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Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan minyak 

cengkeh kedalam minyak nabati terhadap burning rate, ignition delay, temperatur 

pembakaran maksimum, dan visualisasi nyala api. Penelitian ini menggunakan 

volume minyak yang diuji sebesar 1,25µl dengan kandungan minyak cengkeh yang 

ditambahkan sebesar 3%. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan 

bahwa penambahan minyak cengkeh kedalam minyak nabati semakin 

mempersingkat waktu penyalaan atau ignition delay, dan menaikkan nilai burning 

rate. Penambahan minyak cengkeh terhadap visualisai nyala api dan temperatur 

pembakaran maksimum memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap variasi 

campuran minyak 
Kata Kunci : Droplet, pembakaran,temperatur, burning rate, visualiasi api, ignition delay  

 

PENDAHULUAN 

Seiring bertambahnya jumlah 

kendaraan di Indonesia tentunya 

kebutuhan energi di Indonesia ikut 

meningkat, Badan Pusat Statistik 

Indonesia [1] menunjukkan bahwa terjadi 

jumlah peningkatan kendaraan bermotor 

di Indonesia sejak tahun 1987. Menurut 

data dari Badan Pusat Statistik Indonesia 

dari tahun 2012 sampai dengan 2013 

telah terjadi peningkatan jumlah 

kendaraan bermotor sebanyak 9.745.645 

dari jumlah sebelumnya yaitu 94.373.324 

pada tahun 2012 menjadi 104.118.969 

pada tahun 2013 dan akan terus 

meningkat hingga akhir tahun 2015. 

Peningkatan ini tentunya membawa 

dampak langsung terhadap kebutuhan 

energi di Indonesia, khususnya 

kebutuhan energi dari bahan bakar cair 

yang didapat dari minyak mentah. 

Menurut Internation Energy Agency 

(IEA) [2], pada tahun 2012 didapatkan 

bahwa pemakaian energi terbanyak 

adalah energi yang bersumber dari bahan 

bakar fosil atau bahan bakar yang tidak 

terbarukan.  Badan Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan 

Gas Bumi [3] menyatakan bahwa 

cadangan minyak mentah di Indonesia 

hanya dapat bertahan kurang lebih 10 

tahun jika tidak dilakukan eksplorasi di 

Indonesia. Hal inilah yang menjadi dasar 

perhatian pemerintah dalam 

menanggulangi kebutuhan energi di 

Indonesia. 

Banyak langkah yang telah 

ditempuh pemerintah untuk 

menanggulangi tingginya kebutuhan 

energi di Indonesia, salah satunya adalah  

pemanfaatan renewable energy yang 

berasal dari sumber energi terbarukan, 

untuk mengurangi pemakaian energi dari 

sumber yang tidak dapat terbarukan. 

Salah satu sumber energi yang 

terbarukan dan berasal dari sumber 

energi terbarukan adalah minyak nabati. 

Minyak nabati dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan bakar pengganti solar pada 

mesin diesel [4] . 
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Minyak nabati yang dapat 

dimanfaatkan dan banyak terdapat di 

lingkungan masyarakat adalah minyak 

biji bunga matahari, minyak jarak, 

minyak jagung dan minyak kelapa. 

Keempat jenis minyak nabati ini 

merupakan minyak umumnya tersedia 

dilingkungan masyarakat. Selain 

harganya yang mahal, minyak nabati 

memiliki karakteristik berbeda dengan 

minyak solar dalam hal nilai 

viskositasnya. Viskositas minyak nabati 

yang berbeda dengan minyak solar ini 

tentunya akan mempengaruhi 

karakteristik pembakarannya, untuk 

itulah pencampuran bahan lain 

diperlukan untuk memperbaiki 

karakteristik pembakaran dari minyak 

nabati. 

Minyak Cengkeh merupakan 

minyak atsiri yang berpotensial untuk 

digunakan sebagai bahan campuran 

kedalam minyak nabati. Minyak cengkeh 

(Eugenia caryophyllata Tumberg) 

diperoleh dengan cara destilasi dari buah 

ataupun daun cengkeh yang gugur, 

dimana buah cengkeh mengandung 

sekitar 18,32% minyak atsiri dengan 

kandungan eugenol sebesar 80,94% dan 

daunnya mengandung sekitar 2,79% 

minyak atsiri dengan kandungan eugenol 

sebesar 82,13% [5]. Minyak cengkeh 

merupakan minyak aromatik yang 

memiliki sifat mudah menguap, dan 

memiliki viskositas yang lebih ramah 

kepada mesin apabila dibandingkan 

dengan minyak kelapa, minyak jagung, 

minyak biji bunga matahari, dan minyak 

jarak. 

