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PRAKATA 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat 

dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berjudul “Pengaruh 

Penambahan Graphene Oxide terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur  Resin 

Nanokomposit Lightcured untuk Restorasi Langsung”. Karya tulis ilmiah ini dibuat 

sebagai syarat kelulusan dari Program Studi Kedokteran Gigi (Strata-1) di Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

Dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Kristen Maranatha. 

2. drg. Angela Evelyna, M.Kes., selaku pembimbing utama yang senantiasa 

memberikan pengarahan, bimbingan, saran, dan motivasi dalam menyusun karya 

tulis ilmiah ini; serta menjadi inspirasi penulis untuk menyukai bidang ilmu teknik 

material kedokteran gigi. 

3. Prof. Dr. Ir. Bambang Sunendar, M.Eng., selaku pembimbing yang selalu 

memberikan pengarahan, bimbingan, saran, dan motivasi dalam menyusun karya 

tulis ilmiah ini; serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan 

penelitian di Laboratorium Advanced Materials Processing ITB. 
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4. drg. Rudy Djuanda, Sp. KG., selaku penguji yang telah bersedia meluangkan 

waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran dalam penulisan 

karya tulis ilmiah ini. 

5. Dr. Lia Amelia Tresna Wulan Asri selaku penguji yang senantiasa meluangkan 

waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran dalam penulisan 

karya tulis ilmiah ini. 

6. drg. Vinna Kurniawati Sugiaman, M.Kes., selaku koordinator sidang yang telah 

bersedia meluangkan waktunya untuk memimpin jalannya sidang usulan penelitian 

dan sidang akhir penelitian serta memberikan saran kepada penulis. 

7. drg. Ignatius Setiawan M.M., selaku dosen wali dari penulis, yang selama masa 

pre-klinik ini senantiasa memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi kepada 

penulis. 

8. Orang tua penulis, Dadang Abdullah dan Mimin Nurjanah, serta adik penulis, Jilan 

Tsani Abdullah, yang senantiasa mendukung dan memotivasi penulis. 

9. Seluruh keluarga laboratorium Advanced Materials Processing ITB, terutama Kak 

Andri, Kak Aji, Kak Senni, Kak Tria, Kak Amel, Kak Ashari dan Kak Adi yang 

telah banyak memberikan bantuan dan saran kepada penulis. 

10. Teman satu tim penelitian ITMKG, Stefani, Anastasia, dan Idham, yang telah 

berjuang bersama dan bekerja sama untuk melakukan penelitian tentang graphene 

oxide ini. 

11. Seluruh staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha, 

yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis; dan juga staff 
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karyawan, yang senantiasa membantu terselenggarakannya kegiatan pembelajaran 

dengan baik. 

12. Angkatan 2014 Fakultas Kedokteran Gigi Maranatha yang telah berjuang bersama 

dan saling mendukung satu sama lain selama masa preklinik ini. 

13. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ilmiah ini yang 

penulis tidak dapat sebutkan satu per satu. 

Semoga Allah melimpahkan berkah dan kebaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu dan mendukung penulis dalam membuat karya tulis ilmiah ini. Dan semoga 

karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membacanya, serta 

dapat menjadi acuan penelitian – penelitian selanjutnya. Terima kasih.  

 

Bandung, Januari 2018 
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