
 

1 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Autism Spectrum Disorder (ASD) atau Autisme merupakan suatu gangguan 

perkembangan pervasif pada anak. Gejala yang ditimbulkan oleh penyandang autisme 

dapat dilihat dari terdapatnya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, 

berbahasa, berperilaku, berkomunikasi, dan interaksi sosial. Menurut Zablotsky et al., 

(2015), pada tahun 2014 diperoleh data bahwa penderita ASD mengalami peningkatan 

prevalensi (angka kejadian) sebesar 1:45 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya perolehan yang didapatkan pada tahun 2011-2013 sebesar 1:80 jiwa. Di 

Indonesia, diperkirakan memiliki jumlah penderita autisme yang sama karena belum 

adanya data statistik untuk mengetahui angka kejadian penyandang autisme. 

 

Penelitian mengungkapkan sebanyak 60% penderita autis memiliki sistem pencernaan 

yang tidak sempurna sehingga mereka tidak dapat mencerna beberapa jenis makananan 

tertentu dengan sempurna yang kemudian akan mengakibatkan kerusakan pada otak 

sehingga memperberat gejala autisme (Ginting et al., 2004). Secara umum, makanan 

yang dikonsumsi oleh penderita autisme sama seperti anak normal lainnya seperti 

memenuhi gizi yang baik dan seimbang, akan tetapi penderita autisme tidak boleh 

mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung gluten dan kasein. Hal ini disebabkan 

karena bahan makanan ini dapat bereaksi dengan tubuh pasien sehingga dapat 

meningkatkan hiperaktivitas, dan gangguan lainnya termasuk pencernaan (Syafitri, 

2008) 

 

Banyak ahli yang sepakat bahwa penderita autis baik untuk melakukan diet bebas kasein 

dan gluten yang fungsinya selain mengurangi gangguan pada sistem pencernaan juga 

dapat sebagai terapi bagi penderita autis. Diet bebas gluten dan kasein yang dilakukan 

adalah dengan tidak mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung gluten yaitu 

protein yang berasal dari tanaman misalnya terigu, oat, barley dan bukan bahan 

makanan yang mengandung kasein yaitu jenis protein yang berasal dari susu sapi seperti 

susu, keju, dan produk lainnya. Kedua jenis protein ini cukup sulit dicerna oleh 
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penderita autis (Kusumayanti, 2011). Penderita autis seringkali mengalami gangguan 

gizi karena sering mengalami kekurangan enzim pencernaan. Pada suatu penelitian oleh 

Syafitiri (2008) mengungkapkan bahwa penderita autis sering kali mengalami diare dan 

sembelit secara bergantian. Penyebab diare dan sembelit ini dapat disebabkan karena 

adanya kekurangan konsumsi serat pangan. 

 

Tepung berbasis sorgum putih saat ini banyak dikembangkan karena merupakan salah 

satu pangan yang dapat berpengaruh positif terhadap kesehatan. Keberadaan serat 

pangan yang tinggi pada sorgum putih dapat meningkatkan fungsi saluran pencernaan 

sehingga dapat mencegah berbagai penyakit degeneratif (obesitas, diabetes melitus, dan 

kardiovaskuler), kanker, serta menjaga kolesterol dan gula darah tetap normal (Suarni & 

Subagio, 2013). Selain itu tepung sorgum tidak mengandung gluten sehingga sangat 

sesuai bagi konsumen yang alergi gluten seperti penderita autisme. Gluten dapat bersifat 

racun bagi mereka karena tubuh tidak menghasilkan enzim untuk mencerna gluten. 

Protein ini akan diubah menjadi opiod pada tubuh penderita autisme yang dapat 

mengganggu fungsi otak dan sistem imunitas, sehingga menimbulkan gangguan 

perilaku (Suarni, 2012).  