Kandungan eugenol pada 

minyak cengkeh dapat mengoptimalkan 

pembakaran karena dapat memperbaiki 

viskositas dari minyak nabati itu sendiri. 

Viskositas yang lebih baik tentunya akan 

berpengaruh kepada hasil pembakaran 

yang semakin baik dan memiliki 

pengaruh yang lebih ramah terhadap 

mesin. Sifat volatil (mudah menguap) 

dari minyak cengkeh juga akan 

menaikkan laju penguapan bahan bakar. 

Diharapkan penambahan minyak 

cengkeh kedalam bahan bakar minyak 

nabati dapat memperbaiki karakteristik 

pembakaran dari minyak nabati itu 

sendiri. 

Suhu ruang bakar yang tinggi 

akan menyebabkan minyak nabati 

terbakar, dan pembakaran yang akan 

dihasilkan adalah pembakaran miskin, 

dimana pembakaran miskin merupakan 

pembakaran saat dalam reaksi terdapat 

udara berlebih (terdapat excess air).  

Sesuai dengan latar belakang 

yang disebutkan sebelumnya, maka perlu 

adanya penelitian lanjutan mengenai 

karakteristik pembakaran (droplet) 

campuran minyak cengkeh dan minyak 

biji bunga matahari, minyak jarak, 

minyak jagung, serta minyak kelapa 

didalam ruang bakar bersuhu tinggi. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah penelitian 

eksperimental. Penelitian ini memiliki 3 

variabel yaitu variabel terikat, variabel 

bebas, dan variabel terkontrol. Variabel 

terikat pada penelitan ini adalah ignition 

delay, burning rate, temperatur 

pembakaran maksimal, dan visualisasi 

nyala api pada pembakaran droplet. 

Variabel bebas yang ditentukan adalah 4 

jenis minyak nabati yaitu minyak jarak, 

minyak biji bunga matahari, minyak 

jagung, dan minyak kelapa, sedangkan 

variabel terkontrolnya adalah daya heater 

sebesar 240 watt dan volume minyak 

cengkeh yang dicampur sebesar 3% dari 

volume campuran. 

 



Instalasi Penelitian Pembakaran 

Droplet 

 
Gambar 1 Instalasi penelitian 

 

Keterangan: 
 

1.Laptop/Komputer 8.Thermocouple 

2.Data Logger 

3.Kamera 

4.Transformator 

5.Ruang uji bakar droplet 

6.Heater 

7.Droplet 

 

Pada penelitian yang dilakukan 

minyak nabati murni dicampurkan 

dengan metode pencampuran secara 

mekanik dengan prosentase minyak 

cengkeh sebesar 3%. Minyak campuran 

ini selanjutnya diambil dengan 

menggunakan tabung suntik pembuat 

droplet yang telah dibersihkan dan 

dikeringkan sebelumnya, minyak yang 

diambil diberikan perlakuan pengadukan 

untuk memastikan bahwa minyak 

cengkeh yang dicampurkan tercampur 

sepenuhnya lalu diambil menggunakan 

tabung suntik pembuat droplet dengan 

volume 1,25 µl. Droplet yang terbentuk 

diletakkan diujung thermocouple. 

Droplet yang telah terbentuk pada 

thermocouple dibakar dengan cara 

menghidupkan elemen pemanas (heater). 

Pengamatan pembakaran droplet 

dilakukan dengan terus mereka data 

melalui data logger maupun perekaman 

video. Saat mengganti variasi pengujian 

minyak lainnya tabung suntik pembuat 

droplet dibersihkan dan dikeringkan 

untuk memastikan tidak ada lagi minyak 

yang tersisa dari pengujian sebelumnya. 

