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Tentang Kelangkapan dan kesesuaian unsur : secara kelengkapan sudah memenuhi syarat

sebagai karya ilmidr yang bagus karena judul telah menggambarkan isi dan substansi
paper. Pengantar dan tujuan penelitian tergambar jelas dan lengkap Kajian teori atau

penelitian terdahulu cukup baru (ada 2015). Metodologi secara komprehensifdan model
yang bagus. Penjelasan variable detail, Pembahsan dan diskusi komrhensif dan

kesimpulan ditarik dengan hati hati imFlilasi penelitian juga sudah ada.

Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : Ruang lingkup sesui dengan

keilmuan peneliti yaitu perbankan khususnya studi terhadap efisiensi yang merupakan

keahlian peneliti. Pembahsan cukup komperhensif dengan membandingkan dengan

penelitian terdahulu. Pembahasan mendalam karena paper ini ternyata dipresentasikan di
Adam Smith Business School, University of Glasgow dan mendapt input dari pembahas

di sana.

Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi Data yang digunakan 504 observasi

sehingga lebih dari cukup untuk penelitian panel data. Data berasal dari 2008 sampai 2012

sehingga up to date untuk penelitian yang terbit 2016. Metodologi panel data digunakan.

Dan uji ketepatan model dilakukan. Pembahasan panel perlu diperjelas

Kelengkapan uffiur kualitas penerbit: Jurnal terideks Scopus Q3 sejak 2009 samPai saat

ini (10 Mei 2009) Cakupanjunal untuk bidang intemational business. Terindeks di World
banking Abstract, Microsoft academic dlt. Cakupan jumal adalah manajemen keuangan,

tata kelola dan manajemen keuangan. Editorial Board intemasional,



5. Indikasi plagiasi: Tidak ada. Hasil turnitin menunjukan similarity indeks 20o/o total dan
dari publikasi 9%. Berdasarkan sumbemya l7o/o dari sumber intemet dan llo/o student
paper.

6. Kesesuaian bidang ilmu: Sesuai. Yang bersangkutan pengajar perbankan dan penelitianya

(

Prof. Dr.

Surabaya., 18 Juli 2019

SE.,MM
NIP: 36070247
Unit kerja : 52 Manajemen
Jabatan Akademik Terakhir: Guru Besar
Bidang Ilmu : Manajemen Perbankan

idane ini.



LEMBAR
HASIL PENIII\IAN SEJAWAT SEBIDAI\G ATAU PEER REWEIY

KARYA ILMIAII: JI,RNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) '. Business eficiency of the commercial bank in ASEAN
Penulis Jumal tlmiah : Abdul Mongid
Status Penulis : Mandiri
Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Investment Management and Financial Innovalions

b. NomorA/olume : Vol.13, isslre I
c. Edisi (bulan/tahun) .2016
d. Penerbit '. Business Perpeclives
e. Jumlatr halaman : l0

Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen
Yang Dinitai

Nilai Maksimal Jurnal llmiah

Nilai Akhir
Yang

Diperoleh

Internasional
Bercputqsic Internasionaltl

Nasiond
Terakrcditasi

n
Nasional Tidak
Terakreditasi

tr
Nasional

Terindeks
DOAJdll

E
a) Kelengkapan

dan kesesuaian
unsur isi jumal
fi0%\

4 4

b) Ruang lingkup
dan kedalaman
pembahasan
(30%\

t2 t2

c) Kecukupan
dan
kemutahiran
datalinformasi
dan
metodologi
(3ff/o\

12 t2

d) Kelengkapan
unsur dan
kualitas
penerbit (30%\

t2 t2

Total =
(100%)

40 40

Kontribusi pen gusul (pen ulis perta ma/anggota utama) 40

Komentar
Peer Review

Jurnal terindeks
Seimago (SJR)
Hindex: l0 Q3

Coverage 2009-on
going

Layak untuk
diajukan

Tentang Kelangkapan dan kesesuaian unsur :

Memenuhi syarat sebagai karya ilmiah yang baik. Urgensi penelitian diuraikan dengan jelas.

Tujuan penelitian dijelaskan dengan baik. Kajian teori aktual (literatur tahun 2015).

Metodologi diuraikan dengan lengkap. Pembahasan dan diskusi cukup mendalam dan

komprehensif. Kesimpulan konsisten dengan temuan. Implikasi penelitian diuraikan dengan

baik,.

Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan :

Area riset spesifik yaitu bidang perbankan dengan fokus pada efisiensi bisnis. Pembahasan

sangat mendalam dan komprehensif, baik dari sisi teori. Keterkaitannya dengan penelitian
sebelumnya maupun temuan anpirik yang dihasilkan

Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi.
Data sangat memadai karena jumlahnya mencapai 504 observasi ini sudah memadai untuk
penelitian. Metode Panel data-data cukup mutakhir. Data sampai dengan tahun 2012 cukup
baru untuk penelitian yang terbit awal 2016

Kelengkapan unsur kualitas penerbit :

Penerbit dilengkapi dengan editorial board da'i berbagai negar4 terdapat gaya selingkung .

Ada sedikit kaidakkonsistenan pada beberapa artikel lain dengan gaya selingkung. Jumal
terindeks Scopus Q3. Penulis lebih dari 3 negara ada peer review dan No. ISSN lenekap



(tenmasuk yang elektronik).

5. Indikasi plagiasi :

Masih bisa ditoleransi, similarity index ZOYo dan dari total tersebut 17yo dari berbagai
publikasi. 5% publikasi dan I lo/o dari student paper.
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Sesuai dengan bidang pendidikan 53 (perbankan) dan bidang penugasan (mengqiar pada

mataku liah manaj emen perbaikan)
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