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PRAKATA 

Bismillahirrahmanirrahim  

Assalamualaikum Wr, Wb 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta 

karunia Nya kepada kita semua. Shalawat dan salan tercurahkan kepada junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga,  sahabat dan para pengikutnya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul : “Efek 

Pemberian Gel Sarang Burung Walet pada Socket Gigi Terhadap Kepadatan 

Serabut Kolagen Pasca Ekstraksi Gigi Tikus Wistar Jantan”. 

 Karya tulis ilmiah ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultas Agung Semarang. Pada kesempatan ini dengan penuh 

ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 

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

Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ijin kepada 

penulis untuk melakukan penelitian. 

2. drg. Yayun Siti Rochmah, Sp. BM selaku pembimbing I yang telah 

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

nasihat, motivasi, serta doa kepada penulis selama penelitian, penyusunan, 

dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

3. drg. Ade Ismail A K, MDSc. Sp.Perio selaku pembimbing II yang telah 

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



nasihat, motivasi, serta doa kepada penulis selama penelitian, penyusunan, 

dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

4. drg. Endah Aryati, MDSc selaku penguji yang telah meluangkan waktu, 

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

doa kepada penulis, penyusunan, penyelesaian karya tulis ilmiah  

5. Kedua orangtuaku tercinta Bapak, Mamak, dan Mbak Florentina Capriati 

yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara materil maupun 

moril sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. 

6. Mas Tukin dan keluarga yang telah membantu mencarikan sarang burung 

walet sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. 

7. Bapak Dante dan seluruh civitas Laboratorium Biokimia Kimia 

Universitas Negeri Semarang yang telah membantu proses berjalannya 

penelitian. 

8. Bapak Wasino selaku tehnisi LPPT IV UGM yang telah membantu proses 

berjalannya penelitian. 

9. Pak Yunadir yang telah membantu dalam proses pembuatan preparat 

histologis di  Laboratorium Patologi Anatomi FK UGM. 

10. dr Hanggoro TR, Ph.D, Sp.PA dan dr Dyas selaku residen di Laboratorium 

Patologi Anatomi FK UGM yang telah membantu dalam proses 

pembacaan preparat histologis. 

11. Saudara seperjuangan serta calon teman sejawatku tersayang yang selalu 

berjuang dalam suka dan duka bersama Momok, Nofi, Enda, Nunung, 

Firma, Agnes, Adiana, Unyil, Riezqia, Bos Abu, Jun yang selalu 



memberikan bantuan, semangat, dukungan, kebahagian serta doa kepada 

penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

12. Sahabat terbaik yang telah menemaniku selama satu dekade dan akan 

seterusnya yaitu Angger Bondan Widiantoro dan Mirda Fitriana 

13. Seluruh teman-teman Alveolar tersayang serta semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan dan menyusun karya tulis ilmiah 

ini. 

14. Seluruh teman satu bimbingan Chusna, Rizal, Rito serta teman lainnya 

yang tidak bisa disebutkan satu per satu namun akan selalu diingat 

bantuannya. 

15. Seluruh dosen, staff, karyawan, dan civitas akademika Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung atas semua bantuan dan 

kerjasamanya dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

16. Big thanks to DJ, Producer and Musician around the world who gave me a 

lot of energy and animal spirit. 

Akhir kata penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat 

bermanfaat bagi perkembangan kemajuaan pengetahuan khususnya di bidang 

kedokteran gigi.  

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Semarang, 23 Januari 2017 

 

Penulis 

  



 


