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KATA PENGANTAR 

 Dengan memanjatkan puji syukur atas Kehadirat Allah SWT karena dengan 

rahmat, karunia dan hikmah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir yang berjudul “Pengaruh Lama Perendaman Lempeng Akrilik Heat Cured 

dalam Infusa Daun Kemangi (Ocimum basilicum Linn) 50% Terhadap Stabilitas 

Warna”. 

 Dengan terselesaikannya tugas akhir ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Dr. dr. Sri Andarini, M.Kes, selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya yang telah memberikan saya kesempatan menuntut ilmu di Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya, 

2. Dr. drg. M. Chair Effendi, SU, Sp.KGA, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Malang, 

3. drg. Kartika Andari Wulan, Sp. Pros, selaku dosen pembimbing pertama yang 

telah memberi motivasi dan nasihatnya pada tugas akhir ini, 

4. drg. Wahyu Susilaningtyas, Sp. Pros, selaku dosen pembimbing kedua yang 

telah memberi nasihat dan bimbingannya pada tugas akhir ini,  

5. drg. Delvi Fitriani, M. Kes selaku penguji tugas akhir yang telah memberikan 

nasihat dan bimbingannya pada tugas akhir ini,   

6. drg. Yuanita, M.Kes atas motivasi dan bantuannya sehingga tugas akhir ini dapat 

terselesaikan dengan baik,  



 

iv 
 

7. drg. Purbo Seputro, selaku dosen akademik yang telah banyak membantu dan 

memberi semangat serta nasihat hingga menyelesaikan tugas akhir ini,  

8. Segenap Tim Pengelola Tugas Akhir Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

yang telah membantu kelancaran hingga akhir ujian tugas akhir ini, 

9. Pak Zul dari Politeknik Negeri Malang, Pak Fajar dari Universitas Airlangga dan 

Mbak Endah yang membantu dan mengajari saya statistik,  

10. Papa, Mama dan keluarga besar saya yang tidak pernah berhenti mendoakan, 

memotivasi dan membantu dalam keadaan apapun, baik duka maupun suka, 

11. Arie selaku teman, sahabat, pacar sekaligus menjadi partner diskusi tentang 

dunia medis, “terima kasih riwilannya ya ndut”,  

12. Teman baik saya sedari saya pindah ke Malang : Ninda, Adel, Yeni, ‘Obeng’, 

Mas Fian serta Mas Wildan “Terima kasih banyak bantuannya dan menjadi 

psikolog pribadi dalam segala masalah. Akhirnya menggenapi pasukan yang 

sudah lulus. Terima kasih banyak semangat dan bantuannya rek” 

13. Teman-teman seperjuangan PDG 09, 10 dan 11 yang selalu memberi semangat, 

14. Terakhir, semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebut satu persatu.  

 Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini jauh dari sempurna, oleh 

karena itu kritik dan saran membangun selalu dinanti. Semoga tugas akhir ini dapat 

bermanfaat bagi semua.       

         Malang, September 2015  
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