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PRAKATA 

 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah - Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan 

penulisan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Hubungan Antara Status Karies 

Terhadap Status Gizi Pada Anak Pada Anak Sekolah Usia 8 - 12 Tahun Studi 

Kasus Pada MI Tanwirul Qulub, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa 

Tengah.” Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 

beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. 

Karya tulis 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 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. R. Rama Putranto, M.Kes., PhD (Orth) selaku pembimbing I yang telah 

sabar membimbing saya, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan 

arahan, dukungan, nasihat, serta motivasi dan do‟a selama penyusunan karya 

tulis ilmiah ini. 

3. drg. Rahmat Hidayat selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing 

saya, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan arahan, dukungan, 

nasihat, serta motivasi dan do‟a selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

4. drg. Prima Agusmawanti, Sp. KGA selaku penguji yang meluangkan waktu 

tenaga, pikiran, memberikan arahan, dukungan, nasihat, serta motivasi dan 

do‟a selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

5. Ibu Istiqomah Spd.I selaku Kepala Sekolah MI Tanwirul Qulub yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan arahan, dukungan, nasihat, 

serta motivasi dan do‟a selama penelitian karya tulis ilmiah ini. 

6. Kedua orang tua yang selalu dihati saya Bapak Ngarbi dan Ibu F. Suwardinah 

yang telah memberikan banyak pengorbanan, dukungan, do‟a dan materiil 
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yang senantiasa mendengarkan keluh - kesah penulis dan memberi semangat 

dari awal hingga akhirnya karya tulis ilmiah ini terselesaikan.  

7. Adik saya tersayang Febri Dwi Laksana yang telah memberi dukungan moril, 

spiritual, semangat yang senantiasa dipanjatkan untuk penulis dalam 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

8. Sepupu saya Sari yang telah memberikan dukungan moril, spiritual, semangat 

yang senantiasa dipanjatkan untuk penulis dalam menyelesaikan karya tulis 

ilmiah ini. 

9. Sahabat saya tercinta sewaktu SMA hingga saat ini Lilis, Fitri, Yana yang 

telah memberi dukungan, semangat, motivasi, dukungan spiritual untuk 

penulis yang senantiasa dipanjatkan dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah 

ini. 

10. Sahabat saya sewaktu kuliah hingga saat ini, Farisa, Dina, Rosi, Hani, Noy 

yang telah memberi dukungan, semangat, motivasi, dukungan spiritual untuk 

penulis yang senantiasa dipanjatkan dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah 

ini. 

11. Teman - teman yang membantu saya saat penelitian Farisa, Hani, Dina, Acik, 

Wilda, Nunung, Enda, Nofi yang selalu mendukung saya hingga penelitian ini 

selesai. 

12. Semua teman - teman Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan 

Agung angkatan 2013 ( Alveolar 13) yang selalu memberikan dukungan, 

semangat, bantuan dan do‟a dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

13. Seluruh staf Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung yang 

telah banyak membantu dalam meyelesaikan karya tulisilmiah ini. 

14. Seluruh para guru dan pengajar MI Tanwirul Qulub yang telah meluangkan 

waktu dan membantu penulis untuk melakukan penelitian dalam 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 

banyak membantu dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 
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Semoga bantuan dari semua pihak yang tertulis di atas 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 berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat 

bermanfaat bagi perkembangan kemajuan pengetahuan khususnya di bidang 

kedokteran gigi. 

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb 

 

Semarang, 13 Januari 2017 
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