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6. Rudy Djuanda, drg., Sp.KG, selaku penguji kedua yang telah memberikan 

saran dan masukan dalam penyusunan skripsi. 

7. Rosalina Intan Saputri, drg., M.Sc, selaku Ketua Tim Skripsi Fakultas 
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