperti merah, kuning, dan 

biru. 

b. Saturation: adalah tingkat kecerahan dan kekusaman sesuatu warna. 
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c. Temperature: suatu ukuran suhu pada warna yang jika suatu warna terlihat 

hangat jika memiliki unusur merah dan kuning yang dominan, sedang 

warna terlihat lebih dingin jika memiliki unsur biru, violet, dan hijau. 

d. Value: adalah tingkat keterangan dan kegelapan dari suatu warna.  

4. Gelap Terang 

Untuk mengungkapkan sebuah pesan sangat dibutuhkan untuk mengatur gelap dan 

terang dari sebuah desain karena itu berpengaruh terhadap bagaimana designer 

ingin sebuah pesan dalam desain diterima konsumen. 

5. Tekstur (texture) 

Nilai raba yang dapat membuat citra sebuah desain berbeda dengan mengatur 

keseimbangan bentuk, kontras, dan kedalaman. Namun beberapa design hanya 

membuat kesan seperti sesuatu memiliki nilai raba yang kenyataannya itu hanyalah 

ilusi nyata dari sebuah disain (menurut Landa, 2013). 

Gambar 2.3. Contoh Tekstur 

(Sumber: Graphic Design Solution/Robert Landa,2013) 
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6. Ukuran (size) 

Besar kecil sebuah elemen dalam sebuah desain sangat berpengaruh akan 

kemudahan dilihat dan dibaca (legibility) yang tinggi. Bagian mana yang ingin 

ditonjolkan dalam sebuah desain juga membuat sebuah ukuran begitu penting. 

Untuk mencapai komposisi yang menarik bagi konsumen, kita perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip desain yang ada (menurut Supriyono, 2010): 

1. Keseimbangan (balance) 

Pembagian sama rata atau sama berat agar sebuah desain nyaman dilihat, tidak 

berat ke kanan atau kiri dan sebagainya (simetris). 

2. Tekanan (emphasis) 

Dengan menggunakan warna yang mencolok adalah salah satu cara agar lebih 

menonjol dari yang lainnya, begitulah cara emphasis bekerja dalam sebuah desain 

karena ingin memberi tahu konsumen bagian yang paling penting yang harus 

diperhatikan. 

3. Irama (rythm) 

Pola yang tersusun secara berulang-ulang dalam sebuah desain berupa repetisi 

yang diberikan sentuhan variasi agar terkesan tidak monoton adalah irama dalam 

membuat sebuah desain. 
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4. Kesatuan (unity) 

Dalam sebuah desain, penting untuk designer membuat desainnya tampak 

harmonis antara tipografy, warna, peletakan, dan unsur-unsur lainnya. 

2.2.1. Grid 

Grid adalah sesuatu yang dapat membantu para designer dalam 

mengkoordinasikan ruang agar pembaca dapat melihatnya dengan nyaman 

(menurut Tondreau).  Elemen dari sebuah grid adalah: 

1. Margin 

Margin memiliki fungsi sebagai pemberi fokus pada arah baca seorang pembaca 

karena margin adalah sebuah bingkai yang mengelilingi suatu bidang kertas yang 

memiliki proporsi tepat. Margin berada dalam ruang potong yang juga memiliki 

kegunaan untuk menata suatu design agar terlihat lebih bersih secara penataan. 

2. Flowlines 

Sangat menentukan arah mata pembaca dalam melihat halaman dan menentukan 

posisi awal dan akhir tulisan. Flowlines sebenarnya kasat mata atau tidak nyata 

secara harafiah karena ini adalah sebuah metode disain yang akan membantu arah 

membaca para pembaca. 
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3. Modules 

Modules adalah individu terpisah dari sebuah grid, jika dilanjutkan hingga 

memenuhi sebuah halaman, modules akan membentuk row dan columns. Modules 

ini yang nantinya akan diisi dengan konten yang akan ditata. 

4. Columns 

Garis vertikal yang membelah halaman sebuah margin disebut columns. Ukuran 

dapat menyesuaikan dengan informasi yang disajikan. Ukuran dari columns akan 

mengikuti konten yang ada. 

