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tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. 
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PRAKATA 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan karunia-Nya. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan 

judul “Pengaruh Lama Perendaman dalam Minuman Sari Apel Terhadap Kekerasan 

Resin Komposit Nanohibrid”. 

Penulisan karya tulis ilmiah dalam rangka memenuhi persyaratan untuk 

mencapai gelar Sarjana Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

Islam Sultan Agung, Semarang. Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini dapat 

selesai tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak 

dari tahap awal sampai tahap akhir penyusunan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena 

itu, dengan ketulusan penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu, antara lain kepada 

yang terhormat : 

1. drg. Suryono, S.H, M.M, P.hd selaku dekan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. drg. Benni Benyamin, M. Biotech. selaku dosen pembimbing I yang telah 

banyak menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan 

mengarahkan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah. Terima kasih 

yang sebesar-besarnya serta do’a yang tulus dari penulis untuk Bapak dan 

keluarga agar Allah AWT senantiasa melimpahkan rahmat, ridho, dan 

pertolongan-Nya. 
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3. drg. Sania Dara Afiati, Sp.KG selaku dosen pembimbing 2 yang telah 

banyak  menyediakan  waktu,  tenaga  dan  pikiran  untuk  membimbing  

dan  mengarahkan  penulis  dalam  menyusun  karya  tulis  ilmiah.  Terima  

kasih yang sebesar-besarnya serta do’a yang tulus dari penulis untuk Ibu dan  

keluarga  agar  Allah  SWT  senantiasa  melimpahkan  rahmat,  ridho,  dan 

pertolongan-Nya. 

4. drg. Muhammad Dian Firdausy, M.Sc(DMS)  selaku  dosen  penguji  yang  

telah  berkenan  untuk  menguji  penulisan  karya  tulis  ilmiah  ini  dan  

memberikan  saran  perbaikan  untuk  penyempurnaan  penelitian.  Terima  

kasih  yang  sebesarbesarnya  serta  do’a  yang  tulus  dari  penulis  untuk  

Bapak  dan  keluarga  agar  Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, 

ridho, dan pertolongan-Nya. 

5. Teristimewa  untuk  kedua  orang  tua  tercinta,  Bapak  Mahmud Noorfandi  

dan  Ibu  Rifatin,  yang  senatiasa  mencurahkan kasih  sayang  dan  

pengorbanannya  dalam  bentuk  doa,  motivasi,  nasihat,  waktu,  dan  biaya  

yang  mampu  membangkitkan  semangat  dan  mengarahkan  penulis  agar  

tetap  fokus  pada  tujuan  utama  dalam  menyelesaikan  pendidikan  dokter  

gigi  di  Fakultas  Kedokteran  Gigi Universitas  Islam  Sultan  Agung  

Semarang.  Semoga  ketulusan  dan  kesabaran Papa dan Mama diganti 

dengan Surga oleh Allah SWT,  Aamiin 

6. Adikku  tercinta  Satrio Hening Sajati  yang  telah  memberikan  dukungan,  

doa, dan  kasih sayang kepada penulis  untuk tetap fokus dalam  
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menyelesaikan  pendidikan  dokter  gigi  di  Fakultas  Kedokteran  Gigi  

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

7. Kepada  sahabat  terkasih   Handitya Kusuma Atmaja  yang  selama  ini  

telah  memberikan  do’a,  dukungan,  saran,  dan  perhatian  yang  besar  

serta  setia  mendampingi  penulis,  mulai  dari  proses  masuk  hingga  proses  

akhir  penulisan karya tulis ilmiah ini. 

8. Seluruh  keluarga  besar  di  Tayu,  Bekasi,  Kudus dan Pekanbaru.  Nenek,  

Pakde/Bude,  Om/Bulek,  Mas/Mba  Sepupu,  Adik-adik  keponakan  yang 

tidak bisa disebutkan namanya satu per satu yang selalu mendoakan yang  

terbaik untuk keberhasilan penulis. 

9. Terima kasih untuk Farisa Meilina Hardani, Asri Rossnita Dewi, Addina 

Aimana  Sabila,  Merita  Indah  Setiarini,  Nurul  Novita  Suhartono  yang  

selama  masa  kuliah  telah  memberikan  motivasi,  mendengarkan  curhatan 

dan membantu proses perkuliahan dan proses penelitian penulis. 

10. Terima kasih untuk Sahabat seperjuangan penelitian Anita, Nisa Dhani, 

Sari, Tyara, Rusna, Nadila, Widya yang selama ini telah membantu penulis 

dalam menyelesaikan penelitian. 

11. Seluruh  teman-teman  Fakultas  Kedokteran  Gigi  Unissila  angkatan  2013 

(Alveolar’13).  Terima  kasih  atas  kerjasama  dan  komitmennya  untuk 

bersama-sama  menciptakan  atmosfer  akademik  yang  kondusif,  diskusi 

ilmiah  yang menarik, proses pembelajaran dan transfer  ilmu  yang positif  

serta pengalaman akademik dan non akademik yang mengesankan. 
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12. Staf  Fakultas  Kedokteran  Gigi  Unissula  dan  karyawan  lain  yang  tidak  

dapat  disebutkan  satu  per  satu.  Terima  kasih  setulus  hati  membantu  

mendukung aktivitas penulis selama menempuh dan menyelesaikan studi.  

13. Staf  Laboratorium Mikrobiologi  Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang  dan  karyawan  lainnya  yang  tidak  dapat 

disebutkan satu per satu. Terima kasih  telah memberikan izin untuk dapat 

melakukan penelitian  hingga selesai  

14. Dosen  Laboratorium  UPT Terpadu Universitas Diponegoro   dan  asisten  

lainnya  yang  tidak  dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih  telah 

memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian  hingga selesai  

Akhir  kata,  penulis  berharap  Allah  SWT  berkenan  membalas  segala  

kebaikan  dari  semua  pihak  yang  telah  membantu  dan  mendoakan  secara  tulus  

dalam  menyelesaikan  proses  studi  dan  penulisan  karya  tulis  ilmiah  ini.  Penulis  

menyadari  bahwa  penulisan  karya  tulis  ilmiah  ini  masih  banyak  terdapat  

kesalahan  dan  kekurangan.  Penulis  terbuka  terhadap  kritik  dan  saran  demi  

perbaikan dan penyempurnaan  karya tulis  ilmiah  ini. Semoga  karya tulis  ilmiah  

ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khusunya Bidang Ilmu Kedokteran Gigi 

 

Semarang, ……………………… 

 

Penulis 

 


