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PRAKATA

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan
penelitian dan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini untuk memenuhi persyaratan
dalam menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “Perbedaan Aplikasi
Sodium Fluoride (NaF) Dengan Acidulated Phosphat Fluoride (APF) Terhadap
Jumlah Streptococcus Mutans Saliva Anak 6-12 Tahun”. Shalawat dan salam
tidak lupa peneliti sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga,
sahabat dan para pengikutnya semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul
qiyamah.
Dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini peneliti menyadari bahwa
tanpa bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang terkait di dalamnya,
maka karya tulis ilmiah ini tidak akan terselesaikan. Karena itu pada kesempatan
ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.

Drg. Suryono, SH., MM., Ph.D selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2.

Drg. Ade Ismail, MDSc, Sp. Perio selaku dosen pembimbing I yang telah
banyak memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penyusunan
karya tulis ilmiah ini serta terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk
bimbingan.
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3.

Drg. Rina Kartika Sari selaku dosen pembimbing II yang telah banyak
memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penyusunan karya tulis
ilmiah ini serta terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk
bimbingan.

4.

Drg. Rizki Amalina, MDSc selaku dosen penguji yang telah banyak
memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran serta waktu luang yang telah
diberikan untuk bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah.

5.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan
Agung Semarang yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu.

6.

Kedua orang tua saya, Bapak Sudarto dan Ibu Tri Larasati yang telah
memberi dukungan moril, spiritual, materil dan doa tiada henti-hentinya dan
kakak tersayang Dara Betta Larasati yang memberikan bantuan, dukungan,
doa, dan selalu memberikan semangat serta Vergio Anggradhika Putra yang
selalu setia menemani dan memberi motivasi.

7.

Sofi, Ahdiahtus, Riezqia, Widya, Isma, Tanti, Nurul, Lulu, Raisa, Ega, Sari,
Atiya, Santy, Tiara, Anfa, Lathifatul, Umi, dan Puji selaku sahabat-sahabat
tersayang saya yang telah memberi semangat, hiburan, bantuan serta doa.

8.

Anak- Anak SDN 02 Genuksari Semarang serta Kepala Sekolah dan Bapak
Guru Mugip yang telah memberikan ijin dan membantu saya hingga
penelitian ini dapat berjalan.

9.

Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unissula yang telah
membantu penelitia saya berjalan dengan lancar.
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10. Teman-teman seperjuangan FKG angkatan 2013 “Alveolar” yang selalu
kompak, terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
11. Mbak Dewi, Mbak Inov, Mas Bagus dan seluruh staf fakultas kedokteran gigi
yang telah banyak membantu.
12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan yang telah banyak membantu
dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
Peneliti menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna,
mengingat keterbatasan dari peneliti, maka kritik dan saran yang bersifat
membangun sangat peneliti harapkan.
Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan serta bantuan yang telah
diberikan dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak
yang berkepentingan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Semarang, Januari 2017

Peneliti
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