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PRAKATA 

 

 

     Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah dan 

kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Chlorhexidine 2% terhadap Kekuatan Ikat Geser Resin Komposit Nanofiller yang 

diaplikasikan Bonding Generasi V pada Dentin” sebagai syarat mencapai gelar 

sarjana kedokteran gigi. 

     Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan berbagai 

pihak, maka dari itu penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya dan 

memberikan penghargaan setinggi-tngginya kepada pihak terkait. Melalui 

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Tuhan yang Maha Esa karena atas karunianya maka skripsi ini dapat dibuat dan 

selesai indah pada waktunya. 

2. Kedua orangtua yang saya cintai Andy Sutanto dan Lidya Damayanti, terima 

kasih yang tak terhingga atas doa, kasih sayang, pengorbanan dan semangat 

dalam mendampingi saya dalam menyeesaikan skripsi ini.  

3. Drg. Winny Suwindere, MS. selaku dekan FKG yang selama ini telah memberi 

ilmu yang tak ternilai serta bimbingan selama masa perkuliahan berlangsung. 

4. Drg. Angela Evelyna M, Kes yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan 

waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, dan pelajaran agar saya menjadi 

lebih baik. 
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5. Drg. Rudy Djuanda Sp. KG yang selama ini telah membantu dalam pembuatan 

skripsi ini dan meluangkan waktu untuk membimbing saya hingga skripsi ini 

selesai. 

6. Kakak dan adik yang tercinta Devina Novianti dan Marcella Agustina yang telah 

memberikan canda tawa, doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Partner skripsi saya Cindy Christi yang telah senantiasa menemani disaat susah 

dan senang dan terima kasih untuk kenangan manis yang telah dilakukan 

bersama-sama dalam melakukan penelitian. 

8. Kepada Danang Tri, dan Imelda Ruth atas bantuannya dan dukungan berupa 

semangat, pengumpulan bahan dan doa dalam penyelesaian dalam melakukan 

penelitian. 

9. Kepada Aditya Mahardika yang telah setia menjadi pendengar yang baik dan 

memberikan semangat serta doa yang tak henti-hentinya. 

10. Kepada teman-teman terdekat Gina, Stella, dan Eka yang selama masa 

perkuliahan ini tidak bosan bersama-sama menemani dikala susah dan senang 

dan melaluinya dengan canda tawa. 

11. Kepada teman-teman satu kost, terima kasih atas kasih sayang, doa, dan 

dukungan yang diberikan sampai saat ini. 

12. Kepada staff Fakultas Kedokteran Gigi Maranatha Mas Deden dan Mas Dedi 

yang telah membantu dalam penggunaan laboratium. 

13. Serta seluruh pihak-pihak lain yang begitu banyak membantu namun tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 
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     Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua. Penulis menyadari 

sepenuhnya akan keterbatasan baik dalam hal pengetahuan, pengalaman, maupun 

kemampuan yang penulis miliki. Namun, atas berkat, petunjuk, dan bantuan  

Tuhan Yesus Kristus, maka skripsi ini menjadi lebih sempurna. Akhir kata saya 

persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. 

Saya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan 

pengajar untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. 

         

              Bandung, Mei 2017 

Penulis, 

 

 

Karina Andriani Sutanto 
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