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PRAKATA 

 

 

     Puji syukur kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunia Nya peneliti 

dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini sesuai pada waktunya. Karya Tulis 

Ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dokter 

gigi. Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dan dukungan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Lindasari Sembiring, drg., Sp. KGA. selaku pembimbing utama karya tulis 

ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta 

pengetahuannya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. 

2. Winny Suwindere, drg., M.S. selaku pembimbing pendamping dan Dekan 

Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan pengarahan, 

pengetahuan dan bimbingannya dalam proses pembuatan karya tulis 

ilmiah ini. 

3. Anie Apriani, drg.,  Sp. KGA. dan Ignatius Setiawan, drg., M.M. selaku 

penguji karya tulis ilmiah yang telah memberikan saran dan dukungannya 

sehingga karya tulis ilmiah dapat terselesaikan. 

4. Ibnu Suryatmojo, drg., Sp. KG. selaku dosen wali yang selalu memberikan 

dukungan dan semangat selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

5. Shelly Lelyana, drg., Sp. PM. selaku koordinator sidang yang senantiasa  

memberikan bantuan, dukungan dan pengarahannya. 
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6. Guru, staf dan seluruh subjek penelitian di SDN 1 Sukasari Bandung yang 

telah memberikan izin dan kerjasamanya selama penelitian berlangsung. 

7. Ayahanda H. Akhmad Rasyiddin dan ibunda Hj. Emi Setiawati serta 

saudara-saudara yang selalu mendoakan, membantu, dan memberikan 

semangat serta dorongan dan nasihat yang berguna kepada penulis. 

8. Sahabat seperjuangan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen 

Maranatha yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan semangat, doa serta bantuan kepada penulis dalam 

pelaksanaan karya tulis ilmiah. 

9. Sahabat tersayang semasa SMA dan Muhamad Novan atas semua doa dan 

dukungan yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan karya 

tulis ilmiah ini. 

     Penulis pun tidak lupa memohon maaf kepada semua pihak jika selama 

pembuatan karya tulis ilmiah ini telah melakukan kesalahan baik dalam perkataan 

maupun berbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja. Harapan penulis, 

semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi semua pihak yang 

membutuhkannya.  

 

Bandung, 11 Juni 2017 

 

 

 

            Penulis 
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