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PRAKATA 

Assalamu’alaikum Wr.Wb  

Alhamdulilah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

karya tulisan ilmiah ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Skripsi yang 

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 

dan keterbatasan dalam karya tulis ilmiah yang telah disusun terdapat banyak 

kekurangan.  Penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas 

segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sehingga tugas karya ilmiah 

penulis dapat terselesaikan. Sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan 

terimakasih kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

2. drg. Moh. Yusuf, Sp. Rad. O.M selaku dosen pembimbing 1 yang telah 

meluangkan waktu dalam  memberi bimbingan, kritik, saran dan dukungan 

hingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat selesai. 

3. drg. Erdianto Setya Wardhana, MH.Kes selaku dosen pembimbing 2 yang 

telah meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, kritik, saran dan 

dukungan hingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat selesai. 

4. drg. Grahita Aditya, Sp.Orth selaku  dosen penguji yang memberikan 

saran dan kritik yang membangun sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

5. Pihak Radiologi RSIGM UNISSULA yang sudah bersedia membantu 

selama proses penelitian. 

6. 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 

Karya Tulis Ilmiah. 

7. Kepada orangtua saya yangti, yangkung dan pak suhud yang memberikan 

motivasi, dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis 

ilmiah ini. 

8. Saudara- saudara tercinta, Tika gesti rahmawati, dan Adinda deska putri 

rahmawati yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa 

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

9. Sahabat dalam penelitian Gieta Hariyani Widyawati  yang telah 

membantu, mendukung, memberi semangat, dan doa sehingga penulis 

dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

10. Arman arroisi  yang telah membantu, mendukung, memberi semangat dan 

mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini 

11. Sahabat – sahabat  tercinta  lalak, cicik, nopek, venty yang selalu setia 

memberi semangat, membantu dalam setiap kesulitan, saling menguatkan 

satu sama lain, serta doa. 

12. Sahabat-sahabat tersayang iwang, nia, thareq yang telah memberi 

semangat, membantu dalam setiap kesulitan.  

13. Teman – Teman Coronadent  FKG UNISSULA angkatan 2016 yang turut 

serta membantu 

 

 

 

 

 

 

 