Data yang didapat dari pengujian 

nantinya akan diolah sehingga didapat 

nilai ignition delay, burning rate, 

temperatur maksimal pembakaran, dan 

visualisasi nyala api. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian yang dilakukan 

menguji karaktertistik pembakaran 

droplet dari empat jenis minyak nabati, 

yaitu minyak jarak (MJ), minyak jagung 

(MJG), minyak biji bunga matahari 

(MB), dan minyak kelapa (MK) dengan 

pencampuran minyak cengkeh (C) 

sebesar 3%. 

Pada gambar 2 dapat dilihat 

pengaruh penambahan minyak cengkeh 

sebesar 3% terhadap ignition delay dari 

minyak nabati. Penambahan minyak 

cengkeh sebesar 3% menurukan ignition 

delay dari minyak nabati yang diuji, 

seperti ditunjukkan pada gambar 2 

dimana nilai ignition delay dari minyak 

jarak murni (MJ), minyak kelapa murni 

(MK), minyak jagung murni (MJG), dan 

minyak biji bunga matahari murni (MB) 

mengalami penurunan dari 7,68 sec, 7.04 

sec; 8,29 sec; dan 7,34 sec menjadi 5.44 

sec; 5,24 sec; 4,8 sec; dan 4,47 sec untuk 

minyak jarak, kelapa, biji bunga matahari 

dan jagung yang telah dicampurkan 

minyak cengkeh (C)  sebesar 3% 

kedalamnya. 

 

 



 
Gambar 2 Grafik pengaruh penambahan 

minyak cengkeh terhadap ignition delay 

untuk berbagai minyak nabati 

 

Minyak jagung murni memiliki 

waktu penyalaan (ignition delay) yang 

paling lama, diikuti oleh minyak jarak 

murni, minyak biji bunga matahari, dan 

minyak kelapa. Titik nyala atau flash 

point merupakan faktor yang 

mempengaruhi lamanya waktu 

penyalaan. Minyak jagung merupakan 

minyak dengan titik nyala tertinggi 

diikuti oleh minyak jarak, minyak biji 

bunga matahari, dan minyak kelapa. 

Pencampuran minyak cengkeh 

sebesar 3% terhadap minyak nabati yang 

diuji memiliki pengaruh yang bervariasi. 

Minyak jagung setelah dicampurkan 

dengan minyak cengkeh memiliki nilai 

ignition delay yang lebih cepat apabila 

dibandingkan dengan minyak nabati 

lainnya, hal ini dikarenakan minyak 

jagung memiliki lebih banyak ikatan 

tidak jenuh didalamnya dan rantai karbon 

yang lebih panjang dari pada minyak 

nabati yang lain. Rantai karbon yang 

semakin panjang menyebabkan 

volatilitas berkurang, namun membuat 

minyak tersebut semakin reaktif yang 

berakibat kepada semakin pendeknya 

ignition delay [6]. Minyak kelapa 

merupakan minyak dengan kandungan 

asam jenuh, dimana rantai karbon 

tunggal lebih dominan, sehingga 

memiliki volatilitas yang baik namun 

tidak reaktif. Berbeda dengan minyak biji 

bunga matahari yang merupakan minyak 

dengan asam lemak tidak jenuh yang 

dominan (memiliki ikatan rangkap) 

sehingga memiliki pengaruh terhadap 

kereaktifan yang baik setelah 

dicampurkan [6], selain itu minyak biji 

bunga matahari memang memiliki titik 

nyala (flash point) yang rendah. Minyak 

jarak memiliki waktu penyalaan atau 

ignition delay yang lebih lama setelah 

dilakukan pencampuran hal ini 

diakibatkan titik nyala minyak jarak yang 

tinggi, serta karakterstik penguapannya 

yang susah menguap karena merupakan 

minyak tidak jenuh (volatilitasnya 

berkurang) [6]. 

Pengurangan ignition delay ini 

sesuai dengan hipotesis yang diambil. 

Berkurangnya ignition delay diakibatkan 

karena komponen eugenol didalam 

minyak cengkeh yang ditambahkan 

kedalam minyak nabati membantu 

melemahkan ikatan van der wall dan 

ikatan rantai karbon ddalam minyak 

nabati. Eugenol yang terkandung akan 

mengambil tempat diantara molekul 

molekul minyak nabati. Melemahnya 

ikatan ini berakibat kepadanya semakin 

mudahnya minyak untuk terbakar 

sehingga mengurangi waktu penyalaan 

minyak atau yang sering disebut sebagai 

ignition delay. 

