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2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan
a. Pada abstract telah ditunjukan pentingnya studi ini dengan menyampaikan

permasalahan dalam obyek studi dan menawarkan solusi yang telah dii'deniifikasi.
Abstrak tidak mencantumkan secara eksplisit tujuan yang ingih oicapai, uraian singkat
aspek methodology atau teori yang digunakan, dan implikisinya.

b' Pada introduction, telah dideskripsikan gambaran obyek studi dan identifikasi
permasalahan obyek studi dari beberapa fungsi perusahaan. Sekalipun, artikel ini tidak
mencantumkan gap studi dan tidak secara eksplislt mencantumkan studi sebelumnya
menyangkut argumentasi yang mendukung temuan dan tjuan artikel ini, namun secarajelas problemmenajemen terkait obyek studi telah dielaboiasi dengan luas.c. Literature reviews tidak dijelaskan secara khusus dalam sub bab piOa artikel ini.d. Metodologi, yang mencantumkan deskripsi obyek, bagaimana data diambil, dianalisis
dan disajikan tidak disampaikan datam artikel ini.

e. Diskusi temuan tidak eksplisit dinyatakan, namun secara mendalam di sajikan solusi
dan metode of implementation dalam sub bab tersendiri.f. Pada bagian akhir yaitu kesimpulan telah disampaikan kesimpulan utama studi ini.
Sekalipun tidak disertakan rekomndasi bagi praktisi medik dan limitasi penelitian, namun
implikasi bagi penelitian selanjutnya telah disampaikan.
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kelangkapan dalam mendeskripsikan permasalah dan solusi.
b. Kemutakhiran d3!a dan informasi dapat dicermati dari sumber referensi yang dalam

studi ini paling akhir adalah referensijurnal tahun 2018 dan sebagian yang'tain adatah
buku dan hasil conference dari total referensi sebanyak 10 sumber neiasJt darijurnal,
proceeding dan buku.

c. Methodologi tidak tergambarkan dalam artikel ini.

4. Kelengkapan unsur dan kualitas Jurnal, ditunjukkan dengan Jurnaltelah ber ISSN, terbit 12
sampai 13 terbitan setiap tahun, terbit secara online, untuk mengakses tidak berbayar,
mudah dicari jurnal dan paper ini melalui google scholar. Daam volume dimana artikei ini
diterbitkan, terdapat lebih dari 25 paper. Dalam website jurnal belum mencantumkan
lembaga pengindex, tingkatcitasi, dan impact factor jurnal. Berdasarkan google scholar
paper ini belum dicitasi. Simitirity lndex artikel ini adatah 2 persen.
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