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PRAKATA 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta 

karunia Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan lancar tanpa 

halangan apapun. 

Skripsi berjudul Pengaruh Terapi Imajinasi Terbimbing dengan Warna 

Hijau pada Pasien Odontektomi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ini 

disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultas Agung 

Semarang.  

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya atas semua bantuan dan dukungannya, kepada yang terhormat : 

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

Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ijin kepada 

penulis untuk melakukan penelitian.  

2. drg. Erdianto Setya Wardhana, MH.Kes selaku pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan arahan, dukungan, nasihat, 

motivasi, serta doa kepada penulis selama penelitian, penyusunan, dan 

penyelesaian karya tulis ilmiah ini.  

3. Dr. drg. Sandy Christiono, Sp. KGA selaku pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan arahan, dukungan, nasihat, 

motivasi, serta doa kepada penulis selama penelitian, penyusunan, dan 

penyelesaian karya tulis ilmiah ini.  
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4. drg. Musri Amurwaningsih selaku penguji yang telah meluangkan waktu, 

tenaga, pikiran, memberikan arahan, dukungan, nasihat, motivasi, serta doa 

kepada penulis, penyusunan, penyelesaian karya tulis ilmiah. 

5. Kedua orangtua tercinta Ayah Broto Saktiono dan Mama Rina 

Kartianingrum yang tak henti-hentinya memberikan doa- doa yang terbaik.  

6. Adik- adikku tercinta, Irfan, Aliya, dan Fatih serta  keluarga besar 

terimakasih untuk doa, semangat dan dukungan.  

7. Teman Seperjuangan Yusuf Nofriyanto  yang selalu memberikan  bantuan, 

semangat, dukungan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan karya 

tulis ilmiah ini.  

8. Sahabat-sahabat tersayang Nabila, Rani, Dini, Anggun, Indah, Icha, Naelil, 

Salma, Laily, Reka, Borneo, Lia dan teman-teman Maxillodenity FKG 2015 

serta semua pihak yang selalu memberikan  bantuan, semangat, dukungan 

serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

9.  Seluruh dosen, staff, karyawan, dan civitas akademika Fakultas Kedokteran 

Gigi Universitas Islam Sultan Agung atas semua bantuan dan kerjasamanya 

dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.  

Penulis menyadari dalam Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki, untuk itu 

kritik dan saran sangat penulis harapkan.Penulis berharap semoga Karya Tulis 

Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi perkembangan kemajuaan pengetahuan khususnya 

di bidang kedokteran gigi. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Semarang, 12Agustus  2019 

Penulis 


