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PRAKATA 

     Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, 
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satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran Gigi pada Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. 
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tidak putusnya kepada penulis. 

     Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga menyadari telah banyak menerima 
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untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan 

baik dan lancar. 

4. Cindy Maria, M.Psi., Psikolog, sebagai pembimbing pendamping atas 

dukungan, bantuan, dan arahan serta kesediaan meluangkan waktu dan 

untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan 

baik dan lancar. 

5. Lia Amelia Tresna Wulan Sari, Dr., Ph.D,  selaku Ketua Tim Skripsi 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Maranatha Bandung yang telah 

bersedia meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan baik dan lancar. 

6. Henry Yonatan Mandalas, Sp.Perio dan Efnie Indrianie, M.Psi., Psikolog 

sebagai penguji atas masukan, bantuan, dan arahan serta kesediaan 

meluangkan waktu untuk hadir dalam sidang skripsi. 

7. Prof. Dr. Susy Tjahjani, dr., M.Kes dan Dr. Diana Krisanti Jasaputra, dr., 

M.Kes, selaku Ketua dan Sekretaris Komisi Etik Penelitian Fakultas 

Kedokteran Universitas Maranatha Bandung atas bantuan dan arahan serta 

kesediaan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam hal kode 

etik penelitian sehingga dapat pelaksanakan penelitian dengan baik dan 

lancar. 

8. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. 



 

viii 
 

9. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

Kristen Maranatha Bandung, yang telah berperan serta dalam pelaksanaan 

penelitian sehingga dapat selesai dengan baik dan lancar. 

10. Kakak penulis, Tiffany N.L, Christy S.L, Vielzha A.L yang tercinta atas 

segala doa, dukungan, dorongan, dan kasih sayang. 

11. Johan Yodi Thio yang tercinta, atas doa, dukungan, motivasi dan kasih 

sayang yang telah diberikan selama pembuatan skripsi ini 
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dan motivasi yang telah diberikan selama pembuatan skripsi ini. 

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas 

dukungan dan bantuannya kepada penulis. 

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

penulis sangat terbuka dengan saran dan kritik yang bersifat membangun dari 

berbagai pihak. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu kedokteran gigi dan peningkatan mutu 

kesehatan gigi masyarakat. 
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