5. Spatial Zones 

Spatial zones memiliki kemiripan dengan moduls yang disatuka menjadi satu dan 

biasanya berupa gambar-gambar. Namun yang membuatnya berbeda adalah, 

spatial zones biasanya terdiri dari beberapa modules yang bersebelahan dan 

biasanya digunakan untuk peletakan suatu gambar. 

6. Markers 

Biasanya memiliki isi berupa informasi tambahan seperti catatan kaki, nomor 

halaman, dan tiap halaman biasanya hanya satu. Markers lah yang bertugas untuk 

menavigasi suatu halaman disain. 

7. Gutters 

Memiliki arti sebagai ruang kosong yang terletak di antara columns. 
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 Gambar 2.4. Grid 

(Sumber: Layout Essentials: 100 Design Principles for Using Grids /Beth Tondreau,2009)  

  Grid terdapat beberapa jenis (menurut Graver & Jura, 2012), yaitu: 

1. Single Column (Manuscript Grids) 

Grid ini dikenal sebagai yang paling sederhana karena hanya terdapat satu kolom 

di dalamnya. Meskipun paling sederhana, sebagai designer juga perlu berhati-hati 

dalam menggunakannya. Jika tidak pandai dalam menghitung rasio yang tepat, 

maka desain dengan grid ini akan melelahkan mata pembaca dan memunculkan 

rasa membosankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Manuscript Grids 

 (Sumber: Grids and Page Layout/Graver & Jura,2012) 
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2. Multicolumn Grids 

Dalam pembuatan desain yang memiliki beberapa jenis material di dalamnya, grid 

ini sangat cocok. Karena membantu designer dalam mengatur semua material 

yang adal dengan kolom-kolom yang tertata hingga memudahkan para pembaca 

dalam menikmati suatu desain. Penulis akan menggunakan grid ini untuk 

pembuatan buku menu karena dianggap sangat cocok dengan material yang 

penulis miliki. 

Gambar 2.6. Mukticolumn Grids 

 (Sumber: Grids and Page Layout/Graver & Jura,2012) 

3. Modular Grids 

Berbeda dengan dua grid di atas yang hanya memanfaatkan kolom dalam suatu 

grid, modular grids menggunakan kolom dan baris bersamaan. Kombinasi ini 

menciptakan serangkaian desain kompleks yang memiliki banyak material 

dengan ukuran dan kepentingan berbeda beda yang ingin ditonjolkan bersamaan. 
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Gambar 2.7. Modular Grids 

 (Sumber: Grids and Page Layout/Graver & Jura,2012) 

 

4. Hierarchical Grids 

Jenis grid ini mempermudah dalam menavigasi pembaca dalam membaca sebuah 

konten yang memiliki banyak sub bab di dalamnya seperti website atau sejenis 

aplikasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Hierarchical Grids 

 (Sumber: Grids and Page Layout/Graver & Jura,2012) 
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5. Baseline Grids 

Grid dasar ini bertujuan untuk membantu designer dalam meluruskan elemen 

tipografi yang ada di dalam suatu materi desain. Terutama untuk muticolumn, grid 

ini akan mempermudah dalam pengaturan konsistensi ukuran huruf yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Baseline Grids 

 (Sumber: Grids and Page Layout/Graver & Jura,2012) 

6. Compound Grids 

Jenis grid ini adalah grid campuran antara multicoloum grids yang ditata menjadi 

terorganisir menjadi satu dengan tetap menjaga aspek spasial agar pembaca tetap 

dapat menikmati dan fokus ke setiap material yang terkandung dalam tiap grid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Compound Grids 

 (Sumber: Grids and Page Layout/Graver & Jura,2012) 
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2.2.2. Teori Warna 

Warna primer pada percetakan adalah CMYK yang berarti cyan, yellow, dan 

magenta sedangkan warna primer untuk cahaya adalah RGB yang berarti red, 

green, dan biru yang dalam proses percetakan warna primer akan menjadi hasil 

akhir lalu memiliki 9 turunan warna lainnya yang dapat disusun menjadi color 

wheel yang dapat digunakan untuk menentukan keharmonisan warna (menurut 

Edwards, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Color Wheel 

 (Sumber: Color/Betty Edwards,2004) 

 Warna pucat atau yang biasa dikenal dengan sebutan warna pastel 

biasanya terdiri dari 65% warna putih dan rona warna asli yang dikurangkan. 

