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

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. 
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dukungan kepada penulis. 
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kritik, dan saran serta dorongan dalam penyusunan skripsi. 
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penulis dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi. 
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pengetahuan ilmu kedokteran gigi, semua pihak yang membaca, dan juga kepada 

masyarakat.  
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