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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto: 

“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya (QS. Al-Baqarah 286). Selalu bersyukur dan tetap melakukan 

yang terbaik.” 

 

Persembahan: 

Karya tulis ini saya persembahkan untuk  

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung 

Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji 

Orang Tua 

Sahabat dan Teman-teman 

Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya Literature Review ini 
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PRAKATA 

Assalamu’alaikum Wr. Wb  

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

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

menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah dengan judul “Analisis Secretory 

Immunoglobulin A Saliva Pada Anak Cleft Dengan Anak Non-Cleft Pada Usia 

Tumbuh Kembang”. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan 

kepada Muhammad SAW yang penulis harapkan syafaatnya karenanya penulis 

dapat menyelesaikan tugas Literature Review.  

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 

penyusunan Literature Review ini. Selanjutnya penulis haturkan terimakasih 

kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sehingga 

tugas Literature Review penulis dapat terselesaikan. Sebagai rasa syukur, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung; 

2. drg. Islamy Rahma Hutami, Ph.D selaku penguji yang telah memberikan 

pertanyaan, pengarahan dan saran yang sangat membangun dan 

membantu; 

3. DR. drg. Yayun Siti Rochmah, Sp.BM selaku pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan arahan, dukungan, 
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nasihat, motivasi, serta doa kepada penulis dalam penelitian, 

penyusunan, dan penyelesaian Literature Reviewini; 

4. drg. Teguh Tri Widodo, M.Kes., Sp.Pros selaku pembimbing II yang 

telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan arahan, 

dukungan, nasihat, motivasi, serta doa kepada penulis dalam penelitian, 

penyusunan, dan penyelesaian Literature Reviewini; 

5. Kedua orang tua saya, Bapak N. Santoso dan Ibu Warmi beserta 

keluarga besar penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, 

dan pengorbanannya kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Literature Review ini; 

6. Seluruh dosen dan staff pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung yang telah mendidik, membimbing dan 

membantu selama menuntut ilmu di masa pendidikan; 

7. Seluruh rekan-rekan Xalvadenta 2017 terimakasih atas kerjasama, 

kebersamaan dan dukungannya sampai hingga saat ini; 

8. Sahabat dan Teman-teman yang telah banyak memberi semangat, 

dorongan, motivasi dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan 

Literature Review ini; 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah banyak 

membantu dalam menyelesaikan Literature Reviewini. 

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan serta 

bantuan yang telah diberikan. Penulis memiliki harapan semoga Literature 
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Reviewini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang kedokteran gigi. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

Pati, 28 Desember 2020 

 

 

Wiwik Dwi Astuti 
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