(menurut Sutton & Marks, 2009). Conroh dari warna pastel ini adalah biru muda, 

kuning gading, merah muda, dan lain sebagainya. Warna pastel ini dapat 

memberikan kesan nyaman dan lembut dalam psikologi orang yang melihatnya 
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Gambar 2.12. Pastel Color 

 (Sumber: The Complete Color Harmony/Tina Sutton,2009) 

 Presepsi rasa seseorang dapat dibentuk dari sebuah kombinasi warna dan 

makanan itu sendiri (menurut Wahyuningsih, 2011), dan ini beberapa warna yang 

dapat merangsang nafsu makan: 

1. Merah 

Warna merah yang melambangkan sifat energik yang penuh emosi dapat 

meningkatkan laju pernafasan, menaikan tekanan darah, dan juga meningkatkan 

nafsu makan. Maka dari itu banyak rumah makan yang memberi sentuhan merah 

pada tempatnya. 

2. Oranye 

Warna ini dapat membuat orang yang melihatnya menjadi nyaman karena warna 

oranye dapat membantu meningkatkan oksigen kedalam otak yang dapat memberi 

efek menyegarkan. Hal tersebut yang membuat warna oranye dapat meningkatkan 

nafsu makan seseorang. 
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3. Kuning 

Kebahagiaan sering dikaitkan dengan warna kuning yang dikenal sebagai warna 

yang sangat ceria. Selain itu, warna kuning juga dapat meningkatkan konsentrasi 

juga meningkatkan nafsu makan. 

4. Hijau 

Warna yang sering dikaitkan dengan alam dan sehat ini dianggap warna yang 

membuat tenang dan nyaman. Hal tersebut yang membuat warna hijau dipercaya 

dapat menambah nafsu makan seseorang. 

5. Toska (turquoise) 

Perpaduan hijau dan biru ini membawa hawa nyaman dan dipercaya dapat 

menambah nafsu makan seseorang bahkan jika dipadukan dengan oranye akan 

menjadi warna yang membuat makanan menjadi lebih ‘lezat’. 

2.2.3. Teori Tipografi 

Tipografi adalah sebuah seni dalam memilih jenis sebuah huruf untuk 

menggabungkannya sejumlah kata yang sesuai dengan ketebalan dan ukuran yang 

selaras agar pembaca mengerti secara visual konteks pesan yang ingin 

disampaikan oleh desainer. Prinsip tipografi (menurut Jefkins, 1996) adalah: 

1. Visibility 

Bagaimana sebuah huruf dapat dilihat dengan jelas dan dapat dibaca dengan baik 

oleh pembaca dengan jarak baca tertentu. 
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2. Readibility 

Adalah penggunaan font dengan memperhatikan hubungannya atau keselarasannya 

dengan font lain. Dengan kata lain, bagaimana sebuah huruf nyaman dibaca 

dengan pergabungan antar font. 

3. Legibility 

Bagaimana kualitas suatu huruf dapat dibaca dengan baik tanpa pembaca 

minggalkan teks tersebut. 

4. Clarity 

Bagaimana sebuah huruf jelas terbaca dan dapat dimengerti dengan tepat oleh para 

pembaca. 

  Terdapat klarifikasi tipografi (menurut Landa, 2013), seperti: 

a. Display: tipe huruf dekoratif, script, serif, dan bold biasanya cocok dalam 

penempatan di headline atau judul, memberi unsur ketegasan dan 

keeleganan dalam satu waktu. Tidak cocok dijadikan body teks karena 

keterbacaannya tidak memungkinkan. 

b. San Serif: sangat cocok untuk dijadikan body text karena keterbacaannya 

yang tinggi dan dapat memberikan kesan bersih serta modern. 

