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ABSTRAK 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 

2016 di perairan Teluk Riau Kota Tanjungpinang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kondisi sedimen dilihat dari aspek bakteriologis dan mengetahui nilai 

kelimpahan total Escherichia coli pada sedimen di perairan Teluk Riau Kota 

Tanjungpinang. Penentuan stasiun titik pengambilan sampel dilakukan 

berdasarkan metode purposive sampling. Pengambilan sampel sedimen dilakukan 

dengan menggunakan ekman grab. Parameter mikrobiologis yang dianalisis 

adalah kelimpahan total E. coli dan kelimpahan total Coliform serta parameter 

fisika yang dianalisis adalah jenis sedimen yang berada di setiap titik stasiun 

penelitian. 

 Analisis kelimpahan total E. coli dan Coliform menggunakan metode 

APM seri 3 tabung berdasarkan acuan SNI 01-2332.1-2006 yang meliputi uji 

pendugaan, uji penegasan, uji pewarnaan gram, dan uji biokimia. Analisis 

sedimen menggunakan metode ayak kering pada saringan bertingkat (sieve 

analysies). Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kuantitatif kemudian 

data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Berdasarkan hasil analisis di empat 

stasiun diketahui bahwa sedimen di perairan Teluk Riau Kota Tanjungpinang 

positif terkontaminasi oleh E. coli dan Coliform dengan nilai kelimpahan total E. 

coli berkisar antara 2,8x10
2
–18x10

2
 koloni/100g dan nilai kelimpahan total 

Coliform berkisar antara 7,3x10
2
–695x10

2 
koloni/100g. 

 

Kata Kunci: Kelimpahan Total, E. coli dan Coliform, APM, Sedimen. 
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ABSTRACT 

The research is conducted from August to September 2016 in the water of 

the Gulf of Riau Tanjungpinang City. this research aims to determine condition of 

sediment is viewed from the aspect of bacteriology and to determine the value of 

the total abundance of E. coli on the sediment in the water of the Gulf of Riau 

Tanjungpinang City. Determination of the station point sampling is done by 

purposive sampling method. Sediment sampling is done by using ekman grab. 

The parameters of microbiological who analyzed was total abundance of E. coli 

and Coliform, and the parameter of physical who analyzed was the type sediment 

at any point of research station.  

Analysis of the total abundance of E. coli and  Coliform by using APM 

three tubes method, according SNI 01-2332.1-2006 that includes presumptive test, 

confirmation test, staining gram, and biochemical test. Sediment analysis by using 

dry sieve analysis. Data was analyzed using descriptive quantitative and then the 

data presented in tables and graphs. Based on the result of analysis of E. coli and 

Coliform in all of four stations that sediment in the water of the Gulf of Riau 

Tanjung Pinang City was positif contaminated by E. Coli and Coliform, the results 

showed that total abundance of E. coli about 2,8x10
2
–18x10

2
 colony/100g and 

total abundance of Coliform about 7,3x10
2
–695x10

2  
colony/100g. 
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PENDAHULUAN 

Perairan Teluk Riau secara 

administratif terletak di Provinsi 

Kepulauan Riau tepatnya di 

Kecamatan Tanjungpinang Kota. Di 

sepanjang perairan tersebut terdapat 

banyak pemukiman dan 

penduduknya hampir sebagian besar 

bekerja sebagai nelayan. Pemukiman 

warga yang tinggal di daerah tersebut 

umumnya berbentuk rumah 

panggung, sehingga sanitasi dan sisa-

sisa limbah rumah tangga hasil 

aktivitas sehari-hari cenderung 

dibuang ke laut.  

Sesuai dengan pendapat 

Manjusha (2013) yang menyatakan 

bahwa pembuangan limbah domestik 

di perairan dapat menyebabkan 

pencemaran dan meningkatnya 

organisme di dalam perairan. Limbah 

domestik umumnya terdiri atas feses, 

air kemih, buangan air limbah 

(kamar mandi, cucian dan dapur) 

(Kusnoputranto, 2000). Buruknya 

sanitasi di pemukiman pesisir dan 

pembuangan limbah rumah tangga ke 

laut (sewage) lambat laun akan 

terendapkan di sedimen, akumulasi 

limbah tersebut di sedimen pada 

tingkat tertentu menyebabkan 

terjadinya pencemaran secara 

bakteriologis.  