 

 

 
Gambar 3 Grafik pengaruh penambahan 

minyak cengkeh terhadap temperatur 

pembakaran maksimal untuk berbagai 

pengujian minyak nabati 

 



Gambar 3 menunjukkan pengaruh 

penambahan minyak cengkeh sebesar 3% 

terhadap temperature pembakaran 

minyak nabati. Minyak nabati sebelum 

dicampurkan memiliki temperature 

pembakaran sebagai berikut, 589. (°C); 

567,49(°C); 624,2(°C); dan 583.46(°C) 

untuk minyak jarak, minyak kelapa, 

minyak biji bunga matahari dan minyak 

jagung matahari berurutan. Minyak 

cengkeh sendiri memiliki nilai 

temperatur pembakaran yang cukup 

rendah bila dibandingkan dengan minyak 

nabati lainnya, hal ini dikarenakan nilai 

kalor pembakaran dari minyak cengkeh 

relatif lebih rendah diantara minyak 

nabati yang diuji. Minyak biji bunga 

matahari murni memiliki suhu 

temperatur pembakaran maksimal 

tertinggi sebagai akibat nilai kalor dari 

minyak biji bunga matahari yang lebih 

tinggi apabila dibandingkan dengan 

minyak lainnya, yaitu 9506,06 kcal/kg, 

sedangkan temperatur pembakaran 

maksimal secara berurutan setelahnya 

pada minyak murni adalah minyak jarak, 

minyak jagung, dan minyak kelapa. 

Perbedaan temperatur pembakaran 

maksimal pada minyak jagung jarak dan 

kelapa diakibatkan oleh karena 

perbedaan nilai kalor minyak tersebut, 

dimana nilai kalor minyak jagung lebih 

tinggi daripada jarak dan kelapa. Minyak 

kelapa memiliki nilai kalor terendah 

diantara 4 jenis minyak nabati yang diuji. 

Penambahan minyak cengkeh 

sebesar 3% kedalam minyak nabati 

mempengaruhi kenaikan nilai temperatur 

maksimal dari masing masing minyak. 

Dapat dilihat pada grafik minyak nabati 

yang telah dicampurkan minyak cengkeh 

sebesar 3%, mengalami kenaikan 

temperature dari kondisi sebelum minyak 

dicampurkan minyak cengkeh. 

Kenaikan temperatur yang paling 

signifikan adalah pada variasi minyak 

jarak. Dimana kenaikan temperatur ini 

dipengaruhi semakin meningkatnya nilai 

kecepatan pembakaran atau burning rate. 

Nilai burning rate yang semakin 

meningkat akan membuat pelepasan 

panas setiap detiknya pada saat 

pembakaran difusi meningkat yang 

berdampak kepada peningkatan nilai 

temperatur maksimal dari minyak jarak.  

Berbeda dengan minyak jarak, 

minyak biji bunga matahari mengalami 

kenaikan temperatur dari kondisi 

sebelum dicampuran minyak cengkeh 

sebesar 3% yang tidak terlalu signifikan. 

Nilai temperatur maksimal dari minyak 

biji bunga matahari setelah dicampurkan 

minyak cengkeh lebih rendah daripada 

minyak jarak, dimana terdapat perbedaan 

dengan kondisi sebelum dicampurkan 

minyak cengkeh meskipun tetap saja 

pencampuran minyak cengkeh membuat 

temperatur pembakaran maksimal dari 

minyak biji bunga matahari meningkat. 

Fenomena tersebut dipengaruhi oleh 

kenaikan kecepatan pembakaran dari 

minyak biji bunga matahari yang tidak 

sebesar kenaikkan burning rate dari 

minyak jarak, sehingga kenaikan 

temperaturnya tidak sebesar minyak 

jarak. 

Campuran minyak kelapa dengan 

cengkeh serta minyak jagung dengan 

cengkeh mengalami peningkatan 

temperatur maksimal dari kondisi 

sebelum dicampurkan, kenaikkan 

temperatur diakibatkan karena kecepatan 

pembakaran yang meningkat setelah 

dicampurkan minyak cengkeh sebesar 

3%. 

