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2. Ruang lingkup dan kedahman pembahasan

a' Pada abstrac* terah ditunjukkan pentingnya studi ini dirakukan dan tujuan yang
. ingin dicapai, uraian singkal aspbf me[roOotogy dan key findings.b. Pada introduction, terah dideskhpsikan meng#; iiuai ini pertuiriar<ukan, deskripsisetting penelitian, dan tujuan.
c. Literature reviews tidak dijeraskan secara khusus daram sub bab daram artiker ini.d. P..ada metodologi, telah diuraikan sampel, teknik samptingnya, O_ 

"rrfiS" V"rgdigunakan. Terkait pengukuran variabel, artikel ini tetah menyampaifan siaia "pengukuran, sekalipun insfumen atau item pernyataan pengukui variabel tidak
disertakan dalam penulisan bagian metodologi.

e. Pada sesi diskusi temuan terah di eraborasi din didiskusikan masing-masing
hipotesis dengan rebih menonjorkan persepktif kesesuian atau ouxu"ngin Je"ngan
sfudi sebelumnya dan makna temuan dalam studi ini,f. Pa.da.bagian akhir yaitu kesimpuran terah disampaikan kesimpuran utama studi ini,
yaitu temuan daram pengujian hipotesis, sekaripun tidak disertakan rekomndasi
bagi praktisr sebagai implikasi manajerial, implikasi bagi peneritian selanjutnya dan
limitasi penelitian.

3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi
a. Kecukupan data dan informasi dalam studi sebagai basis temuan ditunjukan

dengan kelangkapan dimensi pengukuran.
b. Kemutakhiran data dan informasi dapat dicermati dari sumber referensi yang

dalam studi ini yang beiumlah 49 referensi yang sebagian besar buku.
c. Methodologi khususnya pengukuran telah menggunakan pendekatan multi dimensi,

sekalipun bulum secara eksplisat disampaikan apakah measurementnya
dikembangkan sendiri atau adopsi dari studi sebelumnya. Analisis telah
menggunakan metode yang lazim digunakan dalam penelitian dengan data primer
dan model struktural yaitu analisis SEM.

4. Kelengkapan unsur dan kualitas Jumal, ditunjukkan dengan Jurnal telah ber ISSN,
terbit secara online, untuk mengakses tidak berbayar, mudah dicari jurnal dan paper ini
melalui google scholar. Dalam urebsite jumal telah terc€tntum lembaga pengindeks,
sekalipun tingkat citasi dan impact factorjurnal belum bisa diketahui besarannya.
Similiri index den an turnitrin r ini adalah 15
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