
/)

Judul Karya nmiah

Jumlatr Penulis
Status Pengusul
Identitas Jurnal

Hasil Penilaian Peer Review :

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDAI{G ATAU PEER REWEW

KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAE

: The lnfluence of dre Work Environment, Organizational Commitment and

Organizational Citizenship Behavior on Employee Performance and Motivation as

Intervening (Studies in fte Matahari Oepartnent Store Tbk. Tunjungan Plaza in

SurabaY4 Indonesia)
: 1) Matrmudah Enny widyaningrurn, 2) Mocharnmad Munil Rachman

: Dosen Tetap Universitas Bhayangkara Surabaya

: a NmraJurnal : Europem Journal of Business and Management

b. ISSN :2222-1905
c. Vol. No. Bulan, Thn : Vol. 1l No. 35 Februari 2019

d. Halaman/Penerbit : 60-68/International Knowledge Sharing

Platform
e. DOI Artikel (Jika Ada): 10.71'T6tElBlWll'35-08
f. RepositoryAileb :

https://ii ste. org/JoumalVindex.php/EJBtWarticle/view/5 0 739

g. Terindeks di : Google Scholar

Komponcn
Yeng Dinilai

Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah
Nilai Akhir

Yang
Diperoleh

Internarionel
Bereputasi

E
Internasienelil

Nesionel
Terakrrcditasi

E

Nesiond Tidak
Terekreditasi

E
Nasionel

Terindeks
DOAJ,dll

a) Kelengkapan dan
kesezuaian unsur
isi jumal (100/o)

2.5
.,

b) Ruang lingkup
dan kedalaman
pembahasan
(3V/o)

7.5 7

c) Kecukupan dan
kemutahiran
data/informasi dan
metodoloei (30%)

7.5 6.5

d) Kelengkapan
unsr dan kualitas
penerbit (30Yo)

7.5 7

Total = (f00%) ?5 22,5
Kontribusi pengusul (pe4ulis pertama.langgota utama)

Komentar Peer
Rcview

1. Tantang Kelangkapan dan kesezuaian unsur: sudah sezuai template, hanya saja dari aspek referensi
masih banyak dari buku-byku teks dan beberapajurnal nasional.

2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Ruang lingkup untuk penelitian MSDM sudah
cukup memadai terkait masalah danobjek penelitian maupn hasil dari penelitian, kedalaman
pembahasan masih perlu di lakukan.

3. Kecuhrpan dan kemutakhiran data serta metodologi: mengingat artikel ini terbitan tahun 2019,
referensi tatnrn terbitan crrkup update, namun referensi masih ditemukan dari tesis.

4 Kelengkapan unsur kualitas penerbit: editorial team ada" laman WEB bisa diakseg beberapa
pemerindek bisa dikases, salah satunya adalah Copernicus dan Google Scholar.Dalam satu terbitan ada
a (emapt) artikel dari Indonesia.

5. Indikasi plagiasi: Indikasi plagiarism terdeteksi dengan turnitin sebesar 8olo

Surabaya,
Reviewer I

Prof. Dr. Budiyanto, MS
NIP. :19570702198303 I 002
Jabatan : Guru Besar
Unit Kerja: Prodi Manajemen STIESIA Surabaya



IL

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW

KARYA ILMIAH:JURNAL ILMIAH

Judul Karya llmiah

Jumlah Penulis

Status Pengusul
ldentitas Jurnal

Hasil Penilaian Peer Review

The lnfluence of the Work Environment, Organizational
Commitment and Organizational Citizenship Behavior on

Employee Performance and Motivation as lntervening
(Studies in the Matahari Department Store Tbk. Tunjungan
Plaza in Surabaya, lndonesia)
1) Mahmudah Enny Widyaningrum, 2) Mochammad Munir
Rachman
Dosen Tetap Universitas Bhayangkara Surabaya
a. NamaJurnal : Europian Journal of Business and

Management
b. ISSN :2222-1905
c. Vol. No. Bulan, Thn : Vol. 1 1 No. 35 Februari 2019
d. Halaman/Penerbit : 60-68 hal/ Advances in Social

