
EFEKTIVITAS BERKUMUR JUS BENGKOANG UNTUK 

 MENURUNKAN INDEKS DEBRIS PADA LANSIA 

Studi Klinis Pada Panti Sosial Tresna Werdha Bethani 

 

Karya Tulis Ilmiah 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

Mencapai gelar sarjana kedokteran gigi 

 

 

 
 

 

Diajukan oleh 

Tia Andriyani Herostiana 

31101200316 

 

 

 

 

 

 

Kepada 

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2016 

 



ii 
 

  



iii 
 

  



iv 
 

PRAKATA 

 

Assalammu’alaikum Wr. Wb  

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah 

– Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita 

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

penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “Efektivitas 

Berkumur Jus Bengkoang Untuk Menurunkan Indeks Debris Pada Lansia.“ 

Karya tulis ilmiah disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Karya tulis ilmiah ini dapat selesai 

tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, 

oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati 

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 Semarang. 

2. drg. Gunawan Wibisono, Msi. Med selaku dosen pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan, nasihat, semangat, motivasi serta meluangkan waktu, 

pikiran dan tenaga selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

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

bimbingan, nasihat, motivasi serta meluangkan waktu, pikiran dan tenaga 

selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 
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4. drg. Recita Indraswary, Msc selaku penguji yang telah memberikan 

bimbingan, nasihat, motivasi serta meluangkan waktu, pikiran dan tenaga 

dalam proses sidang karya tulis ilmiah ini. 

5. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi Ayahanda Heru dan Ibunda 

Isti Untari yang selalu memberikan doa, nasihat, dukungan, semangat untuk 

tidak menyerah, motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga serta menjadi 

inspirasi bagi penulis. 

6. Adik saya tersayang tergendut Egha Putra Herostiawan dan seluruh keluarga 

saya tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat untuk 

terus maju bagi penulis. 

7. Partner/saudara sepupu saya Mangge yang selalu membantu dalam 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

8. Sahabat tercinta saya Ika Dewi Rachmawati, Rr Mirza Ramadhany, Dwinda 

Rizky Imtiyas, Anindita Septiana Putri, Dati Aulia, Putri Aerlinda Supena 

dan Selvia Rachmawati yang selalu memberikan semangat dan membantu 

dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

9. Sahabat seperjuangan saya Lela Setyorini, Annisa Primasari, Puteri Fatma, 

Rahma Tria, Aulia MJ, M Muslim, dan Dimas Raditya yang saling 

menyemangati dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

10. Sahabat ingus saya Fitria Mega, Octa Naafi, Adistya Putri, Nency Preptisa, 

Windariani Soeryo, Faturrahman, Bayu Dwi W, Aditya Sebul, Fauzi Ahmad, 

Luthfan Hanif, Gilar Ardio, dan Tito Randa yang selalu memberikan tawa 

dan semangat bagi penulis. 



vi 
 

11. Teman – teman Dentrige angkatan 2012 Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan semangat dan 

barbagi ilmu kepada penulis. 

12. Seluruh staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang telah mendidik, membimbing dan membantu selama 

menuntut ilmu di masa pendidikan. 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah 

membantu penulis 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 penyusunan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 

saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis 

harapkan. 

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga karya tulis ilmiah ini dapat 

memenuhi tujuan dan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran gigi . 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

Semarang, Agustus 2016 
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