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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi 

inokulum bakteri Acetobacter aceti, lama waktu fermentasi, dan kombinasi 

keduanya terhadap kadar asam asetat. Penelitian ini merupakan penelitian yang 

bersifat eksperimental menggunakan rancangan faktorial 4x4, yang terdiri dari 

faktor pertama berupa konsentrasi inokulum bakteri Acetobacter aceti dengan 4 

taraf konsentrasi (5%, 10%, 15%, dan 20%) dan faktor kedua berupa lama waktu 

fermentasi dengan 4 taraf lama waktu (3 hari, 6 hari, 9 hari, dan 12 hari) 

menggunakan 3 kali ulangan. Variabel yang diukur berupa kadar asam asetat 

dengan metode titrasi yang terdapat pada masing-masing perlakuan. Data kadar 

asam asetat tersebut dianalisis menggunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov 

dan uji homogenitas Levene Test yang dilanjutkan menggunakan uji Brown 

Forsythe dan Games Howelldengan taraf 5 %. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa konsentrasi inokulum bakteri Acetobacter aceti berpengaruh terhadap 

kadar asam asetat yang dihasilkan. Perlakuan konsentrasi inokulum tertinggi pada 

konsentrasi inokulum 15 % memberikan hasil kadar asam asetat sebesar 12.42 %. 

Lama waktu fermentasi berpengaruh terhadap kadar asam aetat. Kadar asam asetat 

tertinggi terdapat pada perlakuan lama waktu fermentasi 9 hari sebesar 14.50 %. 

Kombinasi dari konsentrasi inokulum bakteri Acetobacter aceti dan lama waktu 

fermentasi berpengaruh terhadap kadar asam asetat. Hasil dari perlakuan 

kombinasi menunjukkan kadar asam asetat tertinggi pada kombinasi K3W3.  

 

Kata kunci: konsentrasi inokulum bakteri Acetobacter aceti, lama waktu 

fermentasi, asam asetat, air kelapa. 
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