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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala rahmat dan 

karuniaNya. Karya Tulis ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar 

Sarjana Kedokteran. 

Karya Tulis ini dapat terwujud berkat bantuan berbagai pihak, oleh karena 

itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak 

terhingga kepada: 

1. Sri Nadya J. Saanin, dr., Mkes, sebagai pembimbing utama yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta terima kasih  pula atas 

bimbingan, pengarahan, masukan, kesabaran, dan doa sehingga penulis 

dapat menyusun dan menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Keluargaku, Papa dan Mama, Abang, Anis dan Fahmi atas dorongan, doa, 

semangat, perhatian, dan bantuan yang diberikan selama penulis 

menyelesaikan Karya Tulis ini. 

3. Kepala Laboratorium dan segenap staf di bagian Patologi Anatomi Rumah 

Sakit Immanuel Bandung, terima kasih untuk bantuan dan bimbingannya. 

4. Indra Saputra, atas segala kasih, bantuan dan kesabarannya yang telah 

diberikan kepada penulis selama saat-saat sulit. 

5. Maria, Adhe, Indra, Ibu Eva dan Kiki yang telah membantu , memberikan 

dorongan dan semangat dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

6. Pak Daryun, Pak Asep, Bu Yanti, terimakasih telah membantu dalam 

pengumpulan data selama penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

7. Semua sahabat di Cibogo Atas no 26 yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dorongan baik secara 

langsung maupun tidak langsung kepada penulis. 



Bagi semua pihak diatas sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih, 

karena tanpa bantuan mereka Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan pernah selesai. 

Kiranya Tuhan membalas kebaikan yang telah mereka berikan. 

Akhirnya penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat 

dan menambah wawasan bagi semua pembaca Karya Tulis Ilmiah ini. 

 

 

Bandung, Januari 2008  
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LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang bertanda 

tangan di bawah ini, saya: 

Nama : Siti Fitria Dewi 

NRP  : 0010121 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Kristen Maranatha Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-exclusive 

Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : INSIDENSI 

FIBROADENOMA DI RUMAH SAKIT IMMANUEL BANDUNG 

PERIODE 2005-2006. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Universitas 

Kristen Maranatha Bandung berhak meyimpan, mengalih media/format-kan, 

mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan 

menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan 

akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama 

saya sebagai penulis/pencipta.  

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak 

Universitas Kristen Maranatha Bandung, segala bentuk tuntutan hukum yang 

timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.  

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 

 

Dibuat di: Bandung 

Pada tanggal :  Februari 2008 

Yang menyatakan 

 

 

 

 

(Siti Fitria Dewi) 

 

  


