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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:
Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, tetap semangat, jangan mudah
menyerah, ingat tujuan awal untuk membahagiakan orang tua,
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Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung
Dosen Pembimbing dan Penguji
Semua Pihak Yang Membutuhkan Untuk Menyelesaikan Karya Tulis
Ilmiah
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Assalamu’alaikum Wr.Wb
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berjudul “Hubungan antara relasi tulang rahang pada radiograf lateral sefalometri
dengan Inteliigence Quotient dan pola sidik jari (dermatoglifi)” ini disusun untuk
memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana kedokteran gigi di Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik tentunya dengan
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari atas kekurangan
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kekurangan. Penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas
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penulis dapat terselesaikan. Sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan
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dosen penguji yang memberikan

saran dan kritik yang membangun sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat
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Pihak Radiologi RSIGM UNISSULA yang sudah bersedia membantu
selama proses penelitian.
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Kepada kedua orang tua saya, bapak ( Alm. Rajiman) dan Ibu (Tutik
sriharyanti) yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan
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selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Tanpa doa dan dukungan
dari bapak dan ibu, penulis tidak akan pernah mampu menyelesaikan
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