 

Chiffon cake merupakan makanan ringan yang memiliki teksur lembut, ringan, pori-

porinya merata dan rasanya yang lezat. Panganan ini sering kali digunakan sebagai 

makanan penunda rasa lapar dan banyak digemari berbagai kalangan termasuk anak-

anak. Chiffon cake sering kali dibuat menggunakan tepung berprotein rendah, akan 

tetapi beberapa penelitian menjelaskan bahwa tepung non gluten dapat digunakan 

sebagai substitusi bahkan pengganti tepung terigu dalam pembuatannya (Sari, 2014). 

Pada penelitian ini akan dilihat pengaruh berbagai jenis tepung berbasis sorgum putih 

pada produk chiffon cake dalam memberikan kenampakan yang baik dan diterima oleh 

konsumen serta dapat diketahui besarnya kandungan total serat pangan, serat pangan 

larut, serta serat pangan tidak larut yang nantinya dapat diaplikasikan bagi penderita 

autisme. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Tepung Gluten Free 

 

Indonesia merupakan negara yang banyak menggunakan tepung sebagai bahan baku 

dalam pembuatan produk-produk pangan. Salah satu tepung yang sering kali digunakan 

adalah tepung terigu, hal ini dapat dilihat dari peningkatan impor gandum yang 

dilakukan ke Indonesia (Damayanti et al., 2014). Suarni (2004) menambahkan bahwa 

saat ini kebutuhan tepung terigu untuk perusahaan bakery di Indonesia mencapai 20 

ton/tahun, sedangkan pada perusahakaan mie mencapai 1.000 ton/tahun. Tepung terigu 

banyak digunakan dalam pembuatan produk mie dan bakery (cake, roti, cookies) karena 

terdapat kandungan gluten yang berperan dalam pembentukan struktur produk. Gluten 

merupakan suatu jenis protein pada bahan pangan yang terdiri dari glutenin dan gliadin.  

 

Pada beberapa kasus, makanan yang mengandung gluten tidak dapat dikonsumsi oleh 

penderita celiac disease (alergi gluten) dan penderita Autism Apectrum Disorder (Autis) 

(Suarni, 2012). Bagi penderita autis gluten dalam bahan pangan akan bersifat sebagai 

racun bagi tubuh. Hal ini disebabkan karena tubuh tidak dapat menghasilkan enzim 

untuk mencerna gluten, maka protein dalam tubuh yang tidak tercerna akan diubah 

menjadi komponen kimia yang disebut opiod. Sifat dari opiod ini seperti opium dan 

heroin yang dapat mengganggu fungsi otak, sistem imunitas, dan dapat menimbulkan 

gangguan perilaku (Suarni & Subagio, 2013). Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang 

yang tidak dapat mengkonsumsi gluten, saat ini banyak tersedia berbagai jenis tepung 

gluten free yang dapat mensubstitusi bahkan menggantikan fungsi tepung terigu sebagai 

bahan baku pembuatan berbagai produk makanan. Beberapa tepung gluten free yang 

dapat ditemukan di Indonesia antara lain tepung sorgum putih, tepung pisang, pati garut, 

tepung mocaf (Modified Cassava Flour), tepung ketan hitam. Kandungan nutrisi 

berbagai jenis tepung gluten free dapat dilihat pada Tabel 8, Lampiran 1. 

 

Sorgum putih (Sorghum bicolor (L.) Moench) merupakan jenis serealia yang dapat 

dibuat menjadi tepung gluten free. Tepung sorgum dapat mensubtitusi tepung terigu 

dengan tingkat subtitusi sebesar 70-80% pada cookies, 40-45% pada cake, 20-25% pada 
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mie, roti sebesar 15-20%, bahkan pada brownies hingga 80-95%. Sorgum memiliki 

banyak nilai gizi dan komponen fungsional seperti sumber serat pangan, kaya 

karbohidrat, nilai protein yang mendekati tepung terigu, dan lemak yang lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan beras pecah kulit, gandum, jewawut, serta jagung. (Suarni, 

2012).  

