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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Penelitian Sebelumnya 

Menurut Antoni (2014) Pada penelitiannya tentang kecepatan api pada 

pembakaran premix pada minyak kelapa dengan variasi AFR dapat diketahui bahwa Pola 

warna api memberikan informasi pembakaran mendekati sempurna atau tidak. Warna biru 

mengindikasikan bahwa pembakarannya mendekati sempurna, sedangkan warna kuning 

mengindikasikan banyak terdapat bahan bakar yang belum terbakar dan terbakar secara 

difusi dengan udara.  

 Menurut Wardhana (2009) Pada penelitiannya yang berjudul “Combustion 

Characteristic of jathropa oil droplet at various oil temperatures” yang membahas tentang 

karakteristik pembakaran pada minyak jarak dengan metode pembakaran droplet beliau 

mengatakan bahwa Gliserol memiliki titik didih yang lebih tinggi dari asam lemak yang 

menyebabkan masalah dalam pemanasan awal, dan juga menyerap air dari asam lemak 

pembakaran yang menghasilkan mikro-ledakan. 

 Pada Penelitian yang dilakukan Angeloni  et al. (2016), dengan melakukan 

investigasi pada pembakaran gliserol mentah, variasi yang digunakan adalah pembakaran 

menggunakan gliserol mentah, gliserol murni, dan campuran antara gliserol mentah dengan 

gliserol murni. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gliserol dapat 

mempengaruhi karakteristik dan stabilitas api. 

  

 

2.2 Pembakaran 

Pembakaran adalah reaksi kimia antara oksigen atau udara dan bahan bakar yang 

menghasilkan energi panas dan cahaya. Pembakaran juga bisa didefinisikan dengan 

lepasnya ikatan kimia lemah bahan bakar akibat pemeberian energy tertentu dari luar 

menjadi atom atom yang bermuatan aktif kemudian beraksi dengan oksigen membenru 

molekul molekul yang kuat yang mampu menghasilkan Cahaya dan panas dalam jumlah 

yang besar (Wardhana, 2008;4). Sesuai pada gambar 2.1, Proses Pembakaran bisa 

berlangsung karena ada nya tiga komponen untuk menghasilkan pembakaran : 
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1. Bahan bakar 

2. Oksigen 

3. Panas(energi aktivasi) 

 

Gambar 2.1 Proses Pembakaran 

Sumber Wardana (2008;3) 

Energi aktivasi disini yang di maksud adalah panas yang berfungsi untuk 

mengaktifkan molekul-molekul bahan bakar. Pada saat pembakaran terdapat dua peristiwa 

utama yang terjadi yaitu : 

1. Komposisi campuran antar reaktan berubah terhadap waktu yang disebabkan oleh 

proses pada tingkat molekuler 

2. Ikatan miolekul yang lemah akan terlepas, kemudian digantikan oleh ikatan yang lebih 

kuat. Kelebihan energy dari ikatan tersebut akan dilepas kedalam system, yang 

biasanya menyebabkan naiknya temperatur yang sangat tinggi. 

Energi yang diperlukan untuk melepas ikatan molekul bergantung pada besar kecilnnya 

energi ikatan atom dalam molekul. Energi disosiasi yaitu jumlah energi yang dibutuhkan 

untuk memutuskan satu mol ikatan kimia suatu spesies dalam fase gas, ini digunakan untuk 

menentukan kekuatan suatu ikatan kimia. (Wardhana, 2008:7) 

Berdasarkan cara reaktan terbakar di dalam zona reaksi maka pembakaran terbasgi 

menjadi dua jenis yaitu : 

1. Pembakaran Premixed, dimana reaktan (bahan bakara dan udara) sudah bercampur 

terlebih dahulu di dalam mixing chamber sebelum masuk zona reaksi. 

2. Pembakaran Difusi, dimana reaktan (bahan bakar dan udara) tidak bercampur terlebih 

dahulu sebelum terbakar dalam zona reaksi. 
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2.3 Pembakaran Difusi 

Pembakaran difusi adalah suatu proses pembakaran yang dimana bahan bakar dan 

udara bercampur di zona reaksi akibat difusi molekul atau bisa disebut disebut terbakar 

secara alami (bercampur sendiri). Pembakaran difusi akan terjadi bila bahan bahan bakar 

dan udara bercampur secara alami, disaat molekul udara dan bahan bakar telah bercampur 

sempurna atau mencapai kondisi stokiometrik, panas yang di lepas oleh energy aktivasi 

langsung terbakar yang berarti pencampuran sudah cukup. 

