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PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Dengan ini saya, Ajeng Tri Hardini (15711071) dari Program Studi

Kedokteran, menyatakan bahwa dalam Karya Tulis Ilmiah yang berjudul

“Hubungan Antara Tingkat Gejala Depresi Dengan Lama Menderita Kanker

Payudara di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, RS PKU Muhammadiyah

Bantul dan RS PKU Muhammadiyah Gamping” adalah karya penelitian saya

sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar

kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak

terdapat karya yang telah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu

dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 Juli 2019

Ajeng Tri Hardini
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KARYA TULIS ILMIAH

HUBUNGAN ANTARA TINGKAT GEJALA DEPRESI
DENGAN LAMA MENDERITA KANKER PAYUDARA

DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA,
RS PKU MUHAMMADIYAH BANTUL DAN
RS PKU MUHAMMADIYAH GAMPING



v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang

senantiasa melimpahkan hidayah serta rahmat Nya.

Saya persembahkan karya sederhana ini dengan penuh rasa syukur kepada orang

tua dan orang-orang yang saya sayangi, yaitu

Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Ahmad Yani dan Ibunda Supriyani

Terima kasih kepada orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang,

cinta, dukungan, doa dan perhatian yang tak ada henti-hentinya

sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini.

Kakak tersayang, Ardy Yudhanto, Alfian Dwi Jayanto dan Happy P

Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat

untuk menyelesaikan pendidikan ini.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa

Ta’ala atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulisan Karya

Tulis Ilmiah (KTI) ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sholawat serta

salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang

telah membawa kita dari kebodohan menuju ke dalam ilmu pengetahuan.

Karya tulils ilmiah yang berjudul “Hubungan Antara Tingkat Gejala

Depresi Dengan Lama Menderita Kanker Payudara di RS PKU Muhammadiyah

Yogyakarta, RS PKU Muhammadiyah Bantul dan RS PKU Muhammadiyah

Gamping” ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Kedokteran Program

Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Karya tulis ilmiah ini

tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih dan

penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Ahmad Yani dan Ibunda Supriyani yang selalu memberikan

kasih sayang, dukungan, dan tidak henti-hentinya berjuang dan berdoa

untuk kesuksesan dan kelancaran studi anak-anaknya.

2. Kakak penulis yaitu Ardy Yudhanto, Alfian Dwi Jayanto dan Happy

Primariasari yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam

penyusunan karya tulis ilmiah ini.

3. Prof. Dr. dr. H. Soewadi, MPH, Sp. KJ(K) selaku dosen pembimbing yang

senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan meluangkan waktu selama

penyusunan karya tulis ilmiah ini.

4. dr. Moetrarsi Firngadi DTM&H., Sp.KJ selaku dosen penguji yang

senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan karya

tulis ini.

5. dr. Linda Rosita, M.Kes., Sp.PK., selaku Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Islam Indonesia.
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6. dr. Umatul Khoiriyah, M.Med.Ed, Ph.D., selaku Ketua Program Studi

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia.

7. dr. Fuad Khadafianto, M.Med.Ed., selaku Dosen Pembimbing Akademik

(DPA) penulis.

8. Seluruh dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat.

9. Sahabat-sahabat tercinta, Syifa Ardhia Ramadhani, Tia Handayani Boru

Sinaga, Fauzia Syifa Imtihani, Meylia Indah Puspita, Hanifiyah Syamhah,

Mawaddah Nurrahma, dan Maftuhah Zahara, yang selalu memberikan

semangat, dukungan dan doa.

10. Teman-teman KKN Unit 329 yaitu Mey, Nesya, Tika, Tri, Febri, mas Panji

dan Ando yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

11. Teman-teman angkatan 2015, AZATHRA, yang menjadi teman

seperjuangan penulis.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah

mendoakan, membantu dan mendukung penulis.

Penulis mengucapkan Jazakumullahu Khairan kepada semua pihak yang

tersebut diatas. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan

karya tulis ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan

karya tulis ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan

sangat mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi

perbaikan karya tulis ilmiah ini. Penulis berharap semoga karya tullis ilmiah ini

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Amin

Wasssalamualiakum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 2 Juli 2019

Penulis

Ajeng Tri Hardini


