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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto: 

Jangan pernah takut untuk mencoba, karena akan selalu ada kesuksesan dan 

keberhasilan 

Persembahan: 

Karya Tulis Ini Dipersembahkan Kepada 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung  

Dosen Pembimbing dan Penguji 

Semua Pihak yang Membutuhkan Untuk Menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah 
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PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimbahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah dengan judul ”Gambaran Tingkat 

Stres dan Kadar sIgA Saliva Mahasiswa Profesi Fakultas Kedokteran dan 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung”. Shalawat dan 

salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Muhammad SAW yang penulis 

harapkan syafaatnya karenanya penulis dapat menyelesaikan tugas karya tulis 

ilmiah. 

Penulis merasa bahwa karya tulis ilmiah ini bukan merupakan hasil karya 

tulis penulis seorang, akan tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dari 

berbagai pihak. Penulis menyadari atas kekurangan dan keterbatasan dalam karya 

tulis ilmiah yang telah disusun terdapat banyak kekurangan. Selanjutnya penulis 

haturkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan yang telah 

diberikan sehingga tugas karya tulis 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 yang telah membantu dan 

memberikan izin dalam proses pengambilan data hingga karya tulis ilmiah 

dapat berjalan lancar. 
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2. drg. Rina Kartika Sari, Sp.PM selaku dosen pembimbing I yang telah 

mempermudah berjalannya penelitian, membimbing, mengarahkan serta 

memberikan waktunya untuk menyumbangkan gagasan dalam penyusunan 

karya tulis ilmiah dengan sabar dan penuh pengertian. 

3. Erna Dwi Agustin, S.Psi selaku dosen pembimbing II yang telah membantu 

menyusun dalam mengarahkan penulisan dan memberi arahan penyusunan 

karya tulis ilmiah dengan sabar dan penuh pengertian. 

4. drg. Rochman Mujayanto, Sp.PM selaku dosen penguji yang telah 

memberikan kritikan dan saran yang membangun dalam penulisan karya tulis 

ilmiah ini. 

5. Kedua orang tua saya, Papa (Toto Sulistyo) dan Mama (Anies Safrina) yang 

selalu memberikan yang terbaik untuk saya, tanpa doa dan dukungan dari 

papa dan mama, saya tidak akan pernah mampu menyelesaikan Karya Tulis 

Ilmiah ini.   

6. Adik (Nadhira Hani Hidayatillah dan Muhammad Azhar Ridwan 

Hidayatullah), eyang kakung (Bapak Marwoto), dan seluruh keluarga besar 

saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya agar segera menyelesaikan 

Karya Tulis Ilmiah ini.  

7. Kakak-kakak mahasiswa profesi Fakultas Kedokteran dan Fakultas 

Kedokteran Gigi angkatan 2014 yang bersedia menjadi responden dalam 

penelitian saya. 

8. Semua sahabat saya, Oki Husni, Novia, Noventika, Dessy, Nabila, Anindya, 

Tasha, Devina, Salsa, Faradila, dan Enggar yang memberikan semangat, 



  

 viii  
 

dukungan, kerjasama, dan mendoakan sehingga Karya Tulis Ilmiah ini 

terselesaikan dengan baik. 

9. Teman – teman Coronadent FKG UNISSULA 2016 yang membantu 

memberi bantuan semangat dan pengetahuan selama proses belajar di FKG 

UNISSULA. 

10. Seluruh dosen dan staf karyawan di FKG UNISSULA yang telah mendidik, 

membimbing dan membantu selama menuntut ilmu di pendidikan sarjana 

kedokteran gigi. 

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis 

mengucapkan banyak terimakasih. 

Akhir kata, penulis memiliki harapan semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat 

bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam 

bidang kedokteran gigi 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Semarang, 28 Januari 2020 

 Penulis 

 

 

 

 

 


