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PRAKARTA 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan berkatnya sehinnga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis ini. 

Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Insidens Karsinoma Payudara di Rumah Sakit 

Immanuel pada tahun 2000’ ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran-Universitas Kristen 

Maranatha, Bandung. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

Prof. dr. Sulaiman Sastrawinata, Sp.OG selaku Dekan Fakultas Kedokteran- 

Universitas Kristen Maranatha, Bandung, dan kepada dr. Surya Tanuraharja, 

MPH, DTM&H sebagai Pembantu Dekan I dan Ketua Karya Tulis Ilmiah , atas 

diselenggarakannya Karya Tulis Ilmiah di Fakultas Kedokteran -Universitas 

Kristen Maranatha, Bandung. 

Prof. Topo Harsono,dr.,SpPA sebagai pembimbing utama dan Dr. Bethy 

Suryawathi,dr.,SpPA,Ph.D. sebagai pembimbing pendamping yang telah- 

meluangkan waktu dan dengan kesabarannya membimbing penulis selama 

pembuatan karya tulis ini sampai selesai. 

Staf Laboratorium Patologi Anatomi RS. Immanuel Bandung yang telah 

meluangkan waktu dan dengan kesabarannya membantu menyediakan data 

yang dibutuhkan penulis selama pembuatan karya tulis ini sampai selesai. 

Staf sekretariat bedah RS. Hasan Sadikin Bandung yang telah membantu 

menyediakan kepustakaan yang dibutuhkan penulis dalam pembuatan karya 

tulis ini. 

Semua teman-teman yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat, dan 

saran-saran sehingga karya tulis ini dapat selesai. 

Penulis juga menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempuma namun 

penulis berharap agar karya tulis ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para 
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pembaca, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa di lingkungan Fakultas 

Kedokteran-Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Saran dan kriti k yang 

meinbangun sangat penulis harapkan. 

Akhir kata penulis mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala 

amal budi dan kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam 

pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Bandung, 10Januari 2002 
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