Nelayan Tanjungpinang sudah 

lama memanfaatkan perairan laut 

Teluk Riau untuk mencari hewan 

berekonomis tinggi sebagai mata 

pencahariannya seperti ikan, udang, 

kerang, dan siput. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Wibisono (2011) 

bahwa zona yang paling banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat 

pesisir adalah sekitar perairan pantai 

dalam bentuk perikanan tradisional. 

Selanjutnya El-Shan et al., (1982) 

dalam Sidarta (2000) menyatakan 

bahwa bakteri E. coli dapat dijumpai 

di daerah pantai, estuari, sedimen 

dan invertebrata. Kehadiran bakteri 

E. coli sendiri merupakan indikator 

kontaminasi lingkungan oleh limbah 

domestik atau sanitasi yang kurang 

baik.  

Data yang  berkaitan dengan 

keberadaan bakteri E. coli pada 

sedimen di perairan Teluk Riau Kota 

Tanjungpinang sendiri masih belum 

tersedia, sehingga perlu 

dilakukannya penelitian isolasi dan 

identifikasi bakteri E. coli pada 

sedimen tersebut guna mengetahui 

kondisi sedimen tersebut secara 

bakteriologis. 

Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kondisi sedimen 

dilihat dari aspek bakteriologis dan 

untuk mengetahui nilai kelimpahan 

total E. coli pada sedimen di perairan 

Teluk Riau Kota Tanjungpinang.  

 

BAHAN DAN METODE 

Alat dan bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

meliputi peralatan lapangan, 

peralatan pemeriksaan laboratorium, 

dan bahan untuk penunjang 

pemeriksaan laboratorium dan 

lapangan. Penelitian dilaksanakan 

pada bulan Agustus sampai dengan 

September 2016. Lokasi penelitian 

berada di perairan Teluk Riau Kota 

Tanjungpinang Provinsi Kepulauan 

Riau. Lokasi penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 1. 



 
 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 
 

Penentuan titik stasiun pengamatan 

dilakukan dengan cara purposive 

sampling. Pengambilan sampel 

sedimen (0-4 cm dari permukaan) 

dilakukan dengan menggunakan 

ekman grab sampler dan dilakukan 

dua kali pengulangan (Atmojo, 

2004). Sampel sedimen yang didapat 

kemudian dimasukan ke dalam 

plastik steril dan diberi tanda sesuai 

dengan stasiun pengambilan sampel. 

Sampel yang sudah dipersiapkan 

dimasukan kedalam cool box yang 

berisi es batu dan selanjutnya dibawa 

ke Laboratorium SKIPM Kelas II 

Kota Tanjungpinang untuk dianalisis 

lebih lanjut. 

 

Analisis Pemeriksaan Bakteri 

Pemeriksaan kelimpahan total 

E. coli dan Coliform menggunakan 

metode APM (Angka Paling 

Memungkinkan) dengan seri 3 

tabung berdasarkan acuan SNI 01-

2332.1-2006 yang meliputi uji 

pendugaan, uji penegasan, uji 

pewarnaan gram, dan uji biokimia.  

 

Analisis Jenis Sedimen 

Analisis jenis sedimen yang 

berada di lokasi penelitian dilakukan 

dengan cara mengambil sedimen 

menggunakan ekman grab kemudian 

dikeringkan dan ditimbang sebanyak 

100g dan dianalisis dengan 

menggunakan metode ayak kering 

pada saringan bertingkat (sieve 

analysies) berukuran 4,75 mm, 1,70 

mm, 850 μm, 250 μm, 150 μm, 0,063 

mm dan hasil saringan ditampung 

dalam wadah. 

