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editorial

Teori struktur
mikro pasar
digunakan sebagai
pendekatan
terhadap potensi
perubahan
likuiditas suatu
harga yang di
sebabkan oleh
perubahan aturan
perdagangan.

B

agaimana
melakukan
transaksi, apa peran sinyal
pasar berdasarkan riset
pasar modal, bagaimana strategi
transaksi? Itu pertanyaan yang
penting saat pasar mengalami
pertumbuhan atau pelemahan.
Selanjutnya, mana yang menjadi
prioritas dalam melakukan transaksi berdasarkan logika transaksi di pasar modal?
Dalam perkembangan transaksi pasar, terutama dalam
transaksi jual beli saham di pasar
modal, pendekatan dan implementasi praktek dan teori market microstructure menjadi bagian penting serta intisari dalam
menentukan sikap transaksi.
Seperti halnya sikap memperbesar jumlah transaksi ketika
pasar memberikan sinyal positif
disertai potensi pergerakan harga pun sebaliknya.
O’Hara (1995) menyatakan
Struktur Mikro Pasar yaitu “The
study of the process and outcomes
of exchanging assets under explicit trading rules.” O’Hara menjelaskan, studi ini membahas
bagaimana harga aset terbentuk
melalui jual beli yang akhirnya
disepakati dari upaya tawar menawar di pasar serta terbentuknya likuiditas dengan aturan perdagangan yang ada.
Harris (2004) menjelaskan,
“Market Mikrostructure is the
branch of financial economics that
investigates trading and the organization of markets”. Ini menjelaskan, struktur mikro pasar bagian penting dari ilmu ekonomi dan
keuangan yang melakukan pe-

nyelidikan perdagangan saham
dan organisasi pasar.
Hasbrouck (2007) menyatakan
studi Struktur Mikro Pasar, “The
study of the trading mechanisms
used for financial securities.” Pernyataan Hasbrouck lebih jelas dari
pernyataan O’hara, di mana struktur pasar mikro secara jelas memberikan penjelasan bagaimana
suatu harga terbentuk dari berbagai struktur dan komponen
yang di perdagangan oleh berbagai
macam pihak.
Dapat disimpulkan, teori dan
praktek struktur pasar intisari
dari proses transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki
harapan pertumbuhan likuiditas,
selisih harga, dan kinerja suatu
harga dalam jangka pendek, menengah hingga panjang.
Apa itu teori struktur mikro
pasar? Teori ini digunakan sebagai pendekatan terhadap potensi perubahan likuiditas suatu
harga yang di sebabkan oleh perubahan aturan perdagangan.
Struktur mikro pasar sebuah teori
baru yang membahas pembentukan harga saham di pasar. Struktur mikro pasar adalah “The study
of the process and outcomes of exchanging assets under explicit trading rules” (O’Hara, 1995).
Dari perspektif berbeda, struktur mikro pasar dipandang sebagai cabang ilmu ekonomi finansial
yang melakukan penyelidikan perdagangan saham dan organisasi
pasar (Harris, 2003).
(Idvall and Jonsson, 2008), teori struktur mikro pasar terdiri
atas empat hal penting, meliputi

