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PRAKATA 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis 

ilmiah ini. Karya tulis ilmiah ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh  

irigasi menggunakan chlorhexidine gluconate 0,2% terhadap rasa nyeri dan 

pembengkakan setelah odontektomi molar ketiga rahang bawah di RSGM 

Maranatha. 

Dalam penulisan dan pengerjaan karya tulis ini, penulis menyadari telah 

menerima banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus, penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Winny Suwindere, drg., MS. selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Kristen Maranatha, Bandung dan dosen wali penulis atas 

semangat dan dukungannya yang selalu diberikan kepada penulis. 

2. Franky Oscar, drg.,M.Kes,Sp.BM sebagai pembimbing pertama penulis 

yang selalu mendukung, menghibur selama penelitian dan bimbingan, 

memberi ilmu, saran, dan masukan selama penulisan karya tulis ilmiah ini, 

juga atas perhatian, kesabaran, waktu, dan tenaga yang telah diberikan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. 
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3. Roro Wahyudianingsih, dr.,Sp.PA sebagai pembimbing kedua penulis yang 

selalu mendukung, memberi ilmu, saran, masukan, dan ide-ide selama 

penulisan karya tulis ilmiah ini juga atas perhatian, kesabaran, waktu, dan 

tenaga yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya 

tulis ini. 

4. Borman Sumaji, drg., Sp.BM sebagai penguji pertama atas segala 

dukungan, saran, masukan, dan ide-ide selama penulisan karya ilmiah ini 

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. 

5. Stephanus Christianto, drg., MDS (OMFS) sebagai penguji kedua atas 

segala dukungan, memberikan  referensi tambahan, saran, masukan, dan 

ide-ide selama penulisan karya ilmiah ini sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis ini. 

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

Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 

7. Semua staf pengajar dan karyawan di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi 

dan Fakultas Kedokteran atas segala dukungan kepada penulis dalam 

penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

8. Keluarga yang terkasih yaitu orang tua penulis, saudara kandung (Yoan 

Olva dan Zefania Gracia), Bida Vita, Pauda Jethro, Anissa Lokris, Jemia 

Sembiring, karyawan Klinik Julia dan beserta seluruh keluarga besar penulis   

 

 



 

 

 

viii 

 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala doa, dukungan, dan 

kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 

9. Sahabat-sahabat penulis khususnya Winny Marfika, Albert Christian, 

Annabella Natasha, Aninditha Cindy F. S., Selina Wissen, Maria Kristina, 

Vicky Viantika, Cindy Chakornipit, Ardia Nora atas segala bantuan, 

dukungan, doa, semangat, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada 

penulis. 

10. Seluruh teman-teman FKG UKM angkatan 2015 yang telah membantu, 

mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis selama masa kuliah 

dan penulisan karya tulis ilmiah ini. 

11. Monica Cristabel yang telah menemani selama penelitian, membantu, 

mengingatkan, memberikan dukungan serta semangat kepada penulis 

selama penulisan karya tulis ilmiah ini. 

12. Pasien-pasien yang datang ke Poli Bedah Mulut RSGM Maranatha untuk 

dilakukan odontektomi molar ketiga rahang bawah yang bersedia menjadi 

subjek penelitian, memberikan waktu, tenaga dan sangat kooperatif selama 

penelitian. 
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13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah 

membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat 

kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada 

penulis. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

kedokteran gigi dan peningkatan mutu kesehatan gigi masyarakat. 

 

 

        Bandung,  April  2019 

                  Penulis 

 

                 Egya Laboda Surabina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


