
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya 

penyusunan naskah skripsi dengan judul Pengaruh Penambahan Aditif 

Polistiren Pada Karakteristik Semen Gigi Zinc Oxide Eugenol Secara In Vivo 

ini dapat diselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada 

Rasulullah SAW. yang selalu menuntun umatnya.  

Penyusunan naskah skripsi ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk 

mengetahui jenis semen gigi yang mempunyai karakteristik paling baik dari 

penambahan aditif polistiren sebagai bahan restorasi. Setelah mengetahui 

karakterisasi semen dan prosentasi penambahan aditif polistiren secara in vivo 

yang paling baik tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

pada dunia kedokteran gigi. 

 Penyusun secara khusus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu penyelasaian tugas akhir ini, antara lain: 

1. Ibu dan Ayah, dan keluarga tercinta atas do’a, nasehat dan dukungan baik 

berupa materiil maupun non materiil kepada penyusun, tanpa restumu aku 

bukan apa-apa. 

2. Drs. Siswanto., M. Si selaku pembimbing I & Ketua Departemen, atas 

bimbingan, bantuan dan dukungan yang diberikan baik itu selama kuliah 

maupun pengerjaan skripsi ini. 
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3. Dr. Prihartini Widiyanti, drg., M. Kes. selaku pembimbing II atas bimbingan 

dan nasehat serta ilmu, saran, ide dan pengalaman yang diberikan baik selama 

proses penelitian maupun dalam penulisan naskah skripsi ini. 

4. Ir. Welina Ratnayanti K. selaku dosen wali, yang telah memberikan ilmu, ide, 

saran, serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.  

5. Bapak Samsul Hadi atas bantuan, nasehat, ide dan bimbingan selama di 

laboratorium gigi Universitas Hangtuah, Drh. Ira atas pengetahuan tentang 

hewan coba dan bimbingan selama penelitian di Rumah Sakit Hewan Unair, 

Mas Fredi atas kerjasamanya selama proses penelitian. 

6. Bu Indah atas bantuan dan bimbingan karakterisasi Uji SEM, ibu Anik atas 

bimbingan karakterisasi uji Kuat tekan dan Kuat tarik, Mas Faisal atas bantuan 

perawatan dan pengambilan sampel gigi kelinci. 

7. Mbak Idha Sa’adah, yang telah mewariskan buku-buku, ilmu, pengalaman dan 

dukungannya. 

8. Novi Eka Rahayu, Menik Dwi Kurniatie, Vera Khoirunisa yang senantiasa 

memberikan semangat, dukungan ekstra dan kasih sayang serta pengalaman 

berharga pada penyusun, perempuan-perempuan inspiratif. 

9. Monika Pramono, Rahma Amalia, Ayu Niswarini, Lidya Sandra Dewi, Mas 

Fajar, Yusuf Rahardian, Erik Wahyu Widodo, Sigmawan Ragil Sadewa atas 

dukungan dan do’a kepada penulis. 

10. Keluarga besar ICC Heroes atas dedikasi semangat doa dan dukungan yang 

luar biasa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi, lakukan, berjuang dan 

menang. 
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11. Teman-teman Fisika angkatan 2007 yang selalu kompak, mendukung dan 

membantu baik dalam proses perkuliahan maupun dalam hal lain. 

12. Semua warga Himafi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Serta semua 

pihak yang tidak dapat disebutkan disini atas do’a dan dukungannya kepada 

penyusun.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari 

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca 

demi perkembangan riset di Fisika Unair. 

 

Surabaya, 20 September 2011 

Penulis, 

 

Betanty P. Sadewi 
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