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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTO 

“ Selalu berfikir positif karena pemikiran tersebut akan memberikan energy 

positif yang kemudian akan mendatangkan hal baik. Hal baik yang datang akan 

membawakan kita lebih dekat kepada kesuksesan“ 

“ Berprasangka baiklah kepada Allah SWT karena Allah adalah sesuai dengan 

prasangka hamba-Nya” 

 

PERSEMBAHAN 

Karya tulis ini saya persembahkan kepada 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung 

Orang Tua 

Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji 

Sahabat dan Teman teman 

Semua pihak yang telah membantu dala m terselesainya karya tulis ilmiah ini 
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PRAKATA 

Bismillahirahmanirrahim. 

Assalammu’alaikum Wr.Wb 

      Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa 

tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan 

seluruh umutnya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah 

dengan judul “Hubungan Konsumsi Makanan Kariogenik Dengan Indeks 

Pufa/Pufa Pada Anak Sekolah Dasar”. Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah 

satu syarat untuk mendapatkan gelar sarja Kedokteran Gigi di Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung.  

Dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan 

bimbingan, bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini 

penulis ingin mrngucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. drg. Prima Agusmawanti, Sp.KGA., selaku dosen pembimbing I yang 

telah banyak memberikan waktu, tenaga, pikiran, ilmu, saran serta 

kesabarannya kepada penulis dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini; 

2. drg. Musri Amurwaningsih, M.Med.Ed., selaku dosen pembimbing II 

yang telah banyak memberikan waktu, tenaga, pikiran, ilmu, saran serta 

kesabarannya  kepada penulis dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini; 

3. Dr.drg. Sandy Christiono, Sp.KGA., selaku dosen penguji yang telah 

banyak memberikan pertanyaan, pengarahan yang sangat membangun 

serta waktu, tenaga, ilmudan saran kepada penulis dalam penyelesaian 

karya tulis ilmiah ini; 

4. Bapak H. Abdul Manap, dan  Ibu Hj.Darwi, Kakak Nurhalimah, 

Nuratikah, adik Sahiba, alya, serta keluarga besar penulis yang telah 

memberikan banyak do’a, dukungan, motivasi, semangat, serta nasehat 

kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan karya tulis ilmiah 

ini; 
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5. Risma Indriyani, Bela Rahma, Iqlima Mindaniati, Lintang Alif, Ulfa 

Aynaya, Rinitha Panbiyani, selaku sahabat penulis yang menjadi tempat 

berkeluh kesah dan penyemangat serta memberikan do’a, motivasi dan 

dukungan dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini; 

6. Iis, Janah, Inayah, dan Ria, Selaku sahabat SMA penulis yang menjadi 

penyemangat, dukungan serta memberikan do’a dalam menyelesaikan 

karya tulis ilmiah ini;  

7. Siswa dan siswi SD Negeri 01 Gebangsari Semarang serta Kepala 

Sekolah yang telah memberi ijin dan membantu saya hingga penelitian 

ini dapat berjalan 

8. Keluarga besar “Coronadent” Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2016; 

Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk 

menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan para pembaca pada umumnya dan 

khususya mahasiswa kedokteran gigi. 

Wassalammu’alaikum Wr.Wb. 

 

 

 

Semarang, Januari2019 

 

         Lisa Dayana Fitri 


