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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

 Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan 

penulisan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Pasta Gigi 

Ekstrak Kulit Daun Lidah Buaya (Aloe Vera) Terhadap Penurunan Indeks Plak”. 

Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta 

keluarga, sahabat dan para pengikutnya. 

Karya tulis ilmiah ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agumg Semarang. Pada kesempatan ini dengan penuh 

ketulusan penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

yang terhormat: 

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

Universitas Islam Sultan Agung. 

2. Prof.Dr.drg. Oedijani Santoso MS selaku dosen pembimbing I yang telah 

memberikan nasihat, arahan, motivasi dan telah membimbing dengan sabar 

dan penuh pengertian kepada penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis 

Ilmiah serta terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan. 

3. Drg. Rahmat Hidayat selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan 

nasihat, arahan, motivasi dan telah membimbing dengan sabar dan penuh 

pengertian kepada penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah serta 

terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan. 

4. Drg. Ade Ismail A. K., MDSc., Sp.Perio selaku penguji yang telah 

memberikan nasihat, pengarahan dan saran serta waktu yang telah diberikan 

untuk bimbingan. 

5. Kedua orang tua tercintaku bapak Parno S.H dan ibu Nurkhayati yang selalu 

memberi dukungan, semangat, motivasi, cinta serta doa yang tiada henti 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 
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6. Kedua adikku  tersayang Dati Deliana dan Dati Amalina atas segala 

dukungan, semangat dan doanya. 

7. Mochamad Haibani yang selalu mensupport, membantu dan memberikan 

semangat, doa serta hiburan.  

8. Sahabat-sahabatku tercinta Selvia, Putri, Lela, Cemi, Tia, Anin, Ika, Dwinda, 

Icha terima kasih untuk semangat, motivasi, hiburan, dan waktu untuk 

mendengar keluh kesah serta bantuannya dari awal kuliah hingga 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

9. Penghuni panti sosial asuhan anak “Aisyiyah” Semarang selaku subjek dalam 

penelitian yang telah membantu jalannya penelitian. 

10. Semua teman-teman seperjuangan FKG UNISSULA angkatan 2012 “Dens 

Trigeminus” yang selalu kompak. 

11. Seluruh staf pengajar dan karyawan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

Islam Sultan Agung yang telah mendidik, membimbing selama menuntut 

ilmu di masa pendidikan. 

Demikian penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi 

bahan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang kedokteran gigi. Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan 

dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, oleh karena itu kritik dan saran yang 

bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan 

selanjutnya. 

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. 

 

 

Semarang, 18  Januari 2016 

 

Penulis 
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