Setelah diayak, sampel 

sedimen yang tertinggal pada setiap 

ukuran saringan ditimbang masing-

masing berat fraksinya sehingga 

diperoleh distribusi berat fraksi 

sedimen berdasarkan rentang ukuran 

kerapatan jaring saringan (mesh size) 



 

 

(Wentworth, 1992 dalam Setiawan, 

2013). Perhitungan persentase berat 

fraksi sedimen dihitung dengan 

menggunakan persamaan: Persen 

berat  = 
               

                  
        

Keterangan: berat fraksi ke i = berat 

tiap-tiap fraksi ukuran butir (g), 

selanjutnya data yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan 

segitiga Sheppard untuk mengetahui 

klasifikasi jenis ukuran butir 

sedimennya. 

Pengukuran Kualitas Perairan 

Pengukuran kualitas perairan 

meliputi parameter fisika dan kimia 

yang dilakukan secara insitu. Fardiaz 

(1992), menyatakan bahwa jumlah 

dan jenis mikroorganisme di dalam 

air dipengaruhi oleh faktor fisika dan 

kimia perairan. Pengukuran kualitas 

periaran serta teknik pengukurannya 

disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pengukuran kualitas periaran

No. Parameter  Satuan Alat Metode Ket 

 
Fisika 

    1  Suhu °C Multitester YK.2005WA Digital Insitu 

2 Salinitas ‰ Salt Meter (YK-31SA). Digital Insitu 

3 Kecepatan Arus m/s Current Meter Digital  Insitu 

 
Kimia 

    
4 pH - Multitester YK.2005WA Digital Insitu 

 

Analisa Data 

Analisa data dilakukan 

dengan cara deskriptif kuantitatif 

yaitu menampilkan nilai kelimpahan 

total  Escherichia coli dan 

identifikasi Escherichia coli yang 

terdapat pada sampel sedimen yang 

diambil dari perairan Teluk Riau 

Kota Tanjungpinang kemudian data 

disajikan dalam bentuk tabel dan 

grafik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Nilai Total E. coli 

Dari hasil pemeriksaan E. 

coli dan Coliform pada sampel 

sedimen dari masing-masing stasiun 

penelitian didapat hasil positif 

terkontaminasi oleh E. coli dan 

Coliform dengan nilai kelimpahan 

total seperti yang disajikan pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Nilai Kelimpahan Total E. coli dan Coliform 

Stasiun Penelitian 
Rata-rata E. coli Rata-rata Coliform 

 (koloni/100g) (koloni/100g) 

1 18x10
2
 695x10

2
 

2 8,3x10
2 
 460x10

2
 

3 2,8x10
2
 7,3x10

2 
 

4 5,4x10
2 
 48,5x10

2 
 

 (Sumber: Data primer, 2016) 



 
 

Berdasarkan hasil pemeriksaan 

(Tabel 2), diketahui bahwa sampel 

sedimen dimasing-masing stasiun 

secara umum positif terkontaminasi 

oleh bakteri E. coli dan Coliform 

dengan nilai kelimpahan total E. coli 

berkisar antara 2,8x10
2
–18x10

2 

koloni/100g, dan nilai kelimpahan 

total Coliform berkisar antara 

7,3x10
2
–695x10

2
 koloni/100g.  

Nilai total E. coli dan Coliform 

ditemukan terbanyak pada stasiun I 

dibandingkan stasiun lainnya yaitu 

dengan nilai kelimpahan total E. coli 

sebanyak 18x10
2 

koloni/100g dan 

nilai kelimpahan total Coliform 

sebanyak 695x10
2
 koloni/100g, hal 

ini karena pada stasiun I terdapat 

banyak pemukiman warga yang 

tinggal di daerah perairan tersebut 

dan hasil limbah aktivitas masyarakat 

cenderung dibuang ke perairan 

sehingga menimbulkan pencemaran 

secara bakteriologis.  

Manjusha (2013) menyatakan 

bahwa pembuangan limbah domestik 

di perairan dapat menyebabkan 

pencemaran dan meningkatnya 

organisme di dalam perairan. 

