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PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan 

karya tulis ilmiah ini. 

Karya tulis ilmiah yang berjudul “Hubungan Terjadinya Impaksi Gigi 

Molar Ketiga Terhadap Kualitas Hidup”. Di susun untuk memenuhi sebagai 

persyaratan mencapai gelar sarjana kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, 

bantuan, dan bimbingan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. drg. Suryono, S.H, M.M, Ph.d, selaku dekan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. drg. Kusuma Arbianti, MMR, selaku dosen pembimbing I yang telah 

banyak 

memberikan tenaga, waktu, pikiran, dan saran kepada penulis dalam 

penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

3. drg. Eko Hadianto, MDSc, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak 

memberikan tenaga, waktu, pikiran, dan saran kepada penulis dalam 

penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 
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4. drg. Yayun Siti Rochmah, Sp.BM, selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan tenaga, waktu, pikiran, saran serta perbaikan kepada penulis 

dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

5. Bapak Bambang Sulistiyono dan Ibu Na’imah, selaku orang tua penulis 

yang telah banyak memberikan doa, kasih sayang, semangat, dukungan 

moril, materi, dan nasehat untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini 

6. Riana Puspita Sari dan Nazwa Aliya Sari, selaku saudara-saudara penulis 

yang selalu memberikan semangat, doa, serta nasihat dalam menyelesaikan 

karya tulis ilmiah ini. 

7. Enda, Muqsitha, Nunung, Firma, Mala, Diana, Agnes, Nisa Danny, 

Junizaf, Abu, Anit, Intan selaku sahabat-sahabat dan calon teman sejawat 

penulis yang selalu membantu, menemani dan memberi semangat kepada 

penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

8. Yulia Anggraini dan Nabilah selaku sahabat-sahabat penulis yang telah 

banyak membantu, memberikan semangat dan doa. 

9. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Program Studi Farmasi Unissula 

Semarang angkatan 2013 yang telah memberikan ijin dan membantu 

penulis hingga penelitian ini dapat berjalan 

10. Temen-temen seperjuangan “Alveolar” angkatan 2013 yang telah 

membantu dalam penelitian ini dan sama-sama berjuang menyelesaikan 

KTI. 
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11. Seluruh staff Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultas Agung 

Semarang yang telah mendidik, membibmibng, dan membantu selama 

menuntut ilmu di masa pendidikan.. 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna, 

serta banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik 

yang membangun untuk menyempurnakan karya tulis ilmiah ini dan berharap 

karya tulis ilmiah ini dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran gigi. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

    Semarang, 18 Januari 2017  

     Penulis 

  


