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ABSTRAK 

Pelumas bio mulai dikembangkan untuk dijadikan sebagai alternatif pelumas 

dengan sifat yang lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan pelumas 

mineral yang sulit terurai pada lingkungan. Penelitian ini menggunakan pelumas 

bio yang berasal dari miyak sawit dan minyak kopra dan untuk meningkatkan 

sifat fisik dari pelumas bio, dilakukan penambahan 5% wt zat aditif. Pada 

penelitian ini, oil treatment dan garlic oil dipilih sebagai zat aditif karena 

keduanya memiliki sifat anti-wear. Dari hasil data pengujian sifat fisik dari 

minyak sawit dan minyak kopra yang telah dicampur dengan zat aditif 

menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatkan  sifat fisik dan sifat pelumasan 

dari pelumas bio. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kualitas 

pelumasan dari base oil yang telah ditambahkan zat aditif (oil treatment dan 

garlic oil) dan tanpa penambahan zat aditif. Pengujian wear dilakukan pada self 

aligning ball bearing menggunakan alat uji ball bearing wear apparatus. Bearing 

yang telah diuji selanjutnya dilakukan pengamatan pada bagian inner race dan 

outer race dari bearing dengan menggunakan alat mikroskop optik stereo untuk 

melihat fenomena keausan yang terjadi. Dari hasil pengamatan foto mikro 

menunjukkan bahwa pelumas bio tanpa penambahan zat aditif menampilkan 

permukaan yang lebih cepat aus dan kasar, serta terdapat lobang-lobang kecil 

(flake) pada permukaan bearing. Pelumas bio yang ditambah zat aditif (oil 

treatment dan garlic oil) menghasilkan permukaan yang lebih halus dan mampu 

meminimalisir kemunculan lobang-lobang kecil (flake) pada permukaan bearing. 

Hasil dari data wear scar width menunjukkan bahwa scar width dari pelumas bio 

dengan penambahan zat aditif lebih kecil jika dibandingkan dengan pelumas bio 

tanpa zat aditif. 
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