
 

 

 

KATA PENGANTAR 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha 

Penyayang. Penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan segala berkat, rahmat dan karunia-Nya. Akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul Gambaran Tingkat 

Pengetahuan Kesehatan Gigi dan Mulut dengan Status Jaringan Periodontal 

pada Penderita Diabetes Melitus. Karya tulis ilmiah ini diajukan untuk 

menyelesaikan Pendidikan Diploma III pada Jurusan Keperawatan Gigi Politeknik 

Kesehatan Bandung. 

Tahun ini merupakan tahun kesedihan bagi penulis tersendiri karena 

Indonesia tertimpa musibah berupa wabah Covid-19 yang mengharuskan 

pemerintah untuk melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di 

beberapa daerah di tanah air yang mengakibatkan penurunan perekonomian bagi 

masyarakat dan masih banyak lainnya. Anjuran untuk memakai masker jika keluar 

rumah dan selalu mencuci tangan dengan air dan sabun adalah langkah penting yang 

digalakkan untuk memutus mata rantai virus ini. Pemerintah juga mengharuskan 

warganya untuk menerapkan social distancing hingga physical distancing untuk 

mencegah terjadinya pelonjakan penyebaran virus. Warga dituntut untuk terus 

#dirumahaja dan mengurangi kegiatan di luar rumah maka, sekolah-sekolah 

diliburkan, pekerjaan dialihkan kepada #workfromhome dan menjalani ibadah 

bulan Ramadhan kali ini #dirumahaja. “Saatnya kerja dari rumah, belajar dari 

rumah, ibadah dirumah” – Presiden RI Joko Widodo. 

Penulis berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dan menyadari 

bahwa dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini masih banyak kekurangan karena 

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Berkat bantuan, bimbingan, 

dukungan serta doa dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis 

Ilmiah ini dengan sebaik mungkin. Dengan ini penulis mengucapkan banyak 

terimakasih kepada: 

1. Ibu Dewi Sodja Laela, drg, M.Kes. selaku pembimbing akademik sekaligus 

pembimbing KTI yang telah memberikan bimbingan, bantuan serta 

 

 



 

 

 

senantiasa meluangkan waktu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat 

untuk penyusunan karya tulis ilmiah ini. Jasamu akan ku ingat selalu dok. 

Terimakasih untuk segalanya. 

2. Ibu Tri Widyaastuti, S.KM, M.Epid. selaku Ketua Jurusan Keperawatan Gigi 

Politeknik Kesehatan Bandung. 

3. Ayah dan Bunda yang selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada tara kepada 

penulis. Memberikan doa, dukungan dan motivasi untuk tetap menjalani proses 

perkuliahan hingga selesai. 

4. Seluruh dosen dan staff civitas akademika Jurusan Keperawatan Gigi yang telah 

mendidik dan membekali ilmu pengetahuan selama perkuliahan. 

5. Fatihatunnisa Ridha R., Fitratunnisa Radhiya R., dan Anugrah Raffa R., sebagai 

kaka dan adik-adik yang senantiasa memberikan semangat dan berbagi 

keceriaan kepada penulis. 

6. Sahabat seperjuangan Tri Sulastri, Rizky Agung, Ira Nabilah, Aisah, Siti 

Mutiatul, Intan Ihza dan masih banyak lainnya yang selalu memberikan 

dorongan semangat kepada penulis ketika mulai menemui kejenuhan dan semua 

teman-teman angkatan 23 Jurusan Keperawatan Gigi terimakasih atas support 

dan kekompakan yang selalu terjalin diantara kita. 

7. Kepada seseorang yang selalu men-support penulis menyelesaikan perkuliahan 

ini. 

8. Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu penulisan karya ilmiah ini yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan kalian 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. 

Serang, 28 April 2020 
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