 

Gambar 2.2 Proses pembakaran difusi 

Sumber Wardana (2008:149) 

  Bisa di lihat pada gambar 2.2 menunjukan bahwa pada pembakaran difusi udara 

dan bahan bakar berada pada 2 saluran yang berbeda lalu bercampur di zona percampuran 

awal. Dalam Pencampuran awal, terjadi proses yang akan membentuk api difusi. 

 

2.4 Pembakaran Premix 

Pembakaran Premix adalah suatu proses pembakaran yang terjadi karena adanya 

pencampuran antara bahan bakar dan udara secara mekanis sebelum kemudian reaktan 

tersebut dibakar. Pembakaran premix ini bisa diaplikasikan pada beberapa alat contohnya 

pada las karbit dan pada pembakaran roket. Bentuk api premix berbentuk lembar datar tipis 

dan merambat tegak lurus menuju arah reaktan. Adanya api kerucut di bagian luar adalah 

dikarenakan bahan bakar yang belum terbakar habis pada api premix sehingga bercampur 

dengan udara sekitar (difusi). Pada pembakaran premix terdapat 2 jenis perilaku reaktan 

saat melintasi zona reaksi yaitu : 

 Pembakaran Premix turbulen 

Pembakaran ini tidak bergantung pada kandungan atau jenis properties dari 

gasu yang digunakan untuk mengetahui kecepatan pembakarannya. Api premix 

berbentuk tergantung pada jenis alirannya, dalam hal ini terdapatt beberapa strukutur 

api yang dapat terjadi  yaitu api laminar keriput, terdapat gumpulan api dalam vortex 
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dan reaksinya menyebar. Dengan aliran turbulen ini maka dapat meningkaykan 

rambatan api yang terjadi pada pembakaran. 

 Pembakaran Premix Laminer 

Api premix laminar bentuk apinya sangatlah khas yaitu berbentuk api 

Bunsen dana pi premix yang merambat dalam tabung. Proses campuran dan produk 

penjalaran panas maupun bahan bakar dan udara berlangsung secara molekuler pada 

pembakaran laminar. Api pada premix laminar ini biasa terdapat pada api Bunsen 

yaitu api yang berbentuk kerucut dengan dinding kerucut merupakan permukan dari 

api premix dengan api yang berbentuk lembar datar tipids yang terjadi di dalam 

tabung. 

 

2.5 Kecepatan Pembakaran Api Premixed Laminar 

Vektor kecepastan pembakaran api premixed (SL) adalah kecepatan sebuah 

laminar gelombang pembakaran merambat dibandingkan dengan campuran gas yang 

terbakar di depan itu. Di dalam tabung terlihat pada gambar 2.4 (a) SL Sejajar dengan 

vector kecepatan reaktan (Vu) dan vector kecepatan produk (Vb). Karena sifat fluida yang 

slelau mengalir ke kerapatan yang lebih rendah maka garis reaktan akan membelok di 

dekat api dan mengalir tegak lurus dengan permukaan api. Ini terjadi karena adanya 

perubahan densitas reaktan yang menurun sekitar 10 kali akibat kenaikan temperature api 

sekitar 3000K. Oleh sebab itu Komponen vector kecepatan Vu pada api adalah seperti 

gambar 2.4 (b) 

Pada api bunsen dalam kondisi stasioner, kecepatan api sama dengan kecepatan gas 

reaktan, sehingga 

 

𝑆𝐿 = 𝑉𝑢   𝑠𝑖𝑛𝜃 (2-1) 

 

𝑆𝐿   = kecepatan api premixed (cm/s) 

𝑉𝑢    = kecepatan reaktan (cm/s) 

𝜃 = sudut antara api dengan sumbu nosel 
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 Sudut 𝜃 didapatkan dari garis arus reaktan (garis lurus vertical) dengan garis 

kemiringan api. Berikut gambar cara penentuan sudut 𝜃

 

Gambar 2.3 Penentuan Sudut 𝜃 

Sumer : Affandi (2015) 

 

Kecepatan reaktan dapat dihitung dengan rumus : 

𝑉𝑢   =
�̇�

𝜌𝑢   𝐴
 (2-2) 

 

�̇� = massa alir reaktan (kg/menit) 

𝜌𝑢 = densitas reaktan (kg/m3) 

𝐴 = luas penampang lintang nosel (m
2
) 

 Metode lain untuk mengetahui kecepatan pembakaran premixed laminar yaitu 

dengan menggunakan hukum kekekalan masa di dalam tabung. Dalam Hukum kekekalan 

massa dapat diketahui bahwa massa alir reaktan dengan massa alir produk. 