Banyaknya rumah penduduk di 

daerah periaran tersebut sedikit 

banyaknya dapat berkontribusi 

terhadap jumlah limbah yang 

dibuang ke badan perairan.  Stasiun 

II ditemukan terbanyak setelah 

stasiun I yaitu dengan nilai 

kelimpahan total E. coli sebanyak 

8,3x10
2
 koloni/100g dan nilai 

kelimpahan Coliform sebanyak 

sebanyak 460x10
2
 koloni/100g, hal 

ini disebabkan karena pada stasiun II 

adalah daerah pemukiman dengan 

jumlah penduduk sekitar 7.522 jiwa 

selain itu pada stasiun II juga 

terdapat pasar perikanan.  

Tururaja dan Mogea (2010) 

menyatakan bahwa aktivitas pasar 

sedikit banyaknya berkontribusi 

terhadap timbulnya pencemaran 

berupa limbah pasar seperti sisa-sisa 

sayuran dan limbah hasil penyiangan 

ikan yang langsung dibuang ke laut. 

Nilai kelimpahan total E.  coli 

dan Coliform di stasiun III 

ditemukan paling sedikit 

dibandingkan stasiun lainnya yaitu 

dengan nilai kelimpahan total E.coli 

sebanyak  2,8x10
2 

koloni/100g dan 

nilai kelimpahan Coliform sebanyak 

7,3x10
2 

koloni/100g, hal ini karena 

pada stasiun III berada di hulu teluk 

sehingga pada saat pasang kecepatan 

arus yang membawa material limbah 

domestik dari stasiun I dan II menuju 

hulu teluk cukup lamban, sehingga 

menyebabkan limbah domestik dari 

stasiun tersebut cenderung tidak 

cepat terkumpul di stasiun III, selain 

itu jauhnya pemukiman penduduk 

dari perairan tersebut menyebabkan 

limbah domestik sebagai penyebab 

munculnya bakteri cenderung sedikit.  

Nilai kelimpahan total E. coli 

dan Coliform di stasiun IV 

ditemukan terbanyak setelah stasiun 

II yaitu dengan nilai kelimpahan total 

E. coli sebanyak 5,4x10
2
 koloni/100g 

dan kelimpahan total Coliform 

sebanyak 48,5x10
2
 koloni/100g, ini 

karena stasiun IV adalah daerah 

muara teluk sekaligus merupakan 

daerah ekosistem lamun, sehingga 

limbah-limbah domestik dari hulu 

teluk sampai pertengahan teluk 

terbawa oleh arus menuju muara 

kemudian terkumpul dan 

terperangkap oleh tumbuhan lamun.  

Sutiknowati(2013) menyatakan 

bahwa bakteri E. coli dan Coliform 

berada di perairan padang lamun 

dimungkinkan karena limbah 



 

 

terperangkap di dalamnya. E.  coli 

sendiri merupakan bakteri yang 

bersifat oportunistik patogenik yang 

dapat menyebabkan diare jika 

terpapar dan masuk ke dalam usus 

manusia. Bakteri E. coli dan 

Coliform dapat menyebabkan 

terhambatnya pertumbuhan biota 

seperti ikan, siput, dan kekerangan 

atau bahkan menyebabkan penyakit 

pada manusia yang mengkonsumsi 

biota yang terpapar oleh E. coli 

(Sutiknowati, 2013). Hazen (1998) 

menyatakan bahwa E. coli dan 

Coliform merupakan bakteri yang 

sering digunakan sebagai 

bioindikator organisme.  

 

Karakteristik Jenis Sedimen 

Perairan Teluk Riau 

Perairan Teluk Riau Kota 

Tanjungpinang mempunyai jenis 

sedimen berupa lumpur, kerikil 

berpasir, dan pasir berlumpur (Tabel 

3). Stasiun I adalah daerah 

pemukiman rumah panggung dan 

stasiun II adalah daerah pasar 

perikanan sehingga pada stasiun I 

dan II merupakan daerah perairan 

yang tinggi akan limbah domestik 

yang mana limbah domestik sendiri 

merupakan limbah organik yang 

memiliki senyawa karbon organik 

sebagai sumber makanan bagi 

bakteri, partikel-partikel organik 

tersebut lambat laun akan terurai dan 

terendapkan pada dasar perairan, 

sehingga karakteristik jenis sedimen 

di kedua stasiun tersebut cenderung 

berupa lumpur.  