Sciences Research Journal
e. DOI Artikel (Jika Ada): -
f. RepositoryMeb : https://iiste.orglournals/index.php

/ EJBM / article / view / 307 39

g. Terindeks di : Google Scholar

Komponen Yang
dinilai

Nilai Maksimal Jurnal

Nilai
Akhir
Yang

Diperoleh

lnternasional
Bereputasi lnternasional

Nasional
Terakreditasi

Nasional Tidak
Terakreditasi

Nasional
Terindeks
DOAJ dll

a. Kelengkapan
unsur isi jurnal
(1O%o)

2.5 2,1

b. Ruang
lingkup dan
kedalaman
pembahasan
(30%)

7.5 6,9

c. Kecukupan
dan
kemutakhiran
data/informasi
dan
metodologi
(30%)

7.5 6,9

d. Kelengkapan
unsur dan
kualitas
penerbit (30%)

7.5
7,2

Total = 100 % 25 23,1

Kontribusi pengusul (penulis pertama/anggota utama)

Komentar
Peer Review

1. Kelengkapan unsur isi artikel telah di tunjukkan dengan kelengkapan artikel yang terdiri
darijudul, abstract, introduction, theoitical background, research methodology, result
analysis, dr.scussrbn, dan conclusion..

2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan
a. Pada abstract telah ditunjukkan pentingnya studi ini dilakukan dan tujuan yang

ingin dicapai, uraian singkat a spek methodology dan key findings.



tz

SDM, utamnya terkait dengan kinerja dari sisi komtmen, OCB, lingkngan dan
motivasi.

c. Literature reviews mendekripsikan konsepkonsep inti dan model penelitian,

hipotesis dan argumenlasi teoritisnya sudah disebutkan dan diuraikan theoritical
logic dibaliknya.

d. Pada metodologi, telah diuraikan sampel, teknik samplingnya, dan analisis yang

digunakan. Terkail pengukuran variabel, artikel ini telah menyampaikan skala
pengukuran, sekalipun instrumen atau item pemyataan pengukur variabel tidak
dise.takan dalam penulisan bagian metodologi. Analisis telah menggunakan
analisis SEM.

e. Pada sesi diskusi temuan telah di elaborasi dan didiskusikan masing-masing
hipotesis dengan lebih menonjolkan persepKif kesesuian atau dukungan dengan
studi sebelumnya dan makna temuan dalam studi ini.

f. Pada bagian akhir yaitu kesimpulan telah disampaikan kesimpulan utama studi ini,

dan rekomndasi bagi praktisi sebagai imflikasi manajerial, sekalipun implikasi bagi
penelitian selanjutnya dan limilasi penelitian belum dideskripsikan secara ekplist.

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

dengan kelangkapan dimensi pengukuran, uji validitas dan reliabilitas sebagai
basis bagi argumentasi penggunaan data dalam analisis, dan uji hipotesis
menggunakan SEM.

b. Kemutakhiran data dan informasi dapat dicermati dari sumber referensi yang
dalam studi ini paling akhir adalah referensi buku tahun 2018 dan sebagian besar
telah berasal dari jumal dan buku.

c. Methodologi khususnya pengukuran telah menggunakan pendekatan multi
dimensi. Analisis telah menggunakan metode yang lazim digunakan dalam
penelitian dengan data primer dan model struktural yaitu analisis SEM.

4. Kelengk€pan unsur dan kualitas Jurnal, ditunjukkan dengan Jurnal telah ber ISSN,
terbit secara online, unluk mengakses tidak berbayar, mudah dicarijumal dan paper ini
melalui google scholar. Dalam website jurnal telah tercantum beberapa lembaga
pengindeks ,dan impacl faclor jumal sevbesar 7.17. Similirity index dengan turnitrin
paper ini adalah 8 persen.

Jabatan :

Unit Kerja:

Prof. Dr. P o, lr., M.S
NlP.'1951071 98503100'l

ru Besar
rodi SDM UBHARA Surabaya

Surabaya,
Reviewer 2


