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PRAKATA 

 

     Penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan dan penyusunan skripsi berjudul 

“Pengaruh Tanaman Bunga Berwarna Biru Muda Terhadap Penurunan Tingkat 

Kecemasan Pasien Yang Akan Melakukan Pencabutan Gigi” selesai dengan baik 

dan tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana 

kedokteran gigi. 

     Dalam penyusunan skripsi banyak halangan yang terjadi, namun dengan 

berbagai dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat 

menyelesaikannya dengan baik, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih 

sebesar-besarnya terutama kepada : 

1. Winny Suwindere, drg., MS sebagai dekan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Kristen Maranatha. 

2. Franky Oscar, drg., Sp.BM., M.Kes sebagai pembimbing utama yang telah 

memberikan saran, perhatian, dukungan, tenaga, waktu, arahan kepada 

penulis selama penyusunan skripsi. 

3. Ira Adelina, M.Psi., Psikolog sebagai pembimbing pendamping yang telah 

memberikan saran, perhatian, dukungan, tenaga, waktu, arahan kepada 

penulis selama penyusunan skripsi. 

4. Maria Yuni Megarini Cahyono, M.Psi., Psikolog dan Anie Apriani, drg., 

Sp.KGA sebagai dosen penguji sidang akhir dan usulan penelitian yang telah 

ikut serta dalam memberikan waktu, saran serta masukan untuk skripsi ini.  
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5. Shelly Lelyana, drg., Sp.PM sebagai dosen wali penulis yang ikut serta 

memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi dan pelaksanaan sidang. 

6. Keluarga dan pacar dari penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, 

perhatian, kritik dan saran serta dorongan dalam penyusunan skripsi. 

7. Seluruh direksi dan staf Rumah Sakit Gigi dan Mulut serta staf Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan izin 

dan bantuan sehingga penelitian ini dapat terlaksana. 

8. Seluruh sahabat dan rekan mahasiswa seangkatan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Kristen Maranatha yang ikut membantu dalam pelaksanaan 

penelitian, memberikan saran dan semangat dalam penyusunan skripsi. 

9. Seluruh mahasiswa Program Profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

Kristen Maranatha yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian. 

10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu 

penulis dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi. 

     Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pengetahuan ilmu kedokteran gigi, semua pihak yang membacanya, dan juga 

kepada masyarakat.  

 

Bandung, Maret 2017 

Penulis,  
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