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PRAKATA 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha esa karena 

atas berkat, rahmat, dan karunia serta pernyertaan-Nya penulis dapat menyelsaikan 

skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi 

pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. 

     Skripsi ini berjudul “Hubungan Antara Stres dengan Gangguan Sendi 

Temporomandibula pada Dokter Gigi Muda di RSGM X”. Penulis menyadari 

dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini telah banyak menerima bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terimakasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Winny Suwindere, drg, MS, selaku dekan Fakultas Kedokteran Gigi

Universitas Kristen Maranatha. 

2. Shelly Lelyana, drg, SP. PM, selaku Ketua Tim Skripsi Fakultas Kedokteran

Gigi Universitas Kristen Maranatha yang telah bersedia meluangkan 

waktunya dalam sidang skripsi untuk memberikan tanggapan dan masukan 

dari hasil yang telah penulis selesaikan. 

3. Susiana, drg, Sp. Ortodontik, selaku dosen pembimbing utama atas

dukungan, bantuan, dan arahan serta kesediaan meluangkan waktu untuk 

membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik 

dan lancar. 

4. Ellen Theresia, M. Psi., Psikolog, selaku dosen pembimbing kedua atas

dukungan, bantuan, dan arahan serta kesediaan meluangkan waktu untuk 
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membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik 

dan lancar. 

5. Evelyn Eunike, drg., Sp. Ortodontik, selaku dosen penguji utama yang telah 

bersedia meluangkan waktunya dalam sidang skripsi untuk memberika 

tanggapan dan masukan dari hasil yang telah penulis selesaikan. 

6. Lie Fun Fun M.Psi., Psikolog, selaku dosen penguji kedua yang telah 

bersedia meluangkan waktunya dalam sidang skripsi untuk memberikan 

tanggapan dan masukan dari hasil yang telah penulis selesaikan. 

7. Keluarga Penulis, Ayah (Victor Susanto), Ibu (Elisabeth Oktianny), 

Yohanes Ericko Husada yang telah memberikan dukungan kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 

8. Teman teman FKG 2014 yang tidak dapat disebutkan satu – persatu atas 

dukungan yang telah diberikan selama penyususan skripsi ini. 

9. Karyawan/i Ibu Evy, Ibu Cindy, Ibu Natalia, Ibu Wiwin, Mas Deden, Mas 

Dedy, Mas Didin, Mas Rony yang telah membantu selama proses penelitian. 

     Kiranya Tuhan yang maha esa membalas segala kebaikan dan ketulusan semua 

pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa 

masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini, maka sari itu penulis sangat 

menerima bila ada masukan dan saran. 
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     Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 

memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu kedokteran gigi. 

 

Bandung, Januari 2018 

Peneliti, 

 

Laurensia Ericka Husada 
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