Dari gambar 4  dapat dilihat bahwa 

penambahan minyak cengkeh sebesar 3% 

kedalam minyak nabati murni berakibat 

kepada meningkatnya kecepatan 

pembakaran. Dari gambar dapat dilihat 

bahwa semua minyak nabati mengalami 

peningkatan nilai laju pembakaran 



(burning rate). Kenaikkan nilai laju 

pembakaran ini diakibatkan kandungan 

terpena yang terdapat didalam minyak 

cengkeh. Kandungan terpene ini dapat 

membuat pencampuran bahan bakar 

dengan udara pada saat proses 

pembakaran menjadi lebih baik dan 

membuat pembakaran terjadi secara terus 

menerus [7] .Dapat dilihat pada grafik 

peningkatan kecepatan pembakaran atau 

burning rate secara signifikan terjadi 

pada campuran minyak jarak dengan 

minyak cengkeh yang ditambahkan 

sebesar 3%. Minyak jarak setelah 

dicampurkan dengan minyak cengkeh 

mengalami peningkatan kecepatan 

pembakaran yang signifikan. 

Peningkatan ini diakibatkan karena 

adanya fenomena microexplosion yang 

terjadi pada campuran minyak nabati 

dengan minyak cengkeh yang diuji. 

Berdasarkan pengamatan pada saat 

dilakukan pengujian, keempat minyak 

nabati yang telah dicampurkan dengan 

minyak cengkeh sebesar 3% mengalami 

fenomena terjadinya microexplosion. 

Microexplosion terjadi akibat adanya 

perbedaan karakteristik penguapan 

minyak [8] serta adanya kemungkinan 

udara yang masuk kedalam droplet pada 

proses pembentukan [9] .Fenomena ini 

terjadi dengan intensitas yang lebih 

banyak pada minyak jarak serta minyak 

jagung. 

 

 
Gambar 4 Grafik pengaruh penambahan 

minyak cengkeh terhadap burning rate untuk 

berbagai minyak nabati 

 

 

Secara umum minyak cengkeh 

yang dicampurkan membuat pembakaran 

yang terjadi pada minyak nabati semakin 

cepat. 

 

 
Gambar 5 Grafik pengaruh penambahan 

minyak cengkeh terhadap dimensi tinggi api 

untuk berbagai minyak nabati 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat 

tinggi api maksimal yang terbentuk dari 

berbagai macam variasi campuran 

minyak yang diuji. Minyak jarak, minyak 

kelapa dan  minyak biji bunga matahari 

mengalami penurunan tinggi api 

maksimal dari 44,03 mm menjadi 42,08 

mm untuk minyak jarak, 29.02 menjadi 

28.68 untuk minyak kelapa dan 47,52 

mm menjadi 44,21 mm untuk minyak biji 

bunga matahari. Penurunan tinggi 

maksimal api ini dikarenakan terjadinya 

peningkatan burning rate dari campuran 

minyak jarak, minyak kelapa dan minyak 

biji bunga matahari. Dengan tingginya 

burning rate pembakaran akan 

berlangsung secara cepat, sehingga api 

yang terbentuk relatif kecil karena reaksi 

pembakarannya berlangsung cepat. 

Berbeda dengan minyak jarak 

serta minyak biji bunga matahari, minyak 

jagung mengalami kenaikan dimensi 

tinggi api maksimal yaitu dari 39,97 mm 

menjadi 43.45 mm. Kenaikkan dimensi 

dari tinggi api maksimal ini disebabkan 

karena pada minyak proses 

microexplosion yang terjadi adalah pada 



temperatur tinggi, hal ini dapat dilihat 

dari bentuk nyala api minyak jagung 

yang telah dicampurkan berbentuk 

runcing panjang seperti jarum [10] yang 

artinya proses microexplosion terjadi 

pada suhu tinggi atau disaat-saat akhir 

dari nyala api tersebut, sehingga pada 

saat kondisi awal api menyala terdapat 

proses penyebaran difusi yang cepat 

ditandai dengan kenaikan dimensi tinggi 

api. 

 

Microexplosion   

Microexplosion adalah 

fenomena terjadinya ledakan dalam skala 

kecil pada proses pembakaran droplet. 