Atmojo (2004) menyatakan 

bahwa limbah domestik merupakan 

material organik dan teradopsi pada 

sedimen sehingga sedimen tersebut 

cenderung berupa lumpur dan pola 

penyebaran limbah domestik pada 

suatu perairan dapat diketahui 

berdasarkan pola penyebaran 

sedimen dasar perairan. Gerba dan 

Mcleod (1976) menyatakan bahwa 

E.coli dapat bertahan hidup lebih 

lama di sedimen dibandingkan di 

atas permukaan air laut karena di 

sedimen terdapat kandungan organik 

yang lebih besar dari pada di air.  

Jenis sedimen pada stasiun III 

adalah kerikil berpasir, hal ini 

disebabkan karena pada stasiun III 

merupakan perairan yang terletak 

pada hulu teluk yang menyebabkan 

kecepatan arus cenderung lebih kecil 

sehingga energi yang dihasilkan 

tidak cukup untuk menggerakan dan 

mengikis partikel padat seperti pasir 

dan kerikil menjadi partikel yang 

lebih kecil. Gross (1990) dalam 

Atmojo (2004) menyatakan bahwa 

arus yang lemah hanya mampu 

memindahkan partikel-partikel 

lembut dan menyisakan pasir kasar 

dan kerikil.  

Pasir dan kerikil sendiri 

merupakan partikel kasar yang sukar 

atau bahkan tidak bisa tersuspensi 

sehingga memiliki sedikit kandungan 

organiknya sebagai bahan penunjang 

hidup untuk mikroba seperti E. coli 

dan Coliform. Burton et al., (1987) 

dalam Craig et al., (2003) 

menyatakan bahwa E. coli dapat 

bertahan hidup pada sedimen 

berlumpur dibandingkan dengan 

sedimen yang berpasir. Ukuran butir 

sedimen dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

 

 



 

 

Tabel 3. Ukuran butir sedimen perairan Teluk Riau 

Stasiun 

Berat Fraksi Persentase ukuran butir  

Klasifikasi (Gram) ( Ө ) 

Kerikil Pasir Lumpur Kerikil Pasir Lumpur 

1 0 2,5 97,37 0 2,5 97,5 Lumpur 

2 0 23,31 75,81 0 23,52 76,48 Lumpur 

3 51,5 46,88 1,35 52 47,01 1,35 Kerikil berpasir 

4 3,25 48,44 49,4 3 47,92 48,87 Lumpur berpasir 

Sumber: Data Primer, 2016 

Selanjutnya untuk jenis 

sedimen pada stasiun IV adalah pasir 

berlumpur, hal ini karena pada 

stasiun tersebut merupakan perairan 

yang ditumbuhi ekosistem Lamun, 

sehingga pada saat surut sedimen 

yang berpartikel halus dari hulu akan 

terbawa oleh arus menuju muara 

teluk, kemudian terkumpul dan 

terperangkap oleh organisme Lamun. 

Azkab (2000) menyatakan bahwa 

padang lamun mempunyai fungsi 

ekologis sebagai produsen primer, 

pendaur ulang unsur hara, penstabil 

subtrat, dan penangkap sedimen 

sebagai habitat dan makanan serta 

tempat berlindung bagi organisme 

laut lainnya sehingga menyumbang 

banyak senyawa organik yang 

merupakan sumber karbon bagi 

bakteri. Kehadiran nilai total E. Coli 

dan Coliform berdasarkan jenis 

sedimen disajikan pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Nilai kelimpahan total E. Coli dan Coliform 

 berdasarkan jenis sedimen (Sumber: Data primer, 2016) 
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Berdasarkan hasil analisis jenis 

sedimen (Tabel 3) dan hasil analisis 

E. Coli dan Coliform (Tabel 2), 

diketahui  bahwa semakin berlumpur 

jenis sedimen yang berada di 

perairan Teluk Riau semakin tinggi 

pula nilai kelimpahan total E. Coli 

dan Coliform yang ditemukan 

(Gambar 2), hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian Craig et al., (2003) 

yang menyebutkan bahwa semakin 

kecil partikel sedimen (lumpur) 

semakin tinggi pula kandungan 

karbon organiknya sehingga 

memungkinkan E. coli dapat 

bertahan hidup di sedimen.  