 

Tepung pisang sering kali dibuat sebagai sarana pengawetan pisang yang tidak dapat 

bertahan lama. Tepung ini dibuat dari buah pisang mentah yang sudah tua (belum 

masak). Hal ini disebabkan karena pada kondisi ini kadar pati berada pada titik 

maksimum sehingga tepat untuk dibuat tepung (Andriani, 2012). Menurut Napitupulu et 

al., (2013) tepung pisang diketahui kaya akan amilosa dan amilopektin sehingga dapat 

mempengaruhi tekstur dan pengembangan suatu produk.  

 

Pati garut termasuk dalam kategori gluten free sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

makanan bagi anak yang menyandang penyakit autis, makanan diet bagi orang tua 

lanjut usia, dan pasien yang sedang dalam masa penyembuhan. Berdasarkan penelitian 

diketahui bahwa pati garut memiliki amilosa dan amilopektin sebesar 24,64% dan 

73,46% serta pati resisten tipe II sebesar 2,12% yang lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan pati pisang yang memiliki nilai 1,51% (Faridah et al., 2014). 

 

Tepung mocaf (Modified Cassava Flour) merupakan tepung yang dihasilkan dari 

singkong yang dimodifikasi dengan perlakuan fermentasi (Nusa et al., 2012). Tepung 

mocaf diduga tidak hanya dapat dijadikan tepung subtitusi melainkan dapat 

menggantikan tepung terigu dalam pembuatan chiffon cake, akan tetapi karena tidak 

adanya gluten produk cake yang dihasilkan memiliki volume pengembangan yang lebih 

rendah dari pada produk yang menggunakan tepung terigu (Damayanti et al., 2014). 

 

Ketan hitam (Oryza sativa glutinosa) merupakan jenis beras yang tinggi akan 

amilopektin dan memiliki warna gelap yang diperoleh dari antosianin. Komponen 

amilopektin yang tinggi dalam ketan hitam ini dapat mempengaruhi warna dan tekstur 

pada makanan olahan karena sifatnya yang lekat/lengket (Widanti & Mustofa, 2015). 
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1.2.2. Tepung Sorgum Putih (Sorghum bicolor (L.) Moench) 

 

Sorgum (Sorghum bicolor (L.)Moench) merupakan jenis tanaman serealia yang mudah 

tumbuh sehingga potensial dikembangkan, terutama pada daerah marginal beriklim 

kering di Indonesia (Suarni, 2012). Tanaman sorgum merupakan tanaman berkeping 

satu dan memiliki akar lateral. Kenampakan tanaman sorgum putih dan biji sorgum 

putih dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Tanaman Sorgum Putih (a) dan Biji Sorgum Putih (b)  

(Sumber: http://www.agrimaster.co/bamboo.html dan 

http://bakerpedia.com/ingredients/white-sorghum-flour/) 

 

Biji sorgum dibedakan menjadi tiga golongan berdasarkan massa dan ukurannya, yaitu 

biji kecil (8-10  mg), sedang (12-24 mg), dan besar (25-35 mg). Bijinya tertutup sekam 

yang berwarna coklat muda, krem atau putih, bergantung pada varietas. Tiga bagian 

utama dari biji sorgum yaitu bagian lapisan luar (coat), embrio (germ), dan endosperm 

(Gambar 2.) (Andriani & Isnaini, 2013).  

 

 

Gambar 2. Struktur biji sorgum (Sumber : Andriani & Isnaini, 2013) 

 

1a 1b 
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Pada negara Afrika dan beberapa negara lain pemanfaatan sorgum masih terbatas 

sebagai makanan pokok, namun semenjak 5-6 tahun yang lalu menurut Ratnavathi & 

Patil (2013) masyarakat urban mulai mengetahui bahwa sorgum memiliki manfaat 

seperti tinggi serat pangan dan dapat membantu pelepasan insulin dalam tubuh. Serat 

pangan yang diberikan berupa serat pangan terlarut dan tidak terlarut. Jenis serat pangan 

yang terdapat didalam sorgum antara lain selulosa, β-glukan, dan hemisolulosa. 

