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PRAKATA 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah 

dengan judul Perbedaan Gambaran Email Gigi Setelah Direndam Dengan Susu 

Kambing Dan Susu Sapi. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat 

akademis untuk mencapai gelar sarjana kedokteran gigi  pada program pendidikan 

dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis ilmiah ini tidak akan 

selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan 

ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya 

kepada: 

1. drg. Suryono, SH., MM., Ph.D selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. drg. Prima Agusmawanti, Sp. KGA selaku dosen pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti bagi penulis dalam 

menyelesaikan karya tulis ini. 

3. drg. Recita Indraswary, MSc selaku dosen pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti bagi penulis dalam 

menyelesaikan karya tulis ini. 

4. drg. Rizki Amalina, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan 

banyak masukan dan arahan yang berarti bagi penulis dalam 

menyelesaikan karya tulis ini.  

5. Umi dan Bapak tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan 

kepada penulis yang tiada henti-hentinya dalam menyelesaikan pendidikan 

dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. 
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6. Kakak - kakak kandung tersayang yang telah memberikan dukungan 

moril, spiritual, dan materiil serta doa yang senantiasa dipanjatkan untuk 

penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

 Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak 

kekurangan oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi 

kesempurnaan karya tulis ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan bagi semua pembaca pada umumnya. 

Semarang,  20 Januari 2017 

 

Penulis
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