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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO  
 

―Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah‖ – Q.S Huud:88 

―Berdoa dan bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan sesuatu, karena usaha 

tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yakinlah dan percaya bahwa kita bisa 

mengerjakan dan mencapai cita-cita kita dengan baik‖  

 

 

 

 

PERSEMBAHAN  
 

Karya Tulis Ilmiah ini saya persembahkan untuk 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji 

Orang Tua 

Sahabat dan teman-teman 

Semua pihak yang membantu dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 
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PRAKATA 

 Puja dan puji syukur atas hadirat Allah SWT yang maha pemberi 

kemudahan dan kelancaran, dan atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan 

karya tulis ilmiah dengan judul ―PENGARUH BERKUMUR DENGAN 

LARUTAN PROBIOTIK TERHADAP KADAR IgA SALIVA PADA ANAK 

USIA 10-17 TAHUN, PANTI ASUHAN AL-ITTIHAD SEMARANG‖ 

terselesaikan dengan baik oleh penulis. Pembuatan dan penulisan KTI ini 

ditujukkan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Kedokteran 

Gigi Universitas Islam Sultan Agung.  

 Dalam penulisan KTI ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan 

bimbingan dari beberapa pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan banyak 

terima kasih kepada:  

1. drg. Suryono, S.H., M.M., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan izin 

dalam proses pengambilan data dan membantu sehingga karya tulis ilmiah 

ini dapat berjalan lancar 

2. drg. Recita Indraswary, M.Sc Selaku pembimbing utama yang telah 

bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan banyak 

saran dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini  

3. drg. Ade Ismail A K, MDSc, Sp. Perio Selaku pembimbing pendamping 

yang telah memberikan saran dan bimbingan dengan baik dalam 

penyusunan karya tulis ilmiah ini  

4. drg. Muhamat Muhtar S.A Selaku dosen penguji yang telah memberi kritik 

dan saran yang membangun dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini  

5. Prof. Dr. dr. Banundari Rachmawati, SpPK(K) selaku Ketua Departemen 

Laboratorium GAKI Universitas Diponegoro Semarang yang telah 

memberikan izin dan kemudahan dalam penelitian sehingga penelitian 

berjalan lancar 

6. Papah dan mamah yang selalu mendukung saya dan atas semua 

perjuangan, kerja keras, nasehat dan kasih sayang  

7. Seluruh adik-adik panti asuhan Al-Ittihad yang telah bersedia untuk 

menjadi subjek dari penelitian KTI saya  

8. Seluruh sahabat dan teman-teman saya Hilma Yunita, Anisah Salsabila, 

Erdya Ning Pradikta, Maitsa Faradita, Zelinda Citra dan Shintia Permata 

yang selalu memberikan motivasi secara internal, semangat dan banyak 

membantu saya selama proses penyusunan karya tulis ilmiah ini  

9. Para dosen-dosen serta staff Fakultas Kedokteran Gigi Unissula yang telah 

memberikan pengetahuan untuk membantu proses belajar  
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10. Semua teman-teman Fakultas Kedokteran Gigi angkatan 2016 Coronadent 

2016 atas segala motivasi dan semangat yang diberikan 

11. Semua pihak yang telah membantu saya namun tidak bisa disebutkan satu 

per satu dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan karya tulis 

ilmiah ini  

Penulis mengharapkan beberapa kritik dan saran yang bersifat membangun 

karena penulis menyadari bahwa penyusunan KTI ini masih jauh dari kata 

sempurna.  

 Akhir kata saya berharap KTI ini dapat memenuhi tujuan dan manfaat 

untuk seluruh masyarakat, khususnya di bidang kedokteran gigi.  

Wassalamualaikum wr wb.  

 

       Semarang, Januari 2020  

 

        Penulis  

  