�̇�𝑢 = �̇�𝑏= tetap (2-3) 

𝜌𝑢𝐴 𝑉𝑢   = 𝜌𝑏𝐴 𝑉𝑏 

𝜌𝑏 = densitas produk (kg/m
3
) 

𝑉𝑏 = densitas produk (kg/m
3
) 

Karena luas penampang pada tabung sama sebesar A maka 

𝑉𝑢   = −𝑉𝑏 (
𝜌𝑏

𝜌𝑢
) (2-4) 

 

Jika api premixed dalam tabung stasioner, maka kecepatan api laminar sama dengan 

kecepatan reaktan yaitu SL=Vu, sehingga kecepatan api laminer dalam tabung adalah 

𝑆𝐿 = −𝑉𝑏 (
𝜌𝑏

𝜌𝑢
) (2-5) 
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Pada rumus diatas maka dapat terlihat bahwa yang mempengaruhi kecepatan pembakaran 

yaitu; 
 
-  Kecepatan reaktan 
 

Kecepatan reaktan adalah kecepatan gas reaktan (campuran dari bahan bakar dan 

pengoksidasi) menuju zona reaksi. 
 
- Sudut api 
 

Sudut api yang mempengaruhi kecepatan pembakaran api premix adalah kerucut 

sebelah dalam dengan posisi yang terdekat pada mulut nosel sesuai pada gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4 (a) Struktur api premix dalam tabung (b) Strukur api premix pada nosel 
Bunsen 

Sumber Wardana (2008:152) 

 

2.6 Bahan Bakar Nabati 

 Bahan bakar nabati adalah bahan bakar yang biasanya dibuat dari hasil ekstrak 

tumbuhan yang dapat menghasilkan minyak yang terdapat dalam tanaman tersebut. 

Minyak nabati terdiri dari molekul-molekul triglyceride yang terdiri dari glycerol yakni 

alcohol dengan rantai 3 karbon sebagai tulang punggung (rantai utama). Asam lemak 

dengan ikatan tunggal pada rantai karbon nya di kategorikan sebagai asam lemak jenuh, 

dan jika terdapat ikatan rangkap pada rantai karbonnya bisa juga disebut tak jenuh mono, 

apabila terdapat ikatan rangkap lebih dari satu pada rantai karbonnya disebut tak jenuh 

poly. (Wardhana 2008:39). Kandungan asam lemak tak jenuh dapat meningkatkan 

performansi biodiesel pada temperature rendah karena senyawa ini memiliki titik leleh 

yang lebih(melting point) rendah (Knothe, 2005) 
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Gambar 2.5 Susunan ikatan atom triglyceride 

Sumber Wardana (2008:38) 

 

 Pada tabel 2.1 memperlihatkan beberapa sifat fisik dari beberapa jenis minyak 

nabati , dan terlihat bahwa sifat fisiknya memiliki sifat fisik yang hamper sama. Hanya 

terlihat perbedaan pada minyak sawit yang memiliki titik alir yang relative tinggi yaitu 12o 

C.  yang berarti hanya cocok untuk digunakan sebagai bahan bakar di daerah tropis.  

 

Tabel 2.1 Sifat Fisik Beberapa Jenis Minyak Nabati 

 

Sumber : Wardana (2008:42) 

 

2.7 Minyak Kelapa 

 Indonesia merupakan produsen terbesar ke-2 setelah Filipina sebagai produsen 

Minyak kelapa di dunia. Terletak di sekitaran garis khatulistiwa yang akhirnya negara 

Indonesia mempunyai Iklim yang tropis sehingga pertumbuhan tanaman kelapa di 

Indonesia sangat lah banyak. Buah kelapa (Cocos Nucifera L.) merupakan bagian tak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Daging buah kelapa merupakan sumber 

nutrisi dan menjadi sumber pangan di beberapa kepulauan di Indonesia. 