Kualitas Perairan Teluk Riau 

Hasil pengukuran kualitas 

periaran Teluk Riau Kota 

Tanjungpinang dapat dilihat pada 

Tabel 4.  

Tabel 4. Hasil pengukuran kualitas perairan Teluk Riau 

Lokasi 

Pengamatan 
Suhu (°C) Salinitas (‰) pH Arus (m/dtk) 

Stasiun I 29,5 28,6 7,97 0,28 

Stasiun II 30,0 29,0 8,05 0,33 

Stasiun III 29,1 29,2 8,32 0,24 

Stasiun IV 30,1 31,0 8,52 0,35 

Sumber: Data Primer, 2016 

Berdasarkan hasil pengukuran 

kualitas perairan Teluk Riau pada 

Tabel 4, diketahui bahwa kondisi 

perairan tersebut  masih dalam 

keadaan normal untuk biota laut 

menurut KEPMEN LH No. 51 Tahun 

2004. Perubahan suhu perairan tidak 

begitu nyata yaitu antara 29,1°C–

30,1°C, salinitas berkisar 28,6–31,0 

‰, pH berkisar antara 7,97–8,52, 

dan kecepatan arus berkisar antara 

0,24 – 0,35 m/dtk. Fardiaz (1992) 

menyatakan bahwa jumlah dan jenis 

mikroorganisme di dalam perairan 

dipengaruhi oleh faktor fisika dan 

kimia perairan seperti salinitas, suhu, 

pH, tekanan osmotik, aerasi serta 

jenis polutan yang masuk ke perairan 

tersebut.  

Adapun ditemukannya bakteri 

E. coli dan Coliform diperairan teluk 

Riau adalah karena suhu, salinitas 

dan pH masih memungkinkan untuk 

tumbuh dan berkembangnya E. coli 

dan Coliform. Herd et al., (2001) 

menyatakan bahwa kondisi suhu dan 

salinitas yang dapat menunjang 

pertumbuhan E. coli dan Coliform 

adalah 12-45 °C dan salinitas tidak 

lebih besar dari 85 ‰. Nilai pH di 

perairan stasiun I dan II menunjukan 

basa lemah dibandingkan stasiun 

lainnya, ini dikarenakan pada stasiun 

I merupakan daerah pemukiman 

rumah panggung, dan pada stasiun II 

merupakan daerah pasar perikanan 

sehingga limbah yang terakumulasi 

diperairan tersebut mempengaruhi 

nilai pH.  

Salle (2000) menyatakan 

bahwa bakteri E. coli dapat tumbuh 

pada pH 6,5–9,0 namun 

pertumbuhan optimumnya 7,2–8,5. 

Perairan Teluk Riau pada saat surut, 

air, dan limbah domestik hasil 

aktifitas rumah tangga di hulu akan 

terbawa oleh arus menuju muara 

teluk, dan sebaliknya pada saat 



 

 

pasang air dari muara teluk akan 

terbawa masuk menuju hulu teluk. 

Fenomena ini dapat menyebabkan 

pencemaran baik di daerah hulu 

maupun di muara, ini dibuktikan 

dengan ditemukannya bakteri E. coli 

dan Coliform yang ditemukan di 

daerah sedimen perairan tersebut 

(Tabel 2). Yoswati (2014) 

menyatakan bahwa pergerakan masa 

air dari hulu menuju muara akan 

membawa material dari arah daratan 

seperti limbah domestik, industri dan 

aktivitas masyarakat.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan 

di 4 stasiun pada sedimen, diketahui 

bahwa perairan Teluk Riau Kota 

Tanjungpinang secara bakteriologis 

positif terkontaminasi oleh bakteri E. 

coli dan Coliform. Nilai kelimpahan 

total E. coli di 4 stasiun pada 

sedimen di perairan Teluk Riau Kota 

Tanjungpinang berkisar antara 

2,8x10
2
–18x10

2
 koloni/100g, 

sedangkan untuk  nilai kelimpahan 

total Coliform berkisar antara 

7,3x10
2
–695x10

2  
koloni/100g. 
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