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PRAKATA 

 

     Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas segala berkat dan 

rahmat-Nya sehingga penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Tingkat Pendidikan Tinggi dan Perilaku Ibu terhadap Indeks def-t pada Anak Usia 
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4. Grace Monica, drg., M.K.M., selaku penguji pendamping yang telah 

memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. 
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5. Dr. Lia Amelia Tresna Wulan Asri selaku ketua koordinator tim skripsi di 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. 

6. Susiana, drg., Sp. Ort., selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan 

kepada penulis. 

7. Dr. Bram Hadianto, S.E., M.Si., yang telah memberikan saran, perhatian, 

dukungan, tenaga, waktu, arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi. 

8. Keluarga dari penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian, 

kritik, dan saran serta dorongan dalam penyusunan skripsi. 

9. Seluruh direksi dan staf TK Santa Maria Kota Cirebon serta staf Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan izin 

dan bantuan sehingga penelitian ini dapat terlaksana. 

10. Seluruh sahabat dan rekan mahasiswa seangkatan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Kristen Maranatha yang ikut membantu dalam pelaksanaan 
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11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu 

penulis dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi   

pengetahuan ilmu kedokteran gigi, semua pihak yang membaca, dan juga 

kepada masyarakat.  
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