 Terdapat banyak cara untuk mengekstraksi minyak kelapa dari daging buahnya, 

yaitu secara kimiawi, fisika, dan fermentasi. Cara fisika yaitu cara yang paling tradisional 

dengan cara daging kelapa dipansakan dan menghasilkan minyak dengan kualitas rendah 

karena kandungan airnya tinggi dan menyebabkan ketengikan (Che-Man et al., 1996). 
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Ekstraksi dengan cara kimiawi juga dapat menyebabkan penurunan kualitas di beberapa 

unsur nutisri yang penting, antara lain asam laurat dan tokoferol serta menyebabkan 

tingginya bilangan peroksida (PDII-LIPI 1998). Ekstraksi dengan cara fermentasi 

menghasilkan kualitas yang lebih baik dari kedua cara diatas, diantaranya lebih tahan lama, 

tidak mudah tengik dan hamper tanpa kandunga kolestorel. Minyak kelapa hasil fermentasi 

ini memngandung lebih dari 95% trigliserida (trigliserol) serta beberapa jenis asam lemak 

jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak jenuh yang terdapat dalam minyak hasil fermentasi ini 

adalah asam laurat,miristat, palmitate, dan stearate, sedangkan asam lemak tidak jenuhnya 

adalah asam oleat, lineolate, dan linolenat. 

 Menurut Soeka et al., (2008) Kandungan utama minyak kelapa ini terdiri dari 92% 

asam lemak jenuh, 6% asam lemak tak jenuh tunggal dan 2% asam lemak tak jenuh 

majemuk. Dari 92% asam lemak jenuh yang terdapat dalam minyak kelapa, 64% 

merupakan asam lemak jenuh rantai medium, (medium chain saturated fatty acid = 

MCSFA).  Kandungan asam lemak jenug minyak kelapa bisa dilihat pada tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Komposisi Asam lemak pada 10 mg Minyak Kelapa 

NO Asam lemak Masssa (mg) Rumus Kimia Mr Mol 

1 Asam Mirstat   2,678 C14H28O2 228 0,011747 

2 Asam Palmiat 2,602 C16H32O2 256 0,0101656 

3 Asam 8,11- oktadekadinoat 1,252 C18H32O2 280 0,0044725 

4 Asam Oleat 3,016 C18H34O2 282 0,0106961 

5 Asam Stearat 0,389 C18H36O2 284 0,0013697 

6 Asam 11-eikosenoat 0,030 C20H38O2 310 0,0000961 

7 Asam Arachidat 0,017 C20H40O2 312 0,0000535 

8 Asam lignoserat 0,016 C24H48O2 368 0,0000424 

Sumber Laboratorium Farmasi Universitas Airlangga 
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Tabel 2.3 Sifat Fisik dan kimia dari Minyak kelapa 

Property Minyak Kelapa 

Specific gravity 15oC (Kg/m3) 0,9251 

Cloud point (oC) 0.3 

Pour point (oC) -6 

Kinematic viscosity at 40 oC 

(mm2/s) 

27.23 

Flash Point (oC) 266 

Fire Point (oC) 200 

Heating Value (MJ/Kg) 37 

Cetane number 52 

Moisture content (ppm) 332 

Water content and Residue 

(vol%) 

0,04 

Acid Number (mgKOH/g) 2.1 

Iodine Value (mgI2/g) 10 

Peroxide value (meq/kg) 16 

Oxidation Stability (IP,h) 12 

Saponifocation value 

(mgKOH/kg) 

190 

Unsaponification matter (%) 20 

Copper strip corrosion (3 hrs at 

100 oC) 

1.0 

Phosphorus (mg/kg) 0,0004 

Sulphur (mass %) 1.3 

Free Glycerin (mass %) 0.062 

Total Glycerin (mass %) 0.32 

Sumber E.I Bello 2015 

2.8 Rasio Udara Bahan Bakar (AFR) 

 Perbandingan antara udara dan bahan bakar dalam sebuah proses pembakaran 

biasa disebut juga AFR (Air Fuel Ratio). AFR merupakan parameter yang sangat penting 

dalam pembakaran. Persamaanya dimana N adalah jumlah mol sedangkan M adalah massa 

molekul. Hal ini sesuai dengan rumus berikut : 

