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PRAKATA 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih 

karunia dan hanya dengan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Gambaran Sikap dan Perilaku Mengenai Kesehatan Gigi dan 

Rongga Mulut pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas ‘X’”, 

dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Kedokteran Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. 

Rasa terima kasih yang begitu besar penulis ucapkan kepada orangtua tercinta, 

Djoni Setijadi dan Mercedes Porto atas segala doa, dukungan, kasih sayang, dan 

bantuan baik moril maupun materi yang tidak akan pernah bisa terbalaskan serta 

senantiasa mendoakan yang terbaik untuk penulis. Penulis juga mengucapkan 

terima kasih kepada kakak Gianni Porto yang selalu mendukung dan mendoakan 

penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala 

kerendahan hati dan penghargaan yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Winny Suwindere, drg., MS. selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Kristen Maranatha Bandung yang telah mengijinkan dan 

mendukung dalam pelaksanaan penelitian.  

2. Henry Mandalas, drg., Sp. Perio., MH.Kes. selaku pembimbing utama yang 

telah membimbing dan selalu mendukung, memberikan berbagai saran, ide, 
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dan ilmu, serta meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

3. Grace Monica, drg., M.KM, selaku pembimbing pendamping yang telah 

membimbing dan selalu mendukung, memberikan ilmu, saran, dan ide selama 

penulisan skripsi ini, juga atas perhatian, kesabaran, waktu, dan tenaga yang 

telah diberikan sampai penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Shelly Lelyana, drg., Sp.PM selaku Ketua Tim Skripsi Fakultas Kedokteran 

Gigi Universitas Kristen Maranatha Bandung  

5. Linda Sari Sembiring, drg., Sp.KGA sebagai dosen wali penulis atas 

perhatian dan dukungannya yang selalu diberikan kepada penulis 

6. Soecipto Soegiharto, Dr., drg., Sp.Perio. selaku penguji yang telah 

memberikan masukan dan membimbing selama penulis menjalani pendidikan 

dokter gigi dan penulisan skripsi. 

7. Dian Lesmana drg. selaku penguji yang telah memberikan masukan dan 

membimbing selama penulis menjalani pendidikan dokter gigi dan penulisan 

skripsi. 

8. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. 

9. Mahasiswa/i program sarjana dan program profesi yang telah berperan serta 

dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.  

10. Michael Setiawan, Kelly Restiana, Sarah Natasha, Clarisshya Antonio,  Citra 

Putri, Ayu Abharina, Tiara Khumaira, Deborah Cerfina, dan Maudy Adriana 
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atas semangat, doa, dukungan, dan telah membantu selama proses penelitian 

sehingga dapat berjalan dengan baik. 

11. Teman-teman angkatan 2013 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen 

Maranatha Bandung yang telah berjuang bersama-sama dari awal masa 

perkuliahan. 

12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas 

dukungan dan bantuannya. 

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat 

kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih 

terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima dengan terbuka 

segala kritik dan saran yang dapat membangun mengenai skripsi ini. Penulis 

berharap skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu kedokteran gigi dan 

menambah wawasan bagi kalangan masyarakat maupun kalangan akademis dan 

kelak berguna dalam meningkatkan kesehatan gigi masyarakat.  
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