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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, petunjuk, 

kekuatan serta kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Karya Tulis 

Ilmiah dengan judul “ Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut dengan Kasus Stain pada Tn. 

QS (19 Tahun).  

Karya Tulis Ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan program pendidikan Diploma III Jurusan Keperawatan Gigi Politeknik 

Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung.  

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan 

serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehat sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat juga do’a dan dukungan 

kepada penulis sehingga penulis dapat bersemangat dalam menyelesaikan Karya 

Tulis Ilmiah ini.  

3. Dr. Ir. Oesman Syarif, M.KM, selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian 

Kesehatan Bandung. 

4. Tri Widyastuti, S.KM., M.Epid selaku Ketua Jurusan Politeknik Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Bandung 
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5. Nining Ningrum, S.SIT, S.Pd, M.Kes selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan, semangat, bantuan dan motivasi sehingga Karya Tulis 

Ilmiah ini selesai dengan tepat waktu. 

6. Drg. Hj. Dewi Sodja Laela, M.Kes dan Sekar Restuning S.ST, M.Kes selaku dosen 

penguji yang telah memberikan saran, dan motivasi dalam penyelesaian Karya 

Tulis Ilmiah ini. 

7. Agus Suryana, S.Sos, selaku petugas perpustakaan yang telah membantu dalam 

pencarian sumber materi dan memberikan masukan. 

8. Drg. Hj. Dewi Sodja Laela, M.Kes selaku pembimbing akademik yang selalu 

memberikan bimbingan dan motivasi agar penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini 

selesai dengan tepat waktu. 

9. Dosen-dosen dan seluruh staf tenaga kependidikan Jurusan Keperawatan Gigi 

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung yang telah memberikan 

bimbingannya. 

10. Keluarga besar yang selalu memberikan do’a serta dukungan sehingga penulis 

selalu termotivasi dan bersemangat untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini 

11. Teman – teman kostan Kaira dan Nabilah yang selalu mendengar keluh kesah serta 

membersamai dan membantu setiap proses dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

ini 

12. Teman-teman angkatan 23 atas motivasi, dukungan, dan kebersamaan yang telah 

diberikan kepada penulis selama ini 
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13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala motivasi dan 

dukungannya. 

Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal soleh dan mendapat 

balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanawata’ala. Amin.  

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penulis 

harapkan untuk kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini. 

 

 

Bandung, Januari 2020 

                                                                                    Penulis 

 

 

 


