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KATA PENGANTAR 

 

  Alhamdulillahirabbil’alamin. Segala puji penulis panjatkan kehadirat 

 Allah  Subahanahu wa Ta’ala, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan 

 rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

 Karya Tulis Ilmiah “Gambaran Kejadian Gingivitis Pada Remaja Pubertas”.  

  Karya tulis ilmiah ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

 menyelesaikan program pendidikan Diploma III Jurusan Keperawatan Gigi 

 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I , Bandung.  

 Penulis mengucapkan terimakasih kepada :  

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis 

dapat menyusun dan menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.  

2. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan dan do’a yang menjadi 

motivasi terbesar penulis untuk segera menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.  

3. Dr. Ir. H. Osman Syarif, MKM selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian 

Kesehatan Bandung.  

4. Tri Widyastuti, SKM., M.Epid selaku ketua jurusan Keperawatan Gigi Politeknik 

Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung.  

5. Yonan Heriyanto, M.Kes, selaku dosen pembimbing akademik yang telah 

memberikanmotivasi dan dorongan agar karya tulis ilmiah ini terselesaikan. 

6. Nining Ningrum S.Pd, S.Si.T, M.Kes selaku pembimbing karya tulis ilmiah, yang 

telah menyediakan waktu, memberikan motivasi dan turut serta bekerja keras 

menyumbangkan segala pemikirannya dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.  

7. drg. Dewi Sodja Laela M.Kes selaku dosen penguji I  

8. Sekar Restuning S.ST, M.Kes selaku dosen penguji II  

9. Agus Suryana, S.Sos, selaku kepala perpustakaan yang telah bersedia 

mendengarkan, membantu dan memberikan masukan kepada penulis.  

10. Seluruh Dosen dan Staff administrasi Jurusan Keperawatan Gigi Politeknik 

Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung yang telah memberikan dukungan 

kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.  
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11. Keluarga besar yang selalu memberikan do’a dan dukungan yang tiada henti 

terlontarkan untuk penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.  

12. Shania Namara Solena dan Saerah Tul Hikmah yang selalu membersamai penulis 

dalam setiap proses penyusunan karya tulis ilmiah ini, suatu kehormatan dapat 

duduk bersama berkeluh kesah dalam perjuangan dan masa sulit. 

13. Teman seperjuangan Bimbingan Merisa Salsa Rahayu dan Dhian Nurvita . 

14. Teman-teman angkatan 23 Jurusan Keperawatan Gigi Politeknik Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Bandung yang telah memberikan bantuan, memberikan 

dukungan, serta hiburan kepada penulis. 

15. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah 

bekerja keras berpeluh dalam sunyi dan senyap, membantu penulis baik 

berupado’a, motivasi, dukungan, pelajaran dan segalanya dalam menyelesaikan 

karya tulis sederhana ini.  

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini tidak luput dari banyak kekurangan. 

Penulis mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan sehingga akhirnya karya tulis 

ini dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi di masa yang akan datang baik 

bagi penulis maupun pembaca. Aamiin.  

Bandung, Mei 2020 
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