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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada dijalan Allah 

hingga pulang” 

Persembahan 

Karya Tulis Ilmiah Kupersembahkan Untuk : 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung 

Dosen Pembimbing dan Penguji 

Teman-teman angkatan 2014 

Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya karya tulis ilmiah ini 
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PRAKATA 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan ridho-Nya serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw 

sehingga  penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

Karya tulis ilmiah yang berjudul “Hubungan Kecemasan Dental terhadap 

Immunoglobulin G sebelum dilakukan pencabutan gigi”. Disusun untuk 

memenuhi sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana kedokteran gigi di Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan  dukungan, 

bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. drg. Suryono, S.H, M.M, Ph.D, selaku dekan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. drg. Sandy Christiono, Sp.KGA, selaku dosen pembimbing I yang telah 

banyak memberikan tenaga, waktu, pikiran, dan saran kepada penulis 

dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

3. drg. Rizki Amalina, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak 

memberikan tenaga, waktu, pikiran, dan saran kepada penulis dalam 

penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

4. Dr. drg. Yayun siti Rochmah, Sp.BM, selaku dosen penguji yang telah 

banyak memberikan tenaga, waktu, pikiran, saran serta perbaikan kepada 

penulis dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 
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5. Kedua orang tua saya, Bapak Kusnadi dan Ibu Nur Rakhmah yang 

senantiasa banyak memberikan doa, kasih sayang, semangat, dukungan 

moril, materi, dan nasehat, untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini 

6. Mbah uti, Mbak Lala, Brian dan Alan selaku nenek, kakak dan adik-adik 

tersayang saya yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, semangat 

untuk menyelesaikan karya tulis ini 

7. Arina, Azkia, Hikmah, Ismi, Azizah, Nova, Senja, Deta dan Rada selaku 

sahabat-sahabat tersayang saya yang telah banyak membantu,memberikan 

seluruh tenaganya,  memberikan semangat dan doa.  

8. Bunga, Inas, Fira, Faina, Faida, Anis, Lintang, Rahma, Ratna, Alika, 

Niam, Firdaus dan Fikih selaku sahabat-sahabat tersayang saya yang telah 

memberikan semangat serta doa 

9. Pasien anak RSIGM Sultan Agung, orang tua pasien dan direktur RSIGM 

Sultan Agung yang telah memberikan ijin dan membantu saya hingga 

penelitian ini dapat berjalan dengan lancar 

10. Laboratorium Biologi Fakultas Kedokteran Unissula Semarang yang telah 

membantu penelitian saya berjalan dengan lancar 

11. Teman-teman seperjuangan “Enamela Denta” angkatan 2014 yang telah 

membantu dalam penelitian ini dan sama-sama berjuang menyelesaikan 

KTI. 

12. Serta seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu 

persatu 
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Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna, 

serta banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritik 

yang membangun untuk menyempurnakan karya tulis ilmiah ini dan berharap 

karya tulis ilmiah ini dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran gigi.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb      

 

Semarang,   Juli 2018 

 

Penulis 

 