Komponen  β-glukan ini merupakan jenis komponen karbohidrat dalam bentuk non-

starch polisakarida (NSP) (Suarni, 2012). 

 

Tepung sorgum dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan produk 

bakery, akan tetapi penambahan tepung sorgum dapat mempengaruhi pengembangan 

produk. Hal ini disebabkan karena ketidak tersediaan gluten didalam tepung sehingga 

pengembangan produk akan kurang maksimal (Suarni, 2012). Pada pembuatan cake, 

penambahan tepung sorgum akan memberikan tekstur yang mudah mengeras, berpasir, 

dan kering. Warna yang diciptakan oleh cake tepung sorgum cenderung lebih (Setiarto 

et al., 2017). Warna coklat ini dihasilkan karena adanya antosianin dan tanin (Setyanti, 

2015). Pada penelitian yang dilakukan oleh Setyanti (2015) semakin banyak pemberian 

tepung sorgum dalam muffin akan menurunkan nilai kadar air karena terjadi 

pengurangan kadar amilosa dalam adonan. Amilosa berfungsi sebagai komponen 

penyerap air yang dapat mempengaruhi konsistensi gel dan berpengaruh pada tekstur 

muffin yang semakin keras, mudah rapuh, dan kasar (berpasir).  

 

1.2.3. Serat Pangan (Dietary Fiber) 

 

Serat pangan (dietary fiber) adalah komponen yang berasal dari jaringan tanaman yang 

tahan terhadap proses hidrolisis enzim dalam lambung dan usus halus. Pada umumnya 

jaringan tanaman yang mengandung banyak serat pangan berasal dari dinding sel sayur 

dan buah (Winarno, 2004).  Menurut Suarni & Subagio (2013) serat pangan untuk diet 

setiap hari dapat bermanfaat menjaga dan juga meningkatkan fungsi saluran cerna serta 

dapat mencegah berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes mellitus, dan penyakit 

kardiovaskuler. Serat pangan dapat berupa pektin, gum, β-glukan, selulosa, 

hemiselulosa, dan lignin sehingga pada umumnya serat pangan merupakan karbohidrat 
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atau polisakarida. Serat pangan dibedakan menjadi serat larut (soluble fiber) dan serat 

tidak larut (insoluble fiber).  

 

Komposisi serat pangan larut diperkirakan mencakup sepertiga bagian dari total serat 

pangan, sehingga bila dibandingkan dengan serat pangan larut komposisi serat pangan 

tidak larut dalam bahan pangan lebih tinggi. Konsumsi serat pangan tidak larut dapat 

menyebabkan peningkatan volume feses sehingga makanan yang melewati usus besar 

akan cepat dan mudah, selain itu serat pangan tidak larut bermanfaat dalam mengatasi 

masalah pencernaan seperti mengurangi resiko wasir, divertikulosis dan kanker kolon 

Haliza et al. (2012). Pada seminar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X pada tahun 

2012, disebutkan bahwa angka kecukupan gizi pada serat untuk anak usia 4-6 tahun 

adalah 22 g/hari, pada usia 7-9 tahun adalah 26 g/hari, dan pada usia 10-12 tahun adalah 

28-29 g/hari (Agustina et al., 2015). 

 

Pada dunia pangan, serat pangan diduga dapat berpengaruh pada karakteristik suatu 

bahan pangan. Menurut Astuti et al., (2014) tingginya serat pangan suatu produk dapat 

mempengaruhi kekerasan, daya kohesivitas dan elastisitasnya. Semakin banyak 

penambahan serat pangan dalam suatu produk olahan akan membuat terjadinya 

peningkatan kekerasan, daya kohesivitas dan elastisitas pada produk akhir. Perbedaan 

serat pangan diduga secara signifikan dapat pula mempengaruhi specific gravity pada 

produk brownies akibat adanya perbedaan daya penyerapan air suatu bahan pangan 

(Haliza et al., 2012).  

