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PRAKATA  

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat, 

karunia dan kasih penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang 

berjudul “ Prevalensi Angular Cheilitis pada Anak Kelas 3 dan 4 SD di Kecamatan 

Sukajadi Kota Bandung”. Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memenuhi 

persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi. 

     Dalam penulisan karya tulis ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan 

dukungan dari berbagai pihak sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan 

baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Winny Suwindre, drg., MS selaku Dekan Fakultas Kedokteran gigi Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. 

2. Shelly Lelyana, drg., Sp.PM, selaku pembimbing utama dan Ketua Tim Skripsi 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha Bandung yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, memberi dukungan, ilmu, saran, dan ide-

ide selama penulisan skripsi ini. 

3. Grace Monica, drg., MKM, selaku pembimbing pendamping yang selalu 

mendukung,  memberi ilmu, saran, masukan, dan ide-ide kepada penulis 

sehingga penulisan karya tulis ini dapat selesai. 

4. Dahlia Susanto, drg., Sp.Pros. sebagai dosen wali atas perhatian dan 

dukungannya yang selalu diberikan kepada penulis. 
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5. Franky Oscar, drg., Sp.BM., M.Kes. selaku dosen penguji yang telah memberi 

masukan, saran, waktu dan tenaga dalam penelitian ini. 

6. Ignatius, drg., M.M. selaku dosen penguji yang telah memberi masukan, saran, 

waktu, dan tenaga dalam penelitian ini. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha 

Bandung atas dukungan kepada penulis. 

8. Keluarga penulis yaitu yang terkasih orangtua penulis (Alex Manurung dan 

Corry Siahaan) dan adik (Hana Martalina dan Benaya Onasis) atas segala 

perhatian, dukungan, doa dan kasih sayang sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini. 

9. Kepala Sekolah, Guru, staff, dan siswa/i SDN Kecamatan Sukajadi di Kota 

Bandung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk terlibat selama 

penelitian dan memberi semangat kepada penulis.  

10. Kepada yang terkasih (Daniel Orlando dan Chaerani Oktavia) yang tidak 

pernah berhenti memberi dukungan, doa dan semangat bagi penulis.  

11. Teman-teman penulis (Iou Devina, Jane Firsty, Danang Tri, Ayu Abharina, 

Bianca Setijadi, Citra Putri, Tiara Khumaira, Maudy Adriana) yang selalu 

memberi dukungan dan semangat bagi penulis. 

12. Teman seperjuangan dalam melakukan penelitian Selviani Sumarda yang telah 

menjalani suka duka selama penelitian serta memberi semangat kepada 

penulis. 

13. Teman-teman FKG UKM 2013 yang telah bersama-sama berjuang selama 

perkuliahan.  
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14. Semua pihak yang telah membantu penulisan karya tulis ilmiah ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Kiranya Tuhan Yesus Kristus membalas dan melimpahkan berkatNya kepada 

setiap pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari karya tulis ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu 

penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan 

karya tulis ini. 

      

     Akhir kata, penulis mengharapkan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu kedokteran gigi dan menambah wawasan bagi kalangan 

masyarakat maupun kalangan akademis dan kelak berguna dalam 

meningkatkan kesehatan gigi masyarakat. 

 

Bandung,   Mei  2017 

      

                Penulis 
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