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1. Kelengkapan unsur isi artikel telah di tunjukkan dengan kelengkapan artikel yang terdiri
dari judul, abstract, introductbn, research methodology (material and methods), result
analysis, discussion, condusion. Paper ini tidak mencantumkan secara eksplisit
theoritical beckground, limitations dan recomendation pada bagian akhir.

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

ingin dicapai, uraian singkat aspek methodology dan key findings. Juga
disampaikan kontribusi penelitian.

b. Pada introduction, telah dideskripsikan mengapa studi ini perlu dilakukan, deskripsi
setting penelitian, dan tujuan. Organizationalcu Jtu re, orga n izationalcommitment
dan performance menjdifokus studi ini.
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c. Literature reviews tidak dijelaskan secara khusus dalam sub bab dalam artikel ini.
Namun demikian, konsepkonsep inti dan model penelitian telah digambarkan,
hipotesis dan argumentasi teoritisnya sudah disebutkan sekalipun belum diuraikan
theoritical logic dibaliknya.

d. Pada metodologi, tehh diuraikan sampel, teknik samplingnya, dan analisis yang
digunakan. Terkait pengukuran variabel, artikel ini telah menyampaikan skala
pengukuran, sekalipun instrumen alau item pernyataan pengukur variabel tidak
disertakan dalam penulisan bagian metodologi namun jumlah item telah
disebutkan.

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

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

sekalipun tidak disertakan rekomndasi bagi praktisi sebagai implikasi manajerial,
implikasi bagi penelitian 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, sekalipun artikel ini belum
mencrntumkan uji validitas dan reliabililas(CFA) sebagai basis bagi argumentasi
penggunaan dala dalam analisis SEM.

b. Kemutakhiran data dan informasi dapat dicermati dari sumber referensi yang
dalam studi ini paling akhir adalah referensi hasil penelitian tahun 2010 dan
sebagian besar telah berasal dari buku dan jumal.

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

4. Kelengkapan unsur dan kualitas Jurnal, ditunjukkan dengan Jurnal telah ber ISSN,
terbit secara online, untuk mengakses tidak berbayar, mudah dicari jumal dan paper ini
melalui google scholar.Sesuai google scholar paper ini telah dicitasi oleh 32artikel dari
dalam maupun luar negeri. Similirity index dengan turnitrin paper ini adalah 21 persen.
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