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PRAKATA 
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Interdental Terhadap Penurunan Indeks Plak pada Pengguna Alat Ortodontik 

Cekat”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen 

Maranatha, Bandung. 
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atas doa tulus yang selalu dipanjatkan untuk penulis, terutama di saat-saat saya 
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kepada pihak terkait dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan 

terimakasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Winny Suwindere, drg., M.S., selaku dekan Fakultas Kedokteran Gigi 
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2. Susiana, drg., Sp.Ort., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan 

waktu, tenaga, memberi motivasi dan semangat, mengarahkan, membimbing, 

dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses penyusunan skripsi ini. 
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semangat, mengarahkan, membimbing, dan memberikan ilmu yang bermanfaat 

selama proses penyusunan skripsi ini. 
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menyediakan waktu dan pikiran di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan 

dan memberikan pendapat serta ilmu yang bermanfaat dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. Dr. Soetjipto Soegiharto, drg., Sp. Perio., selaku dosen penguji pendamping 

yang telah bersedia menyediakan waktu dan pikiran di sela-sela kesibukannya 

untuk mengarahkan dan memberikan pendapat serta ilmu yang bermanfaat 

dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Shelly Lelyana, drg., Sp. PM., selaku ketua tim skripsi Fakultas Kedokteran 

Gigi Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

7. Linda Sari Sembiring, drg., Sp.KGA., selaku dosen wali yang selalu 

memberikan perhatian dan semangat selama studi pendidikan kedokteran gigi 

di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. 

8. Alifiansi Nurul Fatimah Azzahra selaku adik penulis yang selalu memberikan 

doa, dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi ini. 

9. Seluruh staff pengajar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen 

Maranatha. 
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11. Stany, Zio, Ayu, Citra, Maudy, Danang selaku teman seperjuangan, 

terimakasih telah saling berbagi pengalaman, pikiran serta tidak sedikit hal-hal 

yang telah membantu dalam proses penelitian maupun penyusunan skripsi ini. 

12. Afif, Clarissa selaku orang-orang terdekat penulis yang senantiasa mendoakan, 
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dukungan dan bantuannya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan masih 

jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis meminta maaf apabila terdapat 

kesalahan dan menerima dengan terbuka segala kritik dan saran yang dapat 

membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu kedokteran gigi dan menambah wawasan bagi 

kalangan masyarakat maupun kalangan akademis dan kelak berguna dalam 

meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat, khususnya pada pengguna alat 

ortodontik cekat. 
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