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MOTTO 

 

Genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu 

 

Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati 

 

Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berpikir 

 

Jika orang lain bisa, maka aku juga termasuk bisa 

 

Belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak 

 

Kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas 
 

 

PERSEMBAHAN  

 

Karya Tulis Ilmiah ini saya persembahkan untuk : 

Fakultas Kedokteran Gigi Univesitas Islam Sultan Agung  

Dosen pembimbing dan dosen penguji 

Kedua orang tua  

Teman-teman FKG UNISSULA angkatan 2016  

Seluruh pihak yang telah membantu dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah  
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PRAKATA 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan  segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam haturkan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di 

hari kiamat, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Gambaran Faktor-

faktor Kinerja Dokter Gigi di Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan 

Agung Semarang” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Kedokteran Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam 

Sultan Agung. 

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, 

pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya 

kepada  : 

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

Universitas Islam Sultan Agung. 

2. drg. Kusuma Arbianti., M.M selaku pembimbing I yang telah sabar 

membimbing saya, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan 

arahan, dukungan, nasihat, motivasi, semangat dan doa selama penelitian 

dan penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

3. drg. Niluh Ringga Woroprobosari., M.Kes selaku pembimbing II yang 

telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan arahan dan saran, 

dukungan, nasihat, motivasi, serta doa selama penelitian dan penyusunan 

karya tulis ilmiah ini. 

4. drg. Erdianto Setya Wardhana, MH.Kes selaku penguji yang telah 

meluangkan waktu, memberi arahan, nasihat, motivasi, kritik dan 

membantu dalam penyelesaian penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

5. Bapak/Ibu dosen serta staff Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan memberikan banyak 

ilmu di masa pendidikan. 

6. Kedua orang tua yang selalu dihati saya: Bapak Sukahar dan Ibu Sutini 

yang telah memberikan banyak pengorbanan, dukungan moril, spiritual, 

materiil, semangat dan selalu memberikan doa sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

7. Keluarga besar yang selalu di hati saya yang telah memberikan banyak 

pengorbanan, dukungan moril, spiritual, materiil, semangat dan selalu 

memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah 

ini. 
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8. Sahabat saya tercinta Nadhila Nur Amalina yang selalu memberikan 

dukungan moril, spiritual, dan materiil serta doa yang senantiasa dapat 

menguatkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

9. Teman-teman terkasih saya Bela Rahma Hasnani, Lintang Alif Tyafani, 

Lisa Dayana Fitri, Iqlima Mindaniati, Risma Indriyani, Shafira Nurulita, 

Amalia Sekar Bumi dan Pingkan Rizky Amalia yang selalu menemani dan 

berjuang bersama dalam suka dan duka yang selalu mendengarkan keluh 

kesah dan memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan doanya untuk 

penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

10. Teman-teman KKN saya Sabiilul Istiqomah, Niken Dwi Rahayu, Selly 

Wangi, Lilik Ambarsari dan Desti Nurjannah yang selalu mendengarkan 

keluh kesah dan memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan doanya 

untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

11. Kakak-kakak yang saya sayangi Mbak Weya Harsiwi, Mutiara Saraswati, 

Meiliana Hanirizqy dan Ghirah Pri Radhya yang membantu dan 

memberikan dukungan, semangat, dan motivasi dalam penyelesaian 

penelitian karya tulis ilmiah ini. 

12. Teman seperbimbingan : Hasan Lukman, Devina Vedayumna. Annisa 

Firdaus, Muvida Safitri, Novia Astriyani, dan Moh Irsyad Hanif atas 

segala motivasi dan semangat yang diberikan. 

13. Semua teman-teman Fakultas Kedokteran Gigi Unissula angkatan 2016 

(Coronadent 2016) atas segala motivasi dan semangat yang diberikan. 

14. Seluruh staf Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang 

yang membimbing saya dengan baik dalam melaksanakan penelitian ini. 

15. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan yang telah membantu 

dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

Semoga bantuan semua pihak yang tertulis diatas menjadi amal ibadah dan 

mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa 

Karya Tulis Ilmiah ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. 

Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat 

penulis harapkan. 

Akhir kata penulis berharap Semoga Karya tulis Ilmiah ini dapat 

bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi perkembangan kemajuan 

pengetahuan khususnya di bidang kedokteran gigi. 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Semarang, 27 Januari 2020 

 

Penulis 

 


