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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya penulis dapat 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Gambaran Volume Saliva Pada 

Lansia”. 

 Karya Tulis Ilmiah ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam 

menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Jurusan Keperawatan 

GigiPoliteknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung. 

 Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis banyak mengalami 

hambatan dan kesulitan, namun atas bimbingan,arahan, bantuan dan dukungan 

dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak 

kepada : 

1. Allah SWT, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya 

Tulis Ilmiah ini, 

2. Bapak Cecep Sukandar, mama Masitoh, kakak dan adik tercinta yang 

senantiasa memberikan do’a, motivasi, dukungan dan semangat yang tiada 

henti menjadi inspirasi utama bagi penulis, 

3. Dr.Ir. H. Oesman Syarif, M.KM, sulaku Direktur Politeknik Kesehatan 

Bandung, 

4. Tri Widyastuti, S,KM, M. Epid, selaku Ketua Jurusan Keperawatan Gigi 

serta Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, gagasan dan 

pengarahan kepada penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, 

5. drg. Hj. Dewi Sodja Laela, M. Kes. selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang selalu memberikan dukungan moril kepada penulis, 

6. drg. Neneng Nurjanah, M.Kes. selaku pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan, bantuan serta senantiasa meluangkan waktu dan 

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penyusunan karya tulis 

ilmiah ini, 
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7. Denden Ridwan Chaerudin, S.SiT, M.Dsc dan Tri Widyastuti, SKM, M. 

Epid selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan 

kepada penulis,  

8. Seluruh Dosen serta Staf TU yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

kepada penulis, 

9. Sahabat sisterfillah : Aulianisa Wardatun F, Tri Sulastri, Triani Apriliana, 

dan Ruth Oktavia yang senantiasa memberikan dukungan, menemani dan 

memotivasi penulis untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

10. Penghuni madina kamar atas : Susanti Nur’aeni, Triani Apriliana, Elda 

Nurmeida dan Via Awalia yang telah saling menyemangati dalam 

penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, 

11. Rekan-rekan seperjuangan JKG Fossa 23 yang sudah saling membantu 

dan memberikan dukungan serta semangat dalam penulisan Karya Tulis 

Ilmiah, 

12. Semua pihak yang telah memberikan gagasan dan dukungan dalam 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu. 

 Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan semua dan 

senantiasa dicurahkan rahmat oleh-Nya. Penulis berharap semoga Karya Tulis 

Ilmiah ini dapat menambah pengetahuan serta memberi manfaat bagi para 

pembaca. Semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima 

dengan senang hati. 

 

       Bandung,       Januari 2020 

 

             Penulis 


