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PRAKATA 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan 

lindungan-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan ini dalam 

bentuk Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Perbedaan Pertumbuhan Candida albicans 

Pada Berbagai Waktu Paparan Ekstrak Daun Ketapang (Terminalia catappa L.) 

(Kajian In Vitro)”, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, 

keluarga, sahabat, dan teman-teman. 

Selama penyelesaian tugas ini penulis menyadari bahwa sudah tentu tanpa 

bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang terkait didalamnya, maka Karya 

Tulis Ilmiah ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis 

menghanturkan rasa terimakasih yang mendalam 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 dan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. drg. Helmi Faturrahman Hanafie, Sp.Prost dan drg. Rizki Amalina, M.Si selaku 

Dosen Pembimbing yang telah sabar dan penuh kesungguhan memberikan 

bimbingan, saran, dan dorongan sehingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini 

dapat terselesaikan. 
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3. drg. Recita Indraswary, M.Sc selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan 

waktu, tenaga, pikiran, memberikan arahan, saran, dan dorongan sehingga 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan. 

4. Keluarga tercinta saya, Bapak Dapiyo dan Ibu Murni yang senantiasa 

memberikan doa, cinta dan kasih sayang yang tiada berujung, serta dukungan 

setiap waktu sehingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan. 

5. Kakak saya dr. Erna Murtiani dan dr. Nanang Handoko serta keluarga besar saya 

yang selalu memberikan doa, nasehat, dan dorongan kepada saya sehingga 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan. 

6. My lovely good boy Rizal Saeful Drajat, yang selalu memberikan nasehat, 

dukungan dan semangat yang diberikan selama ini kepada saya dengan sepenuh 

hati. 

7. Sahabat seperjuangan: Anisa, Nadea, Rahma, Mila, Dina, Windy, Aan, dan Deli, 

serta teman-teman alveolar 2013 yang telah mendukung, memberikan semangat, 

motivasi dalam menyusun dan menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Penulis menyadari bahwa KTI ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan. Akhir kata 

semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang 

bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

Wassalamualaikum, Wr. Wb.  

Semarang,  26  Januari 2017 

Penulis 


