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Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Secara keseluruhan, artikel telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian unsur yang
meliputi: kesesuaian judul dengan substansi penelitian, rumusan, dan tujuan penelitian. Latar
belakang telah relevan dengan tujuan penelitian serta didukung dengan teori dan beberapa
penelitian terdahulu. Metolodogi telah terjelaskan secara komprehensif dalam hasil
penelitian. Kesimpulan telah relevan dalam menjawab masalah penelitian serta dilengkapi
dengan daftar referensi.

2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dan relevan dengan bidang ilmu dan kompetensi dosen
yang bersangkutan. Pembahasan artikel cukup komprehensif melalui review dari beberapa
penelitian terdahulu mengenai mandatory disclosure, voluntary disclosure, dan other
voluntary disclosure. Hasil penelitian berupa analisis review beberapa teori dasar yang
relevan, model dan variabel penelitian.



3. Kecukupan dan kemutakhiran data sertametodologi:
Data dan metodologi dinilai cukup dan mutakhir. Artikel ini mereview beberapa jumal
ternama yang be*aitan dengan mandatory discloswe, voluntary disclosure, dan
pengungkapan lainnya seperti pengungkapan sosial, pengungkapan lingkungan, dan
pengungkapan politik selama 10 tahun dari tahun 2008 sampai 2015 seperti: Journal of
Applied Accounting Research, Journal of Business Finance and Accounting, Journal of
Interndional Finance Management and Accounting, The Accounting Rwiely dan lainnya.

Jumlah artikel ymg direview dinilai sangat cukup yaitu sebmyak 5 paper wtlkmandatory
disclosure, 12 paper wrfrik voluntary disclostre, 4 paper unhrk pengungkapan social dan
lingkungan.

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Kualitas jurnal ini sangat baik karena terindeks Thomson Reuters (master journal list).

5. Indikasi plagiasi:
Artikel ini tidak terdapat indikasi plagiasi. Hasil uji similaritas demgan menggunakan
software turnitin.com menunjukkan hasil sebesar 18% sebagian besar berasal dari daftar
referensi.

6. Kesesuaianbidang ilmu:
Artikel yang ditulis ini sesuai dengan bidang ilmq kompetensi, dan bidang pengajaran

dosen yang b€rsanglrutan.
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Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Artikel telah memenuhi unsur kelengkapan yang terdiri dari penjelasan latar belakang di
pendahuluan, dukungan teori yang relevan, penggunaan metode penelitain dengan

pendekatan analisis dan review artikel-artikel terdahulu, adanya diskusi dan pembahasan

yang cukup dan susunan daftar pustaka yang terstruklur.

2. Tentangruang lingkup dan kedalaman pembahasan:

Pembahasan artikel ini telah mendalam dengan mereview variabel-variabel dari penelitian

terdahulu yang bersifat mandatory danvoluntary dengan variabel pasar modal seperti harga
pasar, retum pasar, dan biaya ekuitas, namun demikian pembahasan dalam artikel belum
mempertimbangkan apakah artikel yang direview tersebut adalah artike penelitian yang

berkualitas dan memiliki dampak yang relevan bagi pelaku di pasar modal.



3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini cukup mutakhir dengan mereview artikel
tahun 2006 sampai 2015 yarry di publikasikan pada 11 jurnal intemasional dengan membuat
analisis kritis dalam mencari hubungan variabel mandatory disclosure, voluntary disclosure
dan social disclosure serta environmental disclosure dengan vmiabel-variabel pasar modal.

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Kualitas penerbit baik karenajurral terindeks di Thomson Reuters.

5. Indikasi plagiasi:
Artikel ini memiliki tingkat similarity index dengan menggunakan software antiplagiasi
turnitin.com sebesar I 8%.

6. Kesesuaian bidang ilmu:
Artikel penelitian ini sesuai dengan bidang ilmu akuntansi.
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