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memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi. 

     Pada penulisan karya tulis ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan dukungan 

dari berbagai pihak sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh 
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3. Johan Lucianus, dr., M.Si, selaku pembimbing kedua atas motivasi, 

dukungan, bantuan, dan arahan serta kesediaan meluangkan waktu untuk 

membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan 

lancar. 
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bersedia meluangkan waktunya dalam sidang skripsi untuk memberikan 

tanggapan dan masukan dari hasil yang telah penulis selesaikan. 

6. Dian Lesmana, drg., M.Kes, selaku dosen penguji kedua yang telah bersedia 

meluangkan waktunya dalam sidang skripsi untuk memberikan tanggapan dan 

masukan dari hasil penelitian yang telah penulis selesaikan. 

7. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, Wudy Heru Prasetyo dan Nur 

Karyawati, untuk setiap doa, motivasi, semangat, nasihat, dan dukugan dalam 

bentuk materi maupun non materi sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan 

dengan baik. 

8. Kakak-kakak serta keponakan terkasih, Yogi Paska Pradana, Karlina Elvira 

Gahara, Yoga Paska Prasetya, dan Jenna Kashabilla Ayana, untuk setiap doa 

dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. 

9. Sahabat-sahabat yang saya kasihi Nuke Rachmantini, Tiara Thamrin, Melissa 
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Erlangga Satria, dan Adinda Hasda atas motivasi serta bantuan yang telah 

diberikan selama penelitian dan pembuatan skripsi ini. 



ix 
 

10. Teman-teman Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha 

angkatan 2014 yang telah bersama-sama berjuang selama perkuliahan. 

11. Semua pihak yang telah membantu penulisan karya tulis ilmiah ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. 

     Kiranya Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan kepada setiap 

pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis 

menyadari karya tulis ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis 

menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan karya tulis ini.  

     Akhir kata, penulis mengharapkan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu penyakit mulut dalam bidang kedokteran gigi. 
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