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menurunkan bebanmu darimu
sebutan (nama)mu
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(dari suat

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

kamulah orang

“Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
menurunkan bebanmu darimu
sebutan (nama)mu
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(dari suat

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

kamulah orang

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
menurunkan bebanmu darimu
sebutan (nama)mu
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(dari suat

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

kamulah orang

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
menurunkan bebanmu darimu
sebutan (nama)mu
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

kamulah orang

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
menurunkan bebanmu darimu
sebutan (nama)mu
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

kamulah orang

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
menurunkan bebanmu darimu
sebutan (nama)mu
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
menurunkan bebanmu darimu
sebutan (nama)mu
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)
Tuhanmulah engkau berhara

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
menurunkan bebanmu darimu
sebutan (nama)mu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)
Tuhanmulah engkau berhara

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
menurunkan bebanmu darimu

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)
Tuhanmulah engkau berhara

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
menurunkan bebanmu darimu

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)
Tuhanmulah engkau berhara

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

beriman.”

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
menurunkan bebanmu darimu

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)
Tuhanmulah engkau berhara

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

beriman.”

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)
Tuhanmulah engkau berhara

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

beriman.”

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)
Tuhanmulah engkau berhara

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

beriman.” (Q.S. Al

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)
Tuhanmulah engkau berhara

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

(Q.S. Al

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)
Tuhanmulah engkau berhara

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

(Q.S. Al

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)
Tuhanmulah engkau berhara

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

(Q.S. Al-Imran: 139)

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)
Tuhanmulah engkau berharap

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

Imran: 139)

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)
p” (Q.S.Al

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

Imran: 139)

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
. Maka apabila engkau telah selesai

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)
” (Q.S.Al

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

Imran: 139)

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Maka apabila engkau telah selesai

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)
” (Q.S.Al-

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

Imran: 139)

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Maka apabila engkau telah selesai

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)
-Insyirah:1

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Maka apabila engkau telah selesai

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)
Insyirah:1

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad). Dan
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Maka apabila engkau telah selesai

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)
Insyirah:1

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

Dan
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Maka apabila engkau telah selesai

u urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain). dan hanya kepada
Insyirah:1-8)

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang

Dan Kami pun telah
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Maka apabila engkau telah selesai

dan hanya kepada
8)

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang

Kami pun telah
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Maka apabila engkau telah selesai

dan hanya kepada

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang

Kami pun telah
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Maka apabila engkau telah selesai

dan hanya kepada

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang

Kami pun telah
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Maka apabila engkau telah selesai

dan hanya kepada

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang

Kami pun telah
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Maka apabila engkau telah selesai

dan hanya kepada

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

orang yang

Kami pun telah
yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Maka apabila engkau telah selesai

dan hanya kepada

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal

yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan

Maka apabila engkau telah selesai
dan hanya kepada
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Kutipan atau saduran baik sebagian
ataupun seluruh naskah, harus
menyebutkan nama pengarang dan
sumber aslinya, yaitu Program Studi
Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Universitas Islam
Bandung.
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Sembah sujud dan rasa syukurku sanjungkan kepada Allah SWT...
Aku persembahkan karya kecilku ini untuk kedua orangtua tercinta yang tidak pernah lelah

memberi dukungan, perhatian serta nasihat yang telah diberikan kepadaku
Untuk kedua orangtuaku tersayang dengan setiap detik waktu yang telah terlewatkan dan setiap

kasih sayang yang tak pernah berhenti mengalir.
Untuk semua keringat dan air mata yang telah menetes karena ku yang terlalu mustahil untuk

dinilai, segala pengorbanan dan kesabaran yang telah tercurahkan untukku.
Dan untuk segala doa yang selalu engkau sanjungkan untukku disetiap solatmu

Untukmu ibuku dan ayahku yang selalu aku cintai..
Persembahan terakhir ku untuk seseorang yang selama ini telah menjadi seseorang yang sangat
berarti yang selalu sabar menghadapi dan mendengarkan segala suasana hati ku yang buruk,

menyemangati dan selalu mendampingiku tanpa pernah lelah menungguku.
Untuk sesorang yang saat ini ada dihatiku dan selalu menyayangiku

Tiada berarti semua ini tanpa keluarga besar khusnya kedua orangtua, sahabat serta kamu yang
selalu ada disisiku.
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