pembentukan harga dan penemuan harga, biaya transaksi
dan waktu, struktur dan desain
pasar, serta informasi dan pengungkapan.
Walaupun seluruh pelaku
pasar tidak memiliki pola pikir
yang sama dalam mengelola informasi untuk menentukan sikap transaksi, hal ini berhubungan dengan Eficiency Market Hipotesis (EMH) teori pasar efisien di
mana pasar sulit diidentifikasi
dan semua pelaku pasar memperoleh informasi yang sama.
Lebih jauh mengenai informasi
pasar, para pelaku pasar memberikan makna bahwa informasi
pasar itu terjemahan dari sinyal
pasar, baik sinyal positif maupun
negatif pada waktu tertentu.
Setelah empat bagian penting
diutarakan, maka aspek likuiditas menjadi bagian berikutnya
untuk memberikan pengaruh
terhadap kinerja suatu harga.
Dengan demikian penting bagi
pendekatan struktur pasar mikro
memperoleh kondisi likuiditas
yang terjadi pada suatu waktu.
Terdapat dua faktor yang memberikan pengaruh terhadap sikap
transaksi pelaku pasar saat menerima sinyal pasar. Beberapa
bukti, pelaku pasar akan meningkatkan kualitas order berdasarkan
ukuran baik lebih besar maupun
ukuran yang lebih kecil.
Selanjutnya, sumber informasi
yang diperoleh dapat digolongkan
menjadi dua bagian: pelaku pasar
yang menerima infromasi dari
sumber infromasi utama dengan
apa yang di sebut informed trader,
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Kemenangan Calon Tunggal
SEMBILAN
kabupaten/kota
dari 101 pemilihan kepala daerah serentak hanya diikuti satu
pasangan calon. Hampir dapat dipastikan, sembilan calon
tunggal tersebut memenangkan pemilihan, tidak terkecuali
di Kabupaten Buton, Sulawesi
Tenggara.
Di kabupaten ini, pasangan Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry sementara meraup 27.512 suara. Jumlah
itu setara dengan 55,08 pers-

en, persentase yang cukup mengantarnya kembali memimpin
daerah yang dikenal penghasil
aspal itu. Kotak kosong dicoplos
22.438 pemilih atau 44,92 persen.
Padahal,
publik
tahu,
Samsu Umar kini tersangkut
masalah hukum. Ia kini berstatus tersangka dalam kasus
dugaan penyuapan mantan
Ketua Mahkamah Konstitusi
Akil Mochtar. Sejak 26 Januari
2017 ia ditahan Komisi Pem-

berantasan Korupsi (KPK).
Dibandingkan delapan daerah dengan calon tunggal, pilkada
di Buton menunjukkan adanya
“perlawanan”. Itu ditunjukkan
dengan pemilih kotak kosong
yang mendekati 45 persen. Di delapan daerah lain dengan pasangan calon tunggal pada Pilkada
Serentak 2017 meraih dukungan
tidak di bawah 70 persen.
Mengapa pasangan petahana di Buton meraih dukungan
lebih besar dari kotak kosong di

maupun pelaku pasar yang memperoleh sumber informasi berdasarkan isu atau rumor dengan
apa yang di sebut uninformed trader, The Approacrh taken by Easley
and O’Hara, and similar approach
by Glosten and Milgrom.
Dengan demikian, itu menjadi konsep dari logika transaksi
berdasarkan kinerja suatu harga.
Infromasi yang diterima di pasar
pada waktu tertentu yang akan
memperngaruhi likuiditas pasar
dan akhir dari kesimpulan itu,
pelaku pasar dalam penentukan
sikap dan mengambil keputusan
transaksi berdasarkan logika untuk menentukan strategi transaksi jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka penjang
Di mana logika transaksi, itu
di pengaruhi dari terbentuknya
penemuan harga, biaya transaksi
dan informasi yang ada. Sedangkan sinyal pasar, informed trader
yang memperoleh informasi utama serta uninformed trader ikut
serta mengambil sikap transaksi
berdasarkan
likuiditas
dan
kondisi pasar menjadi hal penting
untuk menjelaskan kualitas dari
sinyal pasar tersebut. Dengan
kualitas tinggi atau pun rendah
akan mempengaruhi nilai transaksi yang akan berdampak terhadap dinamika likuiditas.
Strategi transaksi menjadi
hal penting saat likuiditas memiliki peran bagi kinerja harga satu
aset atau saham itu. Kesimpulan
akhir, strategi pasar akan lebih
optimal dengan mempertimbangkan adanya sinyal pasar dan logika transaksi. O

saat ia tersangkut dugaan perkara korupsi? Bukankah banyak
kalangan selama ini lantang menyuarakan ajakan untuk tidak
memilih calon yang tercelah?
Boleh jadi, selama periode
kepemimpinannya rakyat merasakan adanya perubahan.
Kesejahteraan mengalami peningkatan, pembangunan tampak di depan mata. Sangat
mungkin masyarakat tak peduli
bagaimana mendapatkan dana
untuk membangun daerah. O

Lakukan satu hal
yang menakutkan
Anda setiap hari.
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