 

1.2.4. Diet Bebas Gluten dan Kasein bagi Penderita Autism Spectrum Disorder 

(ASD) 

 

Autism Spectrum Disorder (ASD) atau autis merupakan suatu gangguan dari 

perkembangan kompleks yang biasanya terjadi pada usia balita yang dapat dilihat dari 

cara komunikasi, interaksi sosial, dan aktifitas imajinasi. Penyebab timbulnya autis 

belum diketahui secara pasti, tetapi terdapat dugaan adanya keterlibatan faktor-fakor 

seperti fikologi, fisiologi, dan sosiologi yang menyangkut struktur dan fungsi otak yang 

tidak normal. Selain itu faktor genetik dapat menjadi gejala autis karena pada gen 
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tertentu terdapat kerusakan pada sistem limbic atau pusat emosi di jaringan otak. Untuk 

mengurangi gejala autis, salah satu faktor kontrol yang berpengaruh besar adalah 

makanan (Kusumayanti, 2011). 

 

Penderita autis sering kali mengalami masalah gangguan pada sistem pencernaan, 

sehingga untuk menjaga sistem imun perlu dilakukan diet yang bermanfaat untuk 

menjaga kesehatan sistem pencernaan (Syafitri, 2008). Beberapa jenis diet yang sering 

kali diberikan kepada anak-anak autis antara lain diet bebas ikan, diet bebas gula, diet 

bebas jamur, diet bebas Gluten free Casein Free (GFCF), diet bebas zat aditif, diet 

bebas fenol dan salisilat (Zahra & Endang, 2014). Diet GFCF merupakan diet yang 

paling sering digunakan oleh orang tua terhadap anak yang menderita autis. Diet bebas 

gluten dan kasein ini diberikan karena sebagian besar penderita autis tidak dapat 

mencerna gluten dan kasein. Gluten dan kasein yang menuju ke otak dapat 

menyebabkan gangguan prilaku seperti hiperaktif dan gangguan autis lainnya. Hal ini 

disebabkan karena kasein dan gluten berubah menjadi kaseomorfin dan gluteomorfin 

yang akan terikat pada reseptor opioid di otak sehingga menimbulkan gejala autis 

berupa kelainan perilaku (Astuti , 2016; Syafitri, 2008).  

 

Beberapa penderita autis memiliki asupan gizi yang kurang seimbang bila dibandingkan 

dengan anak – anak normal karena banyak orang tua yang belum banyak mengetahui 

jenis makanan yang bebas gluten dan kasein sehingga sering mengalami kesulitan 

dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi oleh pendertia autis. Hal ini 

menyebabkan banyak anak autis berpotensi mengalami kekurangan zat gizi tertentu 

karena orang tua yang menghindari beberapa makanan yang tidak tepat. Gangguan gizi 

yang sering dialami oleh anak-anak autis salah satunya adalah kekurangan serat pangan 

(Kusumayanti, 2011). Kurangan serat pangan pada tubuh penderita autis akan 

menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare dan sembelit menahun secara 

bergantian (Syafitri, 2008).  
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1.2.5. Chiffon Cake Berbasis Tepung Sorgum Putih 

 

Pada umumnya cake sudah sangat bervariasi seperti angel food cake, sponge cake, 

chiffon cake, dan pound cake. Jenis cake dibedakan berdasarkan komposisi yang 

digunakan dan cara pembuatannya (Nelsiana, 2007). Chiffon cake merupakan jenis cake 

yang cukup diminati oleh masyarakat terutama anak-anak. Hal ini disebabkan karena 

chiffon cake memiliki rasa manis, pengembangann tinggi yang diimbangi dengan 

tekstur yang lembut dan ringan (Sari et al., 2014). 

