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KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena
berkat rahmat dan hidayahNya peneliti dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah
ini yang akan diajukan guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam
menyelesaikan Pendidikan Kedokteran Gigi di Universitas Islam Sultan Agung
Semarang dengan judul “Pengaruh pembe rian madu manuka terhadap jumlah
fibroblast pada hari ke 3 dan 7 pada proses penyembuhan luka tikus wistar
(wistar rats)“. Shalawat serta salam tidak lupa peneliti haturkan kepada Nabi
Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dalam
menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan
dan dorongan dari berbagai pihak yang terkait di dalamnya, maka Karya Tulis
Ilmiah ini tidak akan terselesaikan. Karena itu pada kesempatan ini, peneliti
mengucapkan terima kasih banyak kepada :
1. drg. Suryono, S.H, PhD selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. drg. Diyah Fatmasari, MDSc selaku dosen pembibing I yang
senantiasa sabar memberikan bimbingan kepada saya.
3. drg.

Rahmawati

Sri

Praptiningsih,

M.Med.Ed

selaku

dosen

pembimbing II serta dosen wali yang selalu sabar membimbing saya
semenjak dari awal saya kuliah.
4. drg. Grahita Aditya, Sp.Orth selaku dosen penguji yang telah
memberikan banyak saran dan pertanyaan sehingga KTI saya bias
menjadi lebih baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam
Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan memberikan banyak
ilmu.
6. Ayah saya almarhum Dr.Santoso Soemitro, Sp.M yang selalu
memberikan pelajaran dan bimbingan dalam hidup. Dan juga, ibu saya
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almarhum Endah Budi Astuti, SH yang selalu menyemangati saya.
Tidak lupa kepada ibu Sri Mustika selaku ibu angkat saya yang selalu
menemani saya, dan kakak saya dr. Novarani Dian Mayangsari
7. Dhela Septian Anggaretta, S.Pd atas semangatnya, keceriaanya, dan
atas waktu yang telah diberikan.
Peneliti menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari
sempurna, mengingat keterbatasan dari peneliti, maka kritik dan saran yang
bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Akhir kata, semoga Allah SWT
membalas semua kebaikan serta bantuan yang telah diberikan dan semoga Karya
Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Semarang,
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September 2016
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