2.2.4. Teori Fotografi Makanan 

Fotografi merupakan seni dalam proses pengambilan gambar dengan cahaya 

terhadap sebuah film. Artinya fotografi adalah teknik melukis dengan cahaya 
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(menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia). Fotografi dan seni lukis memiliki 

kesamaan karena sama-sama melakukan proses lukis namun dengan cara yang 

berbeda (menurut Giwanda, 2001). 

Fotografi makanan adalah bagaimana membuat makanan terlihat lebih 

menggiurkan dari aslinya agar orang yang melihatnya merasa lapar dan ingin 

menyantapnya demi memuaskan dahaga (menurut Rana, 2011). 

Dalam pengambilan gambar menggunakan kamera, perspektif sangatlah 

penting. Objek yang perspektifnya ditempatkan dengan tepat akan membuat hasil 

yang tepat pula. Penggunaan alat pencahayaan pun menjadi hal penting yang 

dapat mempengaruhi hasil (menurut Busch, 2006). 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Perspektif 

 (Sumber: Food Photography/Nichole S. Young,2015) 

Setiap perspektif dapat memberi kesan yang berbeda, maka dalam 

pemilihan perspektif diperlukan ketelitian dan kejelasan akan dinikmati oleh siapa 

hasil foto itu (menurut Menon, 2015). Untuk mengerti perpektif, harus dikuasai 

pula rule of third, yaitu: 
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1. Objek utama harus menempati 75% dari frame yang disediakan namun tidak di 

tengah frame. 

2. Dalam fotografi makanan, sediakan kira-kira 3 objek selain objek utama untuk 

menjadi pemanis namun fokus tetap diberikan hanya kepada objek utama saja. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Rule of Third 

 (Sumber: Food Photography/Nichole S. Young,2015) 

 

Pencahayaan adalah hal perlu diperhatikan juga dalam setiap teknik 

fotografi apapun, ini adalah beberapa yang harus diperhatikan dalam pencahayaan 

sebuah kamera (menurut Busch, 2006): 

1. Penempatan kamera dekat atau tidak dengan objek perlu diperhatikan karena 

itu sangat berpengaruh dengan cahaya yang dibutuhkan atau cahaya yang tidak 

diinginkan. 

2. Build-in flash dari masing-masing kamera juga dapat menjadi pencahayaan 

yang berguna. 
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3. Perhatikan pada lensa yang ada di kamera, terkadang ada lensa yang dapat 

berbias yang dapat menyebabkan pencahayaan berubah. 

Untuk fotografi makanan, pencahayaan yang dibutuhkan adalah yang 

bersifat continuous atau yang berarti cahayanya yang dapat menyala terus 

menerus selama melakukan pemotretan. Karena yang dibutuhkan adalah 

pencahayaan yang mudah dalam pengontrolan intensitasnya dan konstan (menurut 

Nugroho, 2006).  

Dalam pengambilan gambar makanan yang baik dapat di ambil dari 

beberapa sudut seperti 90 derajat, 45 derajat, atau 0 derajat (menurut Menon, 

2015). Dan untuk buku menu diet ini penulis akan menggunakan sudut 45 derajat 

karena itulah derajat yang tepat mata manusia ketika melihat makanan yang di 

letakan di atas meja (menurut Myhrvold & Smith, 2011). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Skema Fotografi 

 (Sumber: Modernist Cuisine: Techniques and Equipment/Nathan Myhrvold,2011) 
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 Teori Autisme 

Autisme adalah gangguan metabolisme dan itulah salah satu faktor penyebab 

mereka memiliki masalah dalam berkomunikasi. Yang dapat memicu 

permasalahan dalam tubuh anak autisme salah satunya adalah makanan yang 

mengandung gluten dan kasein, karena dua hal tersebut dapat terolah menjadi 

morfin yang dapat merangsang otak anak autisme lalu merubah mereka menjadi 

anak yang hiperaktif dan mulai kehilangan kontrol akan emosinya (menurut Korn 

& Sarros, 2008, hlm. 39). Kandungan gluten itu akan menyerang vili dan 

membuat vili mereka tidak dapat menyerap zat makanan apapun, dengan tidak 

adanya zat yang terserap membuat si anak tidak mendapatkan nutrisi apapun 

meskipun ia mengkonsumsi sesuatu yang memiliki nilai gizi sangat tinggi 

sekalipun. 

