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ini, yang merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Earning Per Share (EPS), Debt to Equity 

Ratio (DER) dan Total Asset Turn Over (TATO) terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa 
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8. Sahabat-sahabat tersayang mba Astrid, Dwi, Anti, Sylvi serta teman-

teman sepermain yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas 
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