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Assalamu’alaikum Wr.Wb  

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
karunia-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 : Pengaruh Aplikasi Gel Ekstrak Membran Kulit Telur Bebek 10% 
Terhadap Kepadatan Serabut Kolagen Pada Proses Penyembuhan Luka Gingiva 
(Kajian Pada Rattus Norvegicus). 

Karya tulis ilmiah ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini dengan penuh 
ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

1. drg. Suryono, SH., MM., Ph.D selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ijin 
kepada penulis untuk melakukan penelitian.  

2. drg. Recita Indraswary, MSc selaku pembimbing I yang telah sabar 
membimbing saya, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan arahan, 
dukungan, nasihat, motivasi dan doa selama penelitian dan penyusunan karya 
tulih ilmiah ini. 

3. drg. Rosa Pratiwi selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, 
tenaga, pikiran, memberikan arahan, dukungan, nasihat, motivasi dan doa 
selama penelitian dan penyusunan karya tulih ilmiah ini.  

4. drg. Ade Ismail A. K., MDSc, Sp. Perio selaku penguji yang telah 
meluangkan waktu, memberi nasihat, arahan, motivasi dan membantu dalam 
penyelesaian penyusunan karya tulis ilmiah ini.  

5. Kedua orang tua yang selalu dihati saya, Bapak (Alm) M. Agung Tri 
Hermanto yang telah memberikan banyak pengorbanan, dukungan moril, 
spiritual, dan materiil sebelum kepergiannya serta Ibu saya Sri Mulyati yang 
selalu memberikan doa yang senantiasa dipanjatkan untuk penulis dalam 
menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.  

6. Kakak saya tesayang Norman Agung Suwarsono yang telah memberikan 
dukungan moril, spiritual, dan materiil serta doa yang senantiasa dipanjatkan 
untuk penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

7. Kekasih saya tercinta Letda Novan Luhur Prasetyo yang selalu menemani 
saya, memberikan dukungan moril, spiritual, dan materiil serta doa yang 
senantiasa dipanjatkan untuk penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah 
ini. 
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8. Pakdhe saya Agung Eko Hermono dan Budhe saya Yanti yang telah 
memberikan dukungan moril, spiritual, dan materiil serta doa yang senantiasa 
dipanjatkan untuk penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

9. Adik sepupu saya Adel yang telah memberikan dukungan moril, spiritual, dan 
materiil serta doa yang senantiasa dipanjatkan untuk penulis dalam 
menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

10. Sahabat tersayang Icha, Angga, Deniya, Ojan, Tatar, Wira, Febrina, Gisty, 
Shinta, Manik, Chusna, Zia yang selalu berjuang bersama dalam suka dan 
duka yang selalu memberikan dukungan dan doanya untuk penulis dalam 
menyelesaikan penelitian ini.  

11. Semua teman-teman Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan 
Agung Semarang angkatan 2013 (Alveolar 2013) yang selalu memberikan 
bantuan, semangat dan do’a.  

12. Seluruh staf Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung 
Semarang yang telah banyak membantu.  

13. Seluruh staf LPPT Unit I, LPPT Unit IV, dan Laboratorium Mikroanatomi 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang membimbing saya dengan baik 
dalam melaksanakan penelitian ini. 

14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan yang telah banyak membantu 
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 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik 
yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. 

Akhir kata penulis berharap semoga KTI ini dapat bermanfaat bagi 
perkembangan kemajuan pengetahuan khususnya di bidang kedokteran gigi.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb  

 