(𝐴𝐹𝑅)𝑠𝑡𝑜𝑖𝑐 = (
𝑁𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎

𝑁𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟𝑎
)

𝑠𝑡𝑜𝑖𝑐
 (2-6) 

(𝐴𝐹𝑅)𝑠𝑡𝑜𝑖𝑐 = (
𝑀𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎

𝑀𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟𝑎
)

𝑠𝑡𝑜𝑖𝑐
 (2-7) 

Sumber  Wardana (2008:58) 

 

Dimana : 

N = Jumlah mol 

M = Jumlah massa 
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 Penggunaan massa molar adalah salah satu cara untuk menghitung perbandingan 

udara dan bahan bakar pada reaksi pembakaran. Menurut Avogadro, Setiap satu gram zat 

apa saja mengandung 6,022x1023 sma (satuan massa atom). Dan sebab itulah angka 

6,022x1023  dikatakan sebagai bilangan Avogadro. Beliau pun mengatakan bahwa Volume 

gas yang sama mempunyai jumlah molekul yang sama dan biasanya dinyatakan dalam 

gram ataupun kilogram. 

 Atom-atom yang biasanya terlihat dalam pembakaran bahan bakar hidrokarbon 

dan udara adalah atom C, H, O2, dan N2. Massa molarnya dapat diketahui dari tabel 

berkala unsur sebagai berikut : 

 

Tabel 2.4 Massa Molar Unsur 

Atom/molekul Massa molekul 

(sma) 

Massa Molar 

(g) 

C 12,01 12,01 

H 1,01 1,01 

O2 32 32 

N2 28,02 28,02 

Sumber : Wardana (2008:59) 

2.9 Equivalence ratio 

 Rasio ekuivalen adalah perbandingan antara rasio campuran bahan bakar dan 

udara soikiometrei dengan rasio campuran bahan bakar dan udara secara aktual. Equivaln 

ratio memiliki rumus sebagai berikut :  

Φ =  
(𝐴𝐹𝑅)𝑠𝑡𝑜𝑘𝑖𝑜

(𝐴𝐹𝑅)𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙
 (2-8) 

Sumber : Wardana (2008:59) 

 

 Biasanya rasio ekuivalen digunakan untuk menentukan campuran udara dan bahan bakar 

termasuk kaya, miskin atau stoikiometri. 

 Φ > 1 merupakan campuran kaya, terdapat kelebihan bahan bakar 

 Φ = 1 termasuk campuran udara dan bahan bakar adalah Pembakaran Sempurna 

(Stoikiometrik) 

 Φ < 1 Termasuk campuran miskin, dimana kekurangan bahan bakar.  

Rasio ekuivalen sangatlah berperan [enting terhadap kecepatan rambat api,. Kecepatan 

tersebut paling cepat terjadi pada kondisi Φ = 1. Pada campuran miskin (Φ< 1) dan Campuran 

kaya (Φ < 1) kecepatan rambat api lebih rendah. 
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 Dalam penelitian kali ini untuk perhitungan equivalence ratio dari pembakaran 

minyak kelapa menggunakan bukaan udara 0,5 – 5,5 l/min. 

 

2.10 Gliserol  

Gliserol adalah suatu trhidroksi alcohol yang terdiri atas 3 atom karbon. Setiap 

karbon mempunyai gugus –OH. Gliserol bisa diperoleh dengan jalan penguapan hati-hati, 

kemudian di murnikan dengan distilasi pada tekanan rendah. Pada umumnya lemak apabila 

dibiarkan lama akan menimbulkan rasa dan bau yang tidak sedap. Hal ini diseababkan oleh 

proses hidrolisis yang menghasilkan asam lemak bebas. Selain itu dapat terjadi proses 

oksidasi terhadap asam lemak tidak jenuh yang menghasilkan bau dan rasa yang tidak 

enak. Gliserol larut dalam air dan tidak larut dalam eter. Gliserol digunakan dalam industry 

farmasi dan kosmetika sebagai bahan dalam preparat yang dihasilkan. Di samping 

kegunnaan gliserol dalam tubuh kita sebagi penyintesis lemak dalam tubuh. 

