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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Muqsitha Fitri Nugrahani 

Nim  : 31101300364 

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul hubungan 

kebersihan rongga mulut terhadap kualitas hidup pada pasien remaja di RSIGM 

Sultan Agung Semarang adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran 

bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau 

sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyertakan sumbernya. Jika saya 

terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

 

Semarang,.............................. 

 

 

                                                            Muqsitha Fitri Nugrahani 
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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  Kebersihan Rongga Mulut 

Terhadap Kualitas Hidup Pada Pasien Remaja Di RSIGM Sultan Agung 

Semarang”. 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, SH, MM, PhD, 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, semangat dan saran kepada penulis 

dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

3. drg. Welly Anggarani, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak 

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

dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

4. drg. Erdianto Setya Wardhana, M.H.Kes, selaku dosen penguji yang telah 

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

penulis dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 
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5. Bapak Sucipto dan Ibu Sri Mulyani, selaku orang tua saya yang telah banyak 

memberikan doa, kasih sayang, semangat, dukungan moril, materi dan 

nasehat, untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

6. Ibrahim Luthfi As Sidiq dan Ulya Rahma Nugrahani, selaku saudara-saudara 

saya yang selalu memberikan semangat, doa, serta nasihat dalam 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

7. Segenap keluarga besar dan saudara-saudara saya yang selalu memberikan 

semangat, doa, dukungan, serta nasihat dalam menyelesaikan karya tulis 

ilmiah ini. 

8. Adiana, Nunung, Apriana, Mala,  Enda,Firma, Agnes, Abu, Nisa Danny,   

Junizaf, Wilda, Anfa, Zaida,Mia, Rahajeng, Chusna, Priti, Robi, Raisa, Isma 

dan mbak dewi, selaku sahabat-sahabat tersayang saya yang telah banyak 

membantu, menemani, memberikan banyak semangat dan doa.  

9. Desy, Bella, Ainun, Kusnul, Nisya, Khairunnisa dan Nonik, selaku sahabat-

sahabat tersayang saya yang telah banyak membantu, memberikan banyak 

semangat dan doa. 

10. Kakak-kakak koas Di RSIGM Sultan Agung yang telah memberikan ijin dan 

membantu saya hingga penelitian ini dapat berjalan. 

11. Temen-temen seperjuangan “Alveolar” angkatan 2013 yang telah membantu, 

memberikan dukungan dalam penelitian ini dan sama-sama berjuang 

menyelesaikan KTI. 

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

serta banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan 
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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, 17 Januari 2017 

Penulis 