Fenomena ini diakibatkan oleh adanya 

perbedaan titik didih (boiling point) dari 

perbedaan jenis campuran. Perbedaan 

titik didih bukan hanya menjadi salah 

satu faktor terjadinya microexplosion, 

karakteristik penguapan dari campuran 

juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi terjadinya 

microexplosion. Microexplosion dapat 

terjadi pada droplet campuran bahan 

bakar karena adanya kemungkinan udara 

yang masuk kedalam droplet selama 

pembentukan droplet [9]. 

Pada penelitian kali ini, minyak 

nabati yang telah dicampurkan dengan 

minyak cengkeh sebesar 3% 

menunjukkan dan mengalami fenomena 

microexplosion. Hal ini disebabkan 

karena antara minyak nabati dengan 

minyak cengkeh memiliki perbedaan 

karakteristik penguapan maupun boiling 

point. Minyak cengkeh memiliki titik 

penguapan (flash point) yang paling 

rendah apabila dibandingkan dengan 

keempat jenis minyak nabati yang diuji. 

Flash point dari minyak cengkeh sendiri 

ialah 110°C minyak jarak 270°C, Minyak 

Kelapa 150°C , minyak jagung dan 

minyak biji bunga matahari memiliki 

titik penguapan302°C dan 252°C. Karena 

nilai titik penguapan dari minyak 

cengkeh yang lebih rendah inilah yang 

menyebabkan terjadinya microexplosion 

pada campuran minyak nabati.  

Microexplosion merupakan salah 

satu faktor yang menyebabkan naiknya 

kecepatan pembakaran (burning rate) 

pada penelitian ini. Hal ini diakibatkan 

fenomena microexplosion dapat 

meningkatkan proses atomisasi dalam 

campuran, sehingga berakibat pada 

naiknya laju kecepatan pembakaran/ 

burning rate [11]. 
 

 

 
Gambar 6 Fenomena microexplosion pada 

campuran minyak jarak dengan minyak 

cengkeh 

 

 
Gambar 7 Fenomena microexplosion pada 

campuran minyak jagung dengan minyak 

cengkeh 

 



 

Gambar 8 Fenomena microexplosion pada 

campuran minyak biji bunga matahari dengan 

minyak cengkeh 

 

 

Gambar 9 Fenomena microexplosion pada 

campuran minyak kelapa dengan minyak 

cengkeh 

 

Berdasarkan hasil pengamatan 

dari penelitian yang telah dilakukan, 

fenomena microexplosion terjadi dengan 

intensitas lebih banyak pada variasi 

campuran minyak jarak (gambar 6) 

dengan minyak jagung (gambar 7). Inilah 

yang menjelaskan tingginya nilai laju 

pembakaran dari kedua jenis campuran 

minyak nabati ini. Kejadian ini 

diakibatkan oleh besarnya perbedaan titik 

penguapan (flash point) dari minyak 

jarak dan minyak jagung dengan minyak 

cengkeh serta perbedaan karakteristik 

penguapan dari minyak jarak dan jagung 

apabila dibandingkan dengan minyak 

cengkeh yang merupakan minyak yang 

mudah menguap. 

Microexplosion yang terjadi 

pada minyak nabati akan memecah 

gliserol yang terkandung sehingga 

berpengaruh kepada pembakaran yang 

lebih baik [10]. 

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah 

dilaksanakan dan setelah dilakukan 

pengolahan data maka didapat 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penambahan minyak cengkeh 

sebesar 3% pada minyak nabati 

yang diuji menurunkan ignition 

delay nya dan menaikkan nilai 

burning rate. Penambahan minyak 

cengkeh ini memberikan pengaruh 

paling baik pada minyak jagung 

untuk ignition delay dan minyak 

jarak untuk burning rate 

2. Microexplosion terjadi di semua 

campuran minyak nabati dengan 

minyak cengkeh sebanyak 3%. 

Minyak jarak dan minyak jagung 

merupakan minyak dimana 

fenomena microexplosion dengan 

intensitas lebih banyak. Kenaikan 

temperatur dan dimensi api 

memiliki variasi yang berbeda 

pada setiap minyak dikarenakan 

sifat dan kandungan minyak yang 

berbeda. 
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