Secara umum, minyak atau lemak terdiri dari beberapa macam trigliserida yaitu 

campuran dari trigGlliserida. Trigliserida merupakan lipid sederhana dan lemak cadangan 

dalam tubuh manusia. Reaksi pembentukan trigliserida ditunjukan pada gambar 2.6 : 

 

Gambar 2.6 Reaksi pembentukan Trigliserida 

Sumber Hakiki (2010) 

 

 Gambar diatas merupakan salah satu contoh trgliserida sederhana karena 

merupakan trimester yangh terbuat dari gliserol dan tiga molekul asam lemak yang sama. 

Beberapa kemak atau miyak menghasilkan satu atau dua ikatanb ester akan terputus dan 

dihasilkan glisetrol dan garam dari asam lemaknya. Selain itu Gliserol juga dapat 

dihasilkan dari reaksi hidrolisa trgiliserida yang dilakukan dengan tekanan dan temperatur 

tinggi. Berikut contoh reaksi pembentukan gliserol yang ditunjukan pada gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Reaksi pembentukan Gliserol 

Sumber Hakiki (2010) 

 

 Menurut Ketaren (1986) Reaksi diatas menunjukan kesetimbangan antara 

triglisderida dengan air dihasilkan gliserol dan asam lemak. asam lemak atau gliserol harus 

segera dikeluarkan. 

 

2.11 Konsep 

 

 
 

Gambar 2.8 Proses Pembakaran pada Minyak Kelapa Mentah 

 

 Pada pembakaran yang ditunjukan pada gambar. 2.8 minyak kelapa crude yaitu 

terdiri dari gliserol dan asam lemak, pada pembakaran pada minyak nabati crude diatas 

terjadi fenomena hidrolisis secara alami. Fenomena ini disebabkan oleh kandungan gliserol 

yang terkandung didalam minyak nabati berikatan dengan uap air yang di campurkan 

untuk proses pembakaran. karena adanya fenomena tersebut maka pembakaran pada 

minyak kelapa mentah akan terjadi 2 tahap, yaitu pertama terjadi pembakaran pada 

kandngan asam lemak yang ada pada minyak kelapa lalu kemudian gliserol yang 

terkandung pada minyak kelapa mentah. Hal ini mengakibatkan kecepatan pembakaran 

pada minyak kelapa mentah menjadi lebih lambat, tetapi pembakaran menjadi lebih stabil 

karena pembakaran terjadi secara 2 tahap. 

+ + 

diserap 

Terhidrolisis saat pembakaran 

 Pembakran pada Gliserol  

 Pembakaran Asam Lemak 

Pembakaran Terjadi 2 Tahap 
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Gambar 2.9 Proses Pembakaran pada Minyak Kelapa non gliserol 

 

 Pada Pembakaran yang ditunjukan pada gambar 2.9 minyak kelapa non gliserol 

adalah minyak kelapa yang telah diproses hidrolisis untuk dihilangkan kandungan gliserol 

nya. Setelah dihilangkan secara keseluruhan dengan proses hidrolisis kemudian minyak 

kelapa tersebut di lakukan proses pembakaran, yang artinya minyak kelapa yang akan 

dibakar tersebut diasumsikan tidak ada kandungan gliserol didalam nya dan disebut 

sebagai minyak kelapa non gliserol. maka pada pembakaran minyak kelapa non gliserol ini 

tidak ada peran gliserol didalam pembakaran ini, maka dari itu pembakaran yang terjadi 

hanya ada 1 tahap pembakaran, yaitu adalah pembakaran asam lemak minyak kelapa saja. 

Oleh karena itu kecepatan pembakaran nya menjadi lebih cepat, dan pembakaran menjadi 

kurang stabil. 

 

2.12 Hipotesa 

 Dari Landasan teori yang telah dikumpulkan oleh penulis, dapat diambil hipotesa 

dari penelitian ini adalah kendungan gliserol di dalam minyak nabati khususnya minyak 

kelapa (coconut oil) mempengaruhi laju kecepatan api, yaitu dikarenakan sifat dari gliserol  

yang menyerap air yang mengakibatkan pembakaran menjadi tidak sempurna dan 

membutuhkan lebih banyak energi, yang artinya kandungan gliserol pada minyak kelapa 

(coconut oil) membuat laju kecepatan api menjadi semakin buruk. 
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Tidak  digunakan 

 Pembakaran Asam Lemak  

Pembakaran Terjadi Hanya 1Tahap 
1. Kecepatan Pembakaran 

menjadi lebih cepat 

2.  Pembakaran menjadi 

kurang stabil  
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