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PRAKATA 

 

Penulis mengucapkan puji syukur  kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat, 

kemurahan dan kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang 

berjudul “Prevalensi Ulkus Traumatik Pada Pasien Pengguna Alat Ortodontik Cekat di 

Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Kristen Maranatha (Maret 2017 – Mei 2017)” 

sebagai salah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi pada 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. 

Dalam penyusunan dan penulisan karya tulis ini, penulis banyak mendapat 

bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga karya tulis ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada: 

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

Kristen Maranatha Bandung. 

2. Susiana, drg., Sp.Ort., selaku dosen pembimbing utama atas dukungan, bantuan 

dan arahan, serta kesedian meluangkan waktu untuk membimbing penulis 

sehingga karya tulis ini dapat selesai. 

3. Shelly Lelyana, drg., Sp.PM., selaku dosen pembimbing pendamping atas 

dukungan, bantuan dan arahan, serta kesedian meluangkan waktu untuk 

membimbing penulis sehingga karya tulis ini dapat selesai. 
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4. Evelyn Eunike, drg., Sp. Ort., selaku penguji  utama yang telah bersedia 

meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada penulis. 

5. Henry Y. Mandalas, drg., M.H. Kes., Sp. Perio., selaku penguji pendamping yang 

telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada penulis. 

6. Lindasari Sembiring, drg., Sp. KGA., selaku koordinator sidang yang telah 

bersedia meluangkan waktu, memberikan masukan dan memimpin jalannya 

sidang sehingga dapat berjalan dengan baik. 

7. Suster dan perawat di Klinik Spesialis Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas 

Kristen Maranatha, suster Linda dan perawat Denis yang telah banyak membantu 

selama penulis melakukan penelitian di RSGM UKM. 

8. Seluruh keluarga terutama kedua orang tua tercinta Yulianus Parura, SP. dan 

Martha Manda, SE., serta saudara- saudara Eliezer, Efraim dan Tifany atas segala 

doa, kasih sayang, perhatian dan dukungan yang tak terhingga. 

9. Teman seperjuangan di Klinik Spesialis Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas 

Kristen Maranatha, Iou yang telah banyak membantu dan memberikan semangat 

selama penelitian. 

10. Marianti, Mevy, Indry, Silvi, Imelda sahabat yang sama- sama berjuang dalam 

penyusunan skripsi, yang selalu memberikan semangat dan hiburan kepada 

penulis.  

11. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Kedokteran Gigi Maranatha yang telah 

banyak membantu penulis selama menjalankan perkuliahan. 
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12. Teman- teman FKG UKM 2013 yang telah bersama- sama berjuang selama 

perkuliahan. 

13. Semua pihak yang telah membantu penulisan karya tulis 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 karya tulis ini. Penulis 

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

menerima kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan karya tulis ini. 

Akir kata, penulis mengharapkan semoga karya tulis ini bermanfaat dalam menambah 

wawasan para pembaca tentang prevalensi ulkus pada pasien pengguna alat ortodontik 

cekat di RSGM UKM. 

 

Bandung,  Juli 2017 

 

 

(Erin Kadang Siramma) 
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