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PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS
ASISTENSI
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PENYELESAIAN

TUGAS

TERSTRUKTUR

GEOMETRIK JALAN RAYA” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari
pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung, Agustus 2018
Yang membuat pernyataan

Rasih Citra Sutapa
NIM 1401978

KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
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Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkah
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul
”EFEKTIVITAS
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TERSTRUKTUR GEOMETRIK JALAN RAYA”
Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan skripsi ini masih sangat jauh
dari sempurna. Oleh karena itu untuk kesempurnaan di masa yang akan datang
penulis mengharapkan

pendapat, kritik dan saran khususnya dari para

pembimbing yang bersifat membangun, agar dalam karya tulis berikutnya bisa
lebih baik.
Akhir kata penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan
dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi
penulis khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Wassalamu’alaikum Wr Wb
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