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PRAKATA 

 

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Efektivitas Mengonsumsi Keju Brie terhadap Kenaikan pH Saliva”. Skripsi ini 

disusun sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Kristen Maranatha untuk mencapai gelar Sarjana Kedokteran Gigi 

(S.KG). 

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. 
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waktu, dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi. 
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dosen penguji yang telah ikut serta dalam memberikan waktu, saran, serta 

masukan untuk skripsi. 
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5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen 

Maranatha Bandung yang ikut serta membantu dalam pelaksanaan 

penelitian, memberikan saran, dan dukungan dalam penyusunan skripsi. 

6. Orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan 

dukungan, dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. 

7. Seluruh sahabat penulis dan rekan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitasa Kristen Maranatha Bandung yang ikut serta membantu dalam 

pelaksanaan penelitian, memberikan saran, dan dukungan dalam 

penyusunan skripsi. 

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan bantuan, dukungan, doa, kritik, saran, dan waktu kepada 

penulis. 

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus selalu memberi berkat kepada semua pihak 

atas kebaikan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pengetahuan ilmu kedokteran gigi, semua pihak yang membaca, 

dan juga kepada masyarakat. 
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