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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam pengumuman deviden meningkat 

yang diberikan oleh manajemen perusahaan terdapat kandungan informasi, dan apakah investor 

sudah tepat dalam memberikan reaksi atas pengumuman deviden tersebut. 

Alat analisis yang digunakan adalah proksi IOS untuk membagi perusahaan menjadi perusahaan 

dengan prospek pertumbuhan tinggi dan perusahaan dengan prospek pertumbuhan rendah. 

Hasil analisis dari pengujian pertama menunjukan bahwa terdapat reaksi yang positif signifikan 

atas pengumuman deviden meningkat. Reaksi positif signifikan yang terjadi pada hari ke dua 

setelah pengumuman deviden menunjukan bahwa investor menganggap pengumuman kenaikan 

deviden merupakan kabar baik yang menyiratkan keyakinan manajer akan perkembangan 

perusahaan di masa yang akan datang. Dan untuk pengujian hipotesis kedua berdasarkan hasil 

penelitian terkait dengan kandungan informasi pengumuman deviden dan ketepatan reaksi 

investor dapat dilihat bahwa investor menganggap semua informasi mengenai pengumuman 

deviden meningkat mempunyai nilai ekonomis, investor tidak menganalisis terlebih dahulu 

prospek perusahaan yang mengumumkan deviden tersebut. 

 

 

ABSRTACT 

 

The purpose of this research to identify is the dividend announcement has information for 

investor and than if investors are correct in giving reaction. 

The analysis tools used in this research are proxies of investment opportunity set, it to divide the 

company into growth firm and ungrowth firm. 

The result from the first analisys to point out that there is a positive reaction from investor. The 

positive reaction from the investor in second day after dividend announcement show that 

investor have opinion that dividend announcement is a good news from manager indicated that 

the firm have a good prospect for the future. 

Based on the second analisys about dividend announcement and correctly investor in giving 

reaction, the result is investors regard that all dividend announcement have a economic value and 

investors doesn analysis before take a decision. 

 