 

Adonan Chiffon cake terdiri dari adonan cake kaya akan lemak (butter type cake) dan 

adonan busa tanpa kandungan lemak (foam type cake) (Issutarti, 2006). Adonan lemak 

dan busa dalam pembuatan chiffon cake ini dikocok secara terpisah kemudian 

dicampurkan menjadi satu dan diakhiri dengan pemanggangan. Bahan baku yang 

digunakan dalam pembuatn chiffon cake yaitu tepung terigu berprotein rendah, gula, 

minyak goreng, bahan pengembang (baking powder dan cream of tar-tar), serta kuning 

dan puith telur (Sari et al., 2014).  

 

Bahan baku dan proses yang digunakan dalam pembuatan chiffon cake memiliki fungsi 

yang berbeda-beda. Bahan baku yang paling krusial dalam pembuatan chiffon cake 

adalah tepung, tepung terigu berprotein rendah (8-10%) selalu digunakan dalam 

pembuatan chiffon cake supaya dapat dihasilkan produk yang lembut. Gliadin dan 

glutenin pada tepung terigu ini akan membentuk matriks gluten saat bertemu air dan 

berfungsi sebagai penahan udara yang terbentuk serta pembentuk struktur adonan (Sari 

et al., 2014). Pemberian lemak dalam pembuatan chiffon cake berbeda dengan cake 

jenis lainnya karena menggunakan minyak sayur (asam lemak tidak jenuh). Fungsi 

minyak sayur pada adonan chiffon cake yaitu pelumas pada gelembung-gelembung 

udara yang terbentuk yang berpengaruh pada volume pengembangan dan teksur lembut 

pada cake (Issutarti, 2006).  

 

Selain tepung terigu dan minyak sayur yang identik dalam pembuatan chiffon cake 

Damayanti et al. (2014) menambahkan adonan meringue berperan penting dalam 

peningkatan volume pengembangan chiffon cake. Bahan-bahan yang digunakan pada 
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adonan meringue antara lain putih telur, gula, dan cream of tar-tar. Putih telur 

mengandung rantai protein ovalbumin yang dapat terpecah dan membentuk lapisan 

monomolekuler yang dapat menangkap udara saat proses pengocokan. Sedangkan 

adanya asam yang terkandung dalam cream of tar-tar akan memperkuat lapisan 

monomolekuler yang terbentuk. Baking powder digunakan dalam adonan lemak chiffon 

cake, bahan ini mampu melepaskan gas karbondioksida yang dapat meningkatkan 

volume pada chiffon cake (Itthivadhanapong & Sangnark, 2016).  

 

Kebanyakan chiffon cake yang dijual dipasaran menggunakan bahan baku tepung terigu, 

namun dengan adanya produk chiffon cake yang menggunakan tepung gluten free dan 

berbasis sorgum putih dapat memberikan manfaat tersendiri bagi anak-anak penderita 

Autism Spectrum Disorder. Anak penderita autis yang tidak mengkonsumsi gluten dapat 

memberikan dampak yang baik seperti membuat indra bekerja dengan baik, 

hiperaktivitas berkurang, sensor rasa nyeri lebih dapat dirasakan, dan lebih bisa patuh 

terhadap suatu perintah (Ginting, 2004). Menurut Syafitri (2008) penderita autis 

mengalami gangguan pencernaan yang kurang baik dan sering kali mengalami diare dan 

sembelit menahun secara bergantian, sehingga dengan konsumsi chiffon cake berbasis 

tepung sorgum putih akan memperkaya asupan serat pangan yang dapat menjaga 

kesehatan organ pencernaan para penderita autis (Suarni, 2004). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui produk chiffon cake berbasis tepung sorgum putih (Sorghum bicolor 

(L.)Moench) yang paling disukai oleh penderita Autism Spectrum Disorder (ASD) 

khususnya yang melakukan diet bebas gluten dan kasein. 


