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PRAKATA 

 

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat kasih karuniaNya 

dan anugrahNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. 

Karya Tulis ilmiah dengan judul “Perbedaan Efektifitas Dental Floss dengan dan 

Tanpa Holder Terhadap Plak Interdental dengan Menggunakan Indeks API” 

dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana kedokteran Gigi 

di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. 

     Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak dapat terselesaikan dengan baik 

tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

Universitas Kristen Maranatha. 

2. Dr. G. Soetjipto Soegiharto, drg., Sp. Perio., selaku dosen pembimbing utama 

yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, 

mengarahkan dan memberikan pendapat serta ilmu dalam penyusunan skripsi 

ini. 

3. Grace Monica, drg.,MKM selaku dosen pembimbing kedua yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan 

memberikan pendapat serta ilmu dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Henry Y. Mandalas, drg., Sp. Perio., MH.Kes., selaku penguji utama yang 

telah bersedia memberi masukan dan membimbing penulis dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. 



 
 

 

 

5. Shelly lelyana,drg., Sp.PM penguji kedua yang telah bersedia memberikan 

masukan dan membimbing dalam proses penyelesaian Fakultas Kedokteran 

Gigi Universitas Kristen Maranatha. 

6. Dr. Lia Amelia Tresna Wulan Asri selaku ketua koordinator tim skripsi di 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. 

7. Dahlia Sutanto, drg., Sp.Pros selaku dosen wali yang telah memberikan 

dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Kedua orang tua penulis Rizal Hutabarat dan Cathy Norimarna yang tanpa 

lelah selalu mendoakan, menasehati, mengasihi dan bersabar mendengar 

segala keluh kesah penulis dan terimakasih karena telah memberikan 

dukungan, semangat, dan kasih sayang yang sangat tulus, tanpa mereka 

penulis tiadalah berarti. 

9. Kakak dan Adik adik yang ku kasihi Christyana Monika, Kezia Tiffany, 

Jericho, dan Rio yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis 

selama penyelesaian skripsi ini 

10. Terimakasih kepada sahabat sahabat tercinta, Agnesia Handriana, Dewi Ayu, 

Joanti Munthe, Levana Aprili, Metta Shanti, Anju Renny, Jesslyn Felicita, 

Yuliana, Brenda Anastasia, dan Jennifer yang telah setia dalam suka dan duka 

dan selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

11. Seluruh staf pengajar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen 

Maranatha. 



 
 

 

 

12. Seluruh staf tata usaha Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen 

Maranatha yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

13. Seluruh kakak-kakak Coass yang turut membantu penulis dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

14. Teman teman Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha 

angkatan 2011. 

15. Teman teman sewaktu SD, SMP, SMA atas dukungannya kepada penulis 

selama penyelesaian skripsi ini. 

16. Seluruh keluarga Hutabarat yang telah memberikan dukungan dan semangat 

kepada penulis. 

17. Seluruh teman sepelayanan yang telah memberikan dukungan dan semangat 

kepada penulis. 

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan dan dukungan kepada penulis. 

 

     Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu 

penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. 

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang 

membutuhkan. Tuhan memberkati. 

Bandung, Mei 2018 
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