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Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH 
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melakukan simulasi dan optimasi pada Microcell-WCDMA telah dianalisa oleh Fuad 

Rizaldi Syaban. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

semoga kita diberi syafaat di Yaumil Akhir nanti. Amin. 
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Elektro sekaligus sebagai ketua sidang yang telah bersedia meluangkan waktu 

untuk memberi kritikan dan saran yang bersifat perbaikan dan sangat 

membangun penulis. 
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memberikan masukan, saran, motivasi yang bersifat konstruktif selama 
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bersedia meluangkan waktu untuk memberi kritikan dan saran yang bersifat 
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Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam menyelesaikan Laporan 
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saran yang bersifat membangun dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini 
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