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MOTTO 

Hidup hanya sekali lakukaknlah dengan benar 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Karya Tulis Ilmiah ini kepersembahkan untuk: Fakultas Kedokteran Gigi 

Univesitas Islam Sultan Agung Dosen pembimbing dan dosen penguji 

Kedua orangtua 

 

Teman-teman angkatan 2014 

 

Semua pihak yang membantu dalam terselsaikannya karya tulis ilmiah ini. 
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PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Karya Tulis 

Ilmiah dengan judul “Pengaruh Fraksi Volume Serat Sisal Terhadap 

Kekuatan Fleksural Fiber Reinforced Acrylic Resin (FRAR)”. Sholawat serta 

salam selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, 

sahabat dan para pengikutnya. 

Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar sarjana kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari akan kekurangan dan 

keterbatasan, sehingga selama menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis 

mendapat bantuan, bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

banyak kepada : 

1. drg. Suryono, S.H, MM, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. drg. Eko Hadianto, MDSc, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa 

sabar dan bersedia dengan tulus membimbing saya. Terima kasih atas 

segala nasihat, arahan, motivasi, waktu dan doa sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah ini dengan 

baik. 

3. drg. Moh Yusuf, Sp. Rad. OM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan nasihat, motivasi dan telah membimbing dengan sabar dan 

penuh pengertian serta terima kasih atas waktu untuk mengarahkan 

penulis hingga terselesaikannya karya tulis ilmiah ini. 

4. drg. Helmi Fathurrahman Hanafie, Sp.Pros, selaku Dosen Penguji yang 

telah memberikan saran dan kritik yang membangun sehingga penulis 
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dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. 

5. Seluruh Dosen dan staf karyawan di Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik, 

membimbing dan membantu selama menuntut ilmu di masa pendidikan 

sarjana kedokteran gigi. 

6. Kedua orang tua Bapak (Suyanto), Ibu (Tulis Rochatin) dan Adik 

(Shofiana Rahmawati) terima kasih atas semangat dan doa yang tiada 

henti sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. 

7. Semua sahabat dan teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah 

memberikan dukungan, bantuan dan berbagi ilmu kepada penulis. 

8. Semua pihak yag telah ikut membantu terselesainya karya tulis ilmiah 

ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini masih 

jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari 

berbagai pihak sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap 

semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan 

kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran gigi. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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