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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta’ala 

yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penelitian penulis berjudul 

“Hubungan Karakteristik Dengan Gambaran Histopatologi Pasien Kanker 

Payudara di RSUD Al-Ihsan Baleendah Bandung Tahun 2018” , disusun 

dalam rangka melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan Program Pendidikan 

Sarjana Kedokteran (PPSK) di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung 

(Unisba).  

 

Keberhasilan dalam penyusunan tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, 

dan dukungan dari semua pihak. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada 

Prof.Dr.H.Edi Setiadi,SH.,MH selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Prof. 

Dr. Hj. Ieva B. Akbar, dr.,AIF selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Islam Bandung. Terima kasih juga kepada Eka Nurhayati,dr.,M.K.M dan R.Kince 

Sakinah,dr.,MMRS sebagai dosen pembingbing, yang telah meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, dan arahan sehingga penulis 

dapat merancang skripsi ini. Kepada Hj.R.A. Retno Ekowati,dr.,M.Kes dan 

Dr.Lelly Yuniarti, S.Si.,M.Kes selaku dosen penguji saya ucapkan terimakasih 

yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji hasil penelitian ini. 

 

Rasa hormat dan terimakasih kepada ayah dan ibu tersayang H.Teuku 

Zulkarnain,MBA dan Hj.Kusuma Indrawati,drg yang selalu memberikan 
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dukungan doa, moril, materi, dan semangat sehingga penulis dapat tetap semangat 

menjalankan perkuliahan di Fakultas Universitas Islam Bandung dan mampu 

menyelesaikan skripsi ini, juga kepada kakak tersayang Teuku Adriansyah A. 

S.Kom.,MM dan Teuku Renardiansyah A.dr.,Sp.OG yang selalu mendukung dan 

memberikan semangat kepada penulis.  

 

Terimakasih kepada sahabat seperjuangan Irma Dwi Oktavianti, Berliana 

Ishlah Putri, Nadya Putri Utami, Khalda Abyanka Basrie, Hany Yusnita Putri, 

Deksa Alveryna. Kepada sahabat dan keluarga SMAI PB Soediman Jakarta Timur 

(IPA 2) Agisna Nailinnikmah, Mia Belia Kusumaningrum, Salsabila, dan Fida 

Rizki Anggraeni,  dan kepada sahabat Delita Emira, Tim Khitan 2015-2019, dan 

teman seperjuangan lainnya di keluarga TROCHANTER 2016 terima kasih atas 

bantuan dan semangat yang telah di berikan. Terima kasih kepada pihak lain yang 

membantu RSUD Al-Ihsan Baleendah Bandung, Pa Agus, Bu Mashlika, dan Bu 

Titin.  

 

Akhir kata, semoga skripsi dapat bermanfaat bagi ilmu kedokteran 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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