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DDiibbaawwaahh  bbiimmbbiinnggaann  EErrvviinnaa  AArriiyyaannttii  ddaann  ZZuullffaahhmmii  

      

IINNTTIISSAARRII  

KKaabbuuppaatteenn  KKuuaannttaann  SSiinnggiinnggii  mmeerruuppaakkaann  ddaaeerraahh  ddii  pprroovviinnssii  RRiiaauu  yyaanngg  

ppeerreekkoonnoommiiaann  mmaassyyaarraakkaattnnyyaa  ddiittuunnjjaanngg  oolleehh  PPeerrttaammbbaannggaann  eemmaass..  KKeeggiiaattaann  

ppeerrttaammbbaannggaann  eemmaass  mmeennyyeebbaabbkkaann  tteerrjjaaddiinnyyaa  kkeerruussaakkaann  ttaannaahh  ddaann  mmeennyyeebbaabbkkaann  

ppeennuurruunnaann  ppaaddaa  hhaabbiittaatt  fflloorraa  mmaauuppuunn  ffaauunnaa..    TTuujjuuaann  ppeenneelliittiiaann  uunnttuukk  mmeennggeettaahhuuii  

ppooppuullaassii  bbaakktteerrii  ddaann  cceennddaawwaann,,  jjeenniiss  bbaakktteerrii  ddaann  cceennddaawwaann  yyaanngg  mmaammppuu  hhiidduupp  ddii  

aarreeaa  PPeerrttaammbbaannggaann  EEmmaass  ddaann  ppHH  ttaannaahh  ddii  aarreeaa  ppeerrttaammbbaannggaann  eemmaass..  PPeenneelliittiiaann  iinnii  

tteellaahh  ddiillaakkssaannaakkaann  ppaaddaa  bbuullaann  MMaarreett  hhiinnggggaa  AApprriill  ddii  kkaawwaassaann  PPeerrttaammbbaannggaann  eemmaass  

KKeenneeggeerriiaann  KKaarrii,,  LLaabboorraattoorriiuumm  PPaattoollooggii,,  EEnnttiimmiillooggii,,  ddaann  MMiikkrroobbiioollooggii  UUIINN  

SSUUSSKKAA  RRiiaauu,,  ddaann  LLaabboorraattoorriiuumm  MMiikkrroobbiioollooggii  DDiinnaass  KKeesseehhaattaann  ddaann  LLiinnggkkuunnggaann  

PPrroovviinnssii  RRiiaauu..  MMeettooddee  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  ddeesskkrriippttiiff    kkuuaalliittaattiiff  

ddeennggaann  ppaarraammeetteerr  ppeennggaammaattaann  bbeerruuppaa  jjuummllaahh  ppooppuullaassii  bbaakktteerrii  ddaann  cceennddaawwaann,,  

jjeenniiss  bbaakktteerrii  ddaann  cceennddaawwaann..  HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  ppooppuullaassii  bbaakktteerrii  

ppaaddaa  aarreeaa  ppaassccaa  ppeennaammbbaannggaann  ddii  KKeenneeggeerriiaann  KKaarrii  KKeeccaammaattaann  KKuuaannttaann  TTeennggaahh  

KKaabbuuppaatteenn  KKuuaannttaann  SSiinnggiinnggii  bbeerrjjuummllaahh  11,,9922  xx  1100
55
  CCFFUU//ggrraamm  ttaannaahh  ppaaddaa  llookkaassii  

ttaaiilliinngg,,  99,,77  xx  1100
44
  CCFFUU//ggrraamm  ttaannaahh  ppaaddaa  llookkaassii  sseeddiimmeenn  tteerrbbuukkaa,,  99,,6633  xx  1100

44
  

CCFFUU//ggrraamm  ttaannaahh  ppaaddaa  llookkaassii  CCyyppeerruuss  kkyynngglliiaa  ddaann  22,,6633  xx  1100
44
  CCFFUU//ggrraamm  ttaannaahh

  

ppaaddaa  llookkaassii  hhuuttaann  aallaammii..  PPooppuullaassii  cceennddaawwaann  ppaaddaa  aarreeaa  hhuuttaann  AAllaammii  bbeerrjjuummllaahh  

22,,6633  xx  1100
44  

CCFFUU//ggrraamm  ttaannaahh  ddaann  ppaaddaa  llookkaassii  ttaaiilliinngg  ddaann  sseeddiimmeenn  tteerrbbuukkaa  ttiiddaakk  

ddiijjuummppaaii  cceennddaawwaann  sseerrttaa  ppaaddaa  llookkaassii  CCyyppeerruuss  kkyynngglliiaa  ttiiddaakk  mmeemmeennuuhhii  kkrriitteerriiaa  

hhiittuunngg..  JJeenniiss  bbaakktteerrii  yyaanngg  ddiijjuummppaaii  ppaaddaa  ddaaeerraahh  ppaassccaa  ppeennaammbbaannggaann  eemmaass  aaddaallaahh  

bbaakktteerrii  BBaacciilllluuss  ssuubbttiilliiss,,  BBaacciilllluuss  sspp,,  ddaann  PPrroovviiddeenncciiaa  ssttuuaarrttii..  JJeenniiss  cceennddaawwaann  

yyaanngg  ddiijjuummppaaii  ddii  aarreeaa  ppaassccaa  ppeennaammbbaannggaann  eemmaass  aaddaallaahh  cceennddaawwaann  PPeenniicciilllliiuumm  

ccrryyssooggeennuumm  ppaaddaa  llookkaassii  CCyyppeerruuss  kkyynngglliiaa  ddaann  hhuuttaann  aallaammii..  ppHH  ttaannaahh  ppaaddaa  aarreeaa  

ppaassccaa  ppeennaammbbaannggaann  eemmaass  mmeennuunnjjuukkaann  bbaahhwwaa  aarreeaa  ttaaiilliinngg  mmeemmiilliikkii  ppHH  33,,9999,,  aarreeaa  

sseeddiimmeenn  tteerrbbuukkaa  mmeemmiilliikkii  ppHH  44,,5500,,  aarreeaa  CCyyppeerruuss  kkyynngglliiaa  mmeemmiilliikkii  ppHH  44,,5577,,  ddaann  

aarreeaa  hhuuttaann  aallaammii  mmeemmiilliikkii  ppHH  44,,0022..  

KKaattaa  kkuunnccii::  BBaakktteerrii;;  CCeennddaawwaann;;  PPeerrttaammbbaannggaann  EEmmaass;;  ppHH  ttaannaahh..  

  

  

  

  

  

  