Autisme bukanlah kegagalan dalam berkembang, karena semua orang 

pasti berkembang. Yang membedakan hanyalah anak autisme membutuhkan 

waktu lebih lama untuk berkembang dibandingkan dengan anak lainnya (menurut 

Whiteley, Earnden, & Robinsin, 2014). Dan autisme bukanlah penyakit menular 

hanya dengan bersentuhan atau kontak fisik lainnya, karena autisme hanyalah 

ketidaksempurnaan dalam berkomunikasi (menurut Brill & Tark, 2007). 

 Leo Kanner, psikiatri di rumah sakit John Hopkins yang bertempatkan di 

Baltimore, Maryland, ia yang pertama kali mencetuskan asal mula autisme, 

awalnya Kanner menemukan beberapa gejala aneh yang sama pada 11 orang 

pasien saat itu, mereka terlihat asyik dengan dunianya sendiri dan tidak 

memperdulikan sekitarnya. Dan hipotesanya adalah anak-anak ini selain adanya 
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ketidaksempurnaan dalam berkomunikasi, mereka juga menderita ganguan 

metabolisme yang membuat anak-anak tersebut dinyatakan memiliki autisme 

dalam dirinya (menurut Leo Kanner, 1943). Namun karena keterbatasan alat saat 

itu, belum ada penelitan lebih lanjut untuk membuktikan hipotesa tersebut. 

 Bukan hanya Leo Kanner yang melihat kejanggalan ini. (Rimland, 1964) 

melihat persamaan gejala pada anak-anak yang dinyatakan autisme, menimbulkan 

kecurigaan kuat jika mereka memiliki kelainan susunan syaraf pusat yang sama 

dan hal tersebutlah yang melandasi asal mula gejala autisme. Awal tahun 1990 

Margaret Bauman (Departement of Neurology, Havard Medical School) dan Eric 

Courchesne (Departement of Neuroscience, School of Medicine, University of 

California, San Diego) menemukan di beberapa tempat dalam otak para anak 

autisme dengan melakukan pemeriksaan lewat metode Magnetic Resonance 

Imaging (MRI), Eric menemukan pengecilan otot kecil pada banyak penyenang 

autisme terutama pada lobus enam & tujuh padahal pada dua lobus tersebut 

terdapat sel-sel Purkinje yang memproduksi neurotransmiter serotonin. Dr. 

Margareth Bauman menemukan jumlah sel Purkinje yang sangat kurang pada 

anak autisme, ia menemukan dengan cara otopsi beberapa orang autisme. Hal 

tersebut membuat kurangnya pula penyaluran rangsangan ke otak sangat kacau 

yang berdampak dipengendalian emosi. 
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Gambar 2.16. Skema Otak 

 (Langkah Awal Menanggulangi Autisme Dengan Memperbaiki Metabolisme Tubuh/Budhiman, 

Shattock, & Ariani,2004) 

 Faktor genetik juga bisa menjadi salah satu faktor adanya autisme. Namun 

itu dapat terjadi ketika adanya kombinasi dari banyak gen, dengan kata lain 

kemungkinan faktor gen dalam permasalahan autisme adalah kemungkinan yang 

kecil (menurut Budhiman, Shattock, & Ariani, 2007, hlm. 14). 

