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Istilah flavor saat ini diartikan sebagai perisa baik digunakan dalam 
makanan maupun minuman.  Makna perisa adalah gabungan antara 
rasa dan aroma. Terdapat 6 buah rasa yang dikenal, yaitu asin, manis, 
asam, pahit, gurih (umami), dan lemak (fat), sedangkan aroma berarti 
ribuan senyawa volatile. Gabungan antara rasa dan aroma tersebut 
akan menghasilkan perisa yang khas dan berbeda satu sama lain. 
Misalnya perisa jeruk berarti memiliki rasa jeruk manis dengan aroma 
khas jeruk mandarin atau dapat juga rasa jeruk asam dengan aroma 
khas jeruk medan, sehingga perisa jeruk memiliki ribuan jenis 
tergantung dari rasa dan aromanya. 

 

 

 

Perusahaan yang memproduksi perisa disebut flavor house, dimana perusahaan mengacu pada seni 
memproduksi perisa secara komersial hal ini terkait dengan fakta bahwa 80% atau lebih perisa dibuat 
dari seni meracik dan 20% atau kurang berdasarkan dari teknologi terbaru. Dibawah ini hasil karya 
perusahaan dalam mengkreasikan perisa yang dapat kita temukan dipasaran: 

1. Perisa fantasi (fantasy flavors), yaitu perisa yang 
dibuat dengan cara mencampur komponen kimia 
perisa untuk menghasilkan rasa dan aroma yang 
unik. Misalnya Coca cola, KFC flavor, Salami, Coffee, 
Chocolate, Tomato Ketchup, Ginger ale, BBQ, 
Lemonade, Beer, dll. 
 

2. Perisa animasi (cartoon flavors), yaitu perisa yang 
memiliki satu komponen kimia perisa inti untuk 
mendapatkan rasa seperti halnya perisa dari alam. 
Jika kita melihat film kartun, kita bisa melihat 
gambar yang merepresentasikan aslinya sekalipun 
bentuknya jauh dari aslinya  contoh gambar Donald kita lihat sebagai bebek walaupun gambar 
tersebut jauh dari gambar bebek aslinya. Begitupula dalam perisa terdapat komponen yang 
merepresentasikan ciri dari rasa buah aslinya. Terdapat dua komponen dalam perisa: 
 

 Senyawa karakter yang mempengaruhi (character-impact compound). 

 Senyawa karakter yang berkontribusi (contributory flavor compounds). 
 

Perisa (Flavor)  =  Rasa (Taste) + Aroma 



Sebagai contoh perisa apel mengandung ethyl-2-methyl butyrate sebagai senyawa karakter yang 
mempengaruhi sedang yang berkontribusi adalah hexenal trans-2-hexenal acetaldehyde, 
sehingga ethyl-2-methyl butyrate merupakan komponen utama yang mencirikan rasa apel. 
Berikut tabel komponen utama yang mencirikan rasa khas makanan: 
 

Makanan 
Senyawa karakter yang 

mempengaruhi (Komponen utama) 
Senyawa karakter yang 

berkontribusi 

Almond Benzaldehyde Vanilla 

Apel Ethyl-2-methyl butyrate Hexenal trans -2-hexenal 
acetaldehyde 

Pisang Iso-amyl acetate Eugenol acetaldehyde 

Blackcurrant para Menta-8-thio-3-one 
(Corps de Cassis) (4(Methyl Thio)-4-
Methyl-2-pentanone) 

Esters, ionone terpenes 

Mentega Diacetyl Di methyl sulphide delta deca 
lactone gamma lactones butyric 
acid 

Kubis Di methyl disulphide 2- propenyl iso thiocyanate 

Seledri 3- Isobutylidene-3,4 dihydophthadide Cis -3 Hexenyl pyruvate 2,3 -
Butanedione 

Lemon Citral d- Limonene 

Jamur 1- Octen-3-one  

Mangga Terpenes (Alpha Pinene, Beta 
Ocimene) 

Sulphur compounds 
Esters, Cis-3-Hexenol 
Undecalactone 

Pear Ethyl trans 2,cis 4-decadienoates Hexyl acetate 
iso Amyl acetate 

Kentang 2 Ethyl -3- Methoxy pyrazine Methional 

Strawberry Furaneol 
Cis-3-Hexenol 
Ethyl Butyrate 
Ethyl methyl phenyl glycidate 

Undecalactone 
Methyl Cinnimate 
Diacetyl, Linalool 

Raspberry 1-p-Hydroxyphenyl-3- butanone 
(Raspberry ketone) 

cis-3-Hexenol 
Damascenone 
Alpha & Beta Ionones 

Tangerine/ 
Mandarin 

d limonene Methyl n- methyl anthranilate, 
thymol sinseal 

Tomat matang di methyl sulphide trans 2 Hexenal cis-3- Hexenal 
2- iso Butylthiazole beta ionone 

 
3. Perisa foto (Photograph flavors), yaitu perisa dibuat berdasarkan permintaan customer untuk 

menduplikat persis seperti yang diinginkan. Umumnya customer di Jepang, Eropa dan sebagian 
Asia meminta menduplikat perisa seperti aslinya, hal ini berbeda dengan perisa animasi karena 
komponen kimia perisa inti dapat terdiri dari banyak komponen kimia dan bukan hanya satu 
komponen kimia. 



4. Perisa ekstrak alami (Natural Extracts), yaitu perisa yang diproduksi dengan cara mengekstraksi 
komponen kimia dari bahan alam. Pelarut yang umum digunakan untuk mengekstraksi adalah 
etanol dan air. Teknologi yang digunakan berdasarkan atas koefisien partisi komponen perisa 
yang larut dan tidak larut dalam pelarut. Kunci utama dalam pembuatannya adalah pemilihan 
material yang akan diekstraksi dan menurunkan peran tenaga ahli dengan cara 
mengoptimalisasi metode ekstraksi. 

Berdasarkan regulasi yang berlaku di banyak negara, khususnya di Indonesia, perisa terbagi atas 3 jenis: 

1) Perisa alami (natural flavors), perisa ini diperoleh dari bahan-bahan tumbuhan atau hewan 
dengan cara fisik seperti halnya ekstraksi (perisa ekstrak alami), proses mikrobiologi atau secara 
enzimatik. Yang termasuk perisa alami adalah essential oil, oleoresin, essence atau ekstraksi, 
hidrolisat protein, hasil destilasi, dan semua produk dari proses pemanggangan (roasting), 
pemanasan (heating), dan pemecahan enzim (enzymolysis).  Flavorist (ahli dalam bidang perisa) 
akan menggunakan bahan kimia dari alam untuk menghasilkan perisa alami. 

2) Perisa identik alami (nature-identical flavors), perisa yang diperoleh dari bahan-bahan 
tumbuhan dan hewan dengan cara kimiawi dimana flavorist akan menggunakan bahan kimia 
sintetik untuk menghasilkan perisa identik alami sehingga didalamnya mengandung beberapa 
bahan kimia yang sintetik selain dari bahan kimia dari alam. 

3) Perisa artifisial (artificial flavors), perisa yang dibuat dengan cari meracik beberapa bahan kimia 
sintetik untuk menghasilkan perisa seperti yang ada di alam. Sekalipun komponen kimia dalam 
perisa artifisial berbeda, tetapi karakteristik sensorinya sama seperti di alam. Perisa animasi dan 
perisa foto termasuk kedalam perisa artifisial. 

Di Amerika dan Eropa hanya terbagi atas 2 jenis, perisa alami dan perisa artifisial, adapun perisa identik 
alami termasuk kedalam perisa artifisial. 
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