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PRAKATA
Assalamualaikum wr. wb
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha
Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan
judul: “PENGARUH PEMBERIAN GEL EKSTRAK BUAH PISANG AMBON
LUMUT (Musa paradisiaca l) TERHADAP HIPERSENSITIVITAS DENTIN
Studi in vivo pada tikus wistar jantan)” sesuai dengan waktu yang telah
direncanakan.
Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Kedokteran Gigi di Universitas Islam Sultan Agung.
1.

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak bantuan
dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu,
dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu,
khususnya:

2.

Terimakasih kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang telah
memberikan saya kesempatan dan kelancaran dalam pembuatan skripsi.

3.

Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Sultan
Agung
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4.

drg. Suryono, Ph.D.,S.H.,MM selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Islam Sultan Agung.

5.

drg. Ade Ismail A K, MDSc, Sp.Perio selaku pembimbing I dan drg. Erdianto
Setya Wardhana, MH.Kes selaku pembimbing II yang telah banyak
memberikan bimbingan, nasehat, waktu, arahan dan semangat kepada
penulis.

6.

DR.drg. Yayun Siti Rochmah, Sp.BM selaku Penguji yang telah banyak
memberi masukan demi kebaikan skripsi.

7.

Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan
Agung yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi.

8.

Bu Kartika selaku analis laboratorium fisiologi hewan Universitas Negeri
Semararng yang telah membantu melakukan penelitan dan Bu Eva selaku
analis laboratorium kimia FK UNISSULA yang telah membantu melakukan
penelitian di Laboratorium dan membimbing peneliti dalam melakukan
penelitian.

9.

DR H Agus Siswanto dan Eddy Nurwati S.Pd sebagai orang tua yang telah
memberikan kasih sayang, selalu mendoakan yang selama ini memberikan
dukungan moril maupun materil yang tak terhingga.

10. Kakak tercinta drg Rahmadika Kemala Firdausia dan Anggono Ahyunianto
S.E.
11. Aulia Shabrina yang selalu bersama untuk memecahkan masalah dan
memberikan dukungan yang dihadapi selama penelitian.
vi

12. Teman seperjuangan Afifa, Efridha, Faiza, Andin, Salma, Rizal dan temanteman Coronadent 2016 Kedokteran Gigi Unissula.
13. Kepada Mas Darwin yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama
ini.
14. Dan semua teman-teman atau pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan
satu persatu. Terima kasih atas semuanya.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat
kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan
kemampuan yang penulis miliki.
Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat
mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah
perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis
mendapat balasan dari Allah SWT.
Wassalamualaikum wr. wb.
Semarang, Januari 2020
Penulis
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