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PRAKATA 

 

      Segala puji dan syukur penulis panjatkaan kepada Tuhan Yesus Kristus atas 

segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Hubungan Index Massa Tubuh / Umur (IMT/U) dengan 

Crowding Anterior pada Anak Usia 10 – 12 tahun di Sekolah Dasar “X” “. Skripsi 

ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen 

Maranatha. 

     Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya 

perhatian, dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan 

ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada: 

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

Universitas Kristen Maranatha dan selaku dosen pembimbing skripsi utama 

yang telah menyediakan waktu dan kesempatan untuk memberikan 

bimbingan, arahan, bantuan yang bermanfaat bagi penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Linda Sari Sembiring, drg., Sp.KGA selaku dosen pembimbing pendamping 

atas dukungan, waktu, bantuan , dan motivasi bagi penulis sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan. 
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3. Grace Monica, drg., M.KM selaku dosen wali yang telah memberikan 

nasihat dan motivasi selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas 

Kedokteran Gigi Universita Kristen Maranatha. 

4. Seluruh staf pengajar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen 

Maranatha  

5. Kepala sekolah, guru, dan seluruh staf SD Mulia Wacana Bandung yang 

telah mengijinkan penelitian dilakukan pada murid SD Mulia Wacana 

Bandung. 

6. Orang tua tercinta Papa Oong Roesianto dan Mama Dessy Wiguna atas 

kasih sayang, doa, dukungan, semangat dan bantuan moril maupun materil 

yang tidak terhingga yang selalu diberikan kepada penulis serta Adik 

penulis Rully dan Helen Priskilla atas dukungan, bantuan, doa, dan 

semangat yang selalu diberikan. 

7. Kepada sahabat-sahabat penulis  Mario Martha, Jeanice Felincia, Ignes 

Limawan, Elvinni, Ericka Husada, Sanchia Jovita, Diana, Devina, Yuanita 

yang telah memberikan dukungan, semangat dan bantuan selama 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman-teman Fkg Universitas Kristen Maranatha yang selama ini berjuang 

bersama selama proses perkuliahan. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

penulis dalam pembuatan skripsi ini. 



 viii 

     Kiranya Tuhan Yesus akan membalas segala kebaikan dan bantuan dari 

semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

     Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan, untuk itu segala bentuk saran dan kritik yang 

membangun akan sangat bermanfaat untuk menambah informasi, maupun 

sebagai masukan untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya. Akhir kata, 

penu lis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu kedokteran gigi pada khususnya dan para pembaca pada umumnya 
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