
vii 

 

 

“PENERAPAN ACTIVITY-BASED COST SYSTEM DALAM MENENTUKAN HARGA POKOK 
KAMAR HOTEL AMARIS MALANG” 

Author: Ziran Dinata Saputra NPK: A.2014.1.32749 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Activity-

Based Cost System dalam Menentukan Harga Pokok Kamar Hotel Amaris Malang”. 

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi (S.E) bagi mahasiswa program S-1 di program studi Akuntansi STIE 

MALANGKUҪEҪWARA Malang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis 

menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak 

kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi.Hal 

tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan 

dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya. Terselesaikannya skripsi 

ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan 

segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril 

maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini 

hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:  

1. Bapak Drs. Bunyamin, M.M., Ph.D selaku Ketua STIE Malangkucecwara 

Malang.  

2. Kedua orangtuaku Toto Sapta S. dan Husnizar Husny yang tak pernah putus 

doanya untukku. 

3. Ibu Enggar Nursasi selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar  

membimbing  dan memberikan motivasi penulis. 

4. Sensei Suyanti dan Irvak yang telah mengajariku baca tulis aksara Jepang 
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5. Bapak /Ibu dosen dan staff di lingkungan STIE Malangkucecwara Malang 

yang telah banyak membantu penulis. 

6. Sobat Rasan Crew atas bimbingan menjalani kehidupan netizen 

7. Sobat muda mudi penerus bangsa dari STIE yang menemani saya bercanda 

dan menganggur bersama dan selalu mangap ketika bermain 

8. Sobat seperjuangan dan sebimbingan dospem yang bersama mendapatkan 

nilai A 

9. Sobat penyeduh kopi manual brew Lupa Lelah dan Bali Anomaly yang 

ternyata celangapan dalam bekerja 

10. Kepada yang terhormat masyarakat didalam dunia nyata dan media sosial 

Akhir kata penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan 

apabila ada yang tidak tersebutkan. Penulis mohon maaf, dengan besar harapan 

semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi 

penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah 

membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya 

mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan YME, Aamiin. 
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