2.3.1. Teori Gizi Bagi Orang yang Lahir dengan Autisme 

Beberapa dari orang tua masih memberikan makanan yang mengandung gluten 

dan kasein kepada anaknya. Padahal bagi anak yang terlahir dengan autisme, 

makanan yang masuk kedalamnya sangat berpengaruh terhadap motorik dan 

otaknya. Karena badan anak autisme sangatlah kompleks (menurut Strickland, 

2009, hlm. 9). Dan makanan adalah salah satu cara gizi dapat masuk dalam tubuh, 

menjadikan makanan adalah hal penting yang perlu diperhatikan. Maka 

dibutuhkan diet khusus anak autisme. Diet sendiri memiliki arti pantang 

mengkkonsumsi beberapa jenis makanan yang dapat memberi dampak buruk 

dengan maksud kesehatan bukan untuk mengecilkan berat badan (menurut Seok 

Joo, 2011). 
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 Menurut Rudi Sutadi sebagai dokter spesialis anak yang juga ketua 

perhimpunan autisme Indonesia, anak autisme menyukai makanan yang manis 

dan yang memiliki tekstur lembut (dalam Maulani & Enterprise, 2005). Namun 

mereka tidak dapat mencerna beberapa jenis makanan, bahkan mereka hanya 

dapat mengkonsumsi pemanis makanan berupa stefia dan gula merah asli, dengan 

hal tersebut mereka tidak dapat mencerna pemanis lain apalagi pemanis buatan 

seperti sakarin. Begitu juga dengan gluten dan kasein, dua hal tersebut akan 

menyerang vili dan membuat vili mereka tidak dapat menyerap zat makanan 

apapun yang akan membuat si anak tidak mendapatkan gizi apapun meskipun ia 

mengkonsumsi makanan dengan gizi yang luar biasa tinggi. Namun semuanya 

dapat disembuhkan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan tidak 

mengkonsumsi makanan yang terkandung hal tersebut selama kira-kira 6 bulan 

hingga 2 tahun, lalu metabolisme si anak akan menjadi normal kembali (menurut 

Korn, 2006). Jenis makanan yang (menurut Budhiman, Shattock, & Ariani, 2007) 

memiliki reaksi negatif jika dikonsumsi oleh penderita autisme adalah: 

1. Gluten 

Gluten adalah protein yang ditemukan dalam kandungan gandum, gandum hitam 

(rye), dan jelai (barley) (menurut Korn & Sarros, 2008, hlm. 10). Karena gluten 

mengandung protein tinggi dan  vili anak autisme tidak dapat menyerap jenis 

protein tersebut, bahkan bagi anak normal gluten diproses dalam tubuh 

membutuhkan waktu yang tidak sebentar pula, yaitu kurang lebih 14 hari. 
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2. Kasein 

Kasein adalah protein yang ditemukan dalam kandungan susu hewan mamalia 

seperti sapi, kambing, domba, dan sejenisnya (menurut Whiteley, Earnden, & 

Robinson,  2014, hlm. 4). Sama halnya dengan gluten, kasein juga mengandung 

protein yang sangat kompleks bagi vili anak autisme. Yang membuat vili mereka 

seperti dilapisi sesuatu sehingga zat makanan lain tidak dapat diserap oleh vili 

yang terlapisi kasein tersebut. 

3. Gula Tebu (Gula Pasir) 

Kandungan gula pasir yang berasal dari tebu memiliki kalori 30 kali lipat lebih 

besar dibandingkan dengan gula pasir yang berasal dari tumbuhan herbal stefia. 

Dengan jumlah kalori dalam sebuah gula yang tinggi itu dapat memicu tumbuhnya 

jamur berlebih dalam badan anak autisme dan mengakibatkan prilaku hiperaktif 

dan susah berkonsentrasi. 

4. Ragi dan Makanan Hasil Fermentasi 

Ragi serta makanan hasil fermentasi yang biasa ditemukan dalam tempe, tahu, 

tape, roti, kecap, keju dsb, dapat memperparah saluran pencernaan anak autisme 

yang sangat sensitif karena mengandung probiotik serta bakteri yang dapat 

menyerang tubuh mereka. 

5. Zat Aditif 

Yang termasuk dalam zat aditif yang dimaksud adalah pemanis buatan, pengawet 

makanan, dan penyedap makanan (MSG) yang biasa ditemukan dalam makanan 

kemasan. Zat tersebut dapat merangsang anak menjadi lebih hiperaktif.  
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