
LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REWE'Y

KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH

Judul Jumal Ilmiah (Artikel)

Penulis Jurnal Ilmiah
Status Penulis
Identitas Jumal Ilmiah

Hasil Penilai an Peer Review

New Evidence Of The Effu Of Tax Aggressiveness And Corporate
Characteristics On The Level Of Corporate Social Responsibility Disclosure
Kautsar Riza Salman, Amir, Mochammad Farid, Kartika Marta
Penulis Utama
a. Nama Jurnal : International Joumal of Civil Engineering and

Technology (IJCIET)
b. Nomor/Volume : Vol.9, No.9
c. Edisi (bular/tahun) : September 2018
d. Penerbit : IAME
e. Jumlah halaman :1263-1272

Komponen
Yang Dinilai

Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah
Nilai
Akhir
Yang

Dipercleh

Internasional
Bereputasi

E Internasional

Nasional
Terakreditasi

Nasional
Tidak

Terakreditasi

E

Nasional
Terindeks
DOAJdtltl

a) Kelengkapan
dan
kesesuaian
unsur isi
iurnal (10%l

2 2

b) Ruang
lingkup dan
kedalaman
pembahasan
(30o/ol

6 5,5

c) Kecukupan
dan
kemutahiran
data/informas
i dan
metodologi
(30o/ol

6 5,5

d) Kelengkapan
unsur dan
kualitas
penerbit
(30%',

6 5

Total :
(100o/.)

20 l8

Kontribusi pengusul (penulis pertama) 10,8

Komentar
Peer Review

Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
- Secara keseluruhan artikel telah memenuhi unsur kelengkapan dan kesesuaian yang

meliputi: judul telah secara jelas mendiskripsikan substansi penelitian sampai tujuan
penelitian. Judul menggambarkan pengaruh agresivitas pajak dan karakteristik
perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan telah sesuai

dengan substansi penelitian dan tujuan penelitian.
- Latar belakang telah cukup menjelaskan adanya fenomena dan kebaruan dari penelitian.

Selain itu, latar belakang telah relevan dengan tujuan penelitian serta didasarkan pada

teori yang relevan yaitu teori legitimasi dan penelitian terdahulu yang mutakhir.
- Model penelitian dan metodologi secara komprehensif terpaparkan dengan baik, adanya

analisis dan pembahasan dari setiap hipotesis penelitian sampai dengan kesimpulan serta
dilengkapi dengan daftar pustaka-



2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:

- Ruang lingkup penelitian sesuai dan relevan dengan bidang ilmu dan kompetensi dosen
yang bersangkutan. Ruang lingkup penelitian pada bidang akuntansi perpajakan dan

akuntansi syariah.
- Analisis data telah dilakukan s@ara cukup komprehensif terhadap beberapa variabel yang

diteliti meliputi agresivitas pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage.
- Pembahasan telah dilalnrkan secara cukup komprehensif dengan mengkomparasikan

dengan teori yang relevan (teori legitimasi) dan beberapa penelitian terdatrulu yang cukup
mutakhir.

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:
- Jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 284 perusahaan yang terdaftar di Indeks

Saham Syariah Indonesia (ISSI), dinilai sangat mencukupi dengan mengunakan data
selama kurun waktu 4 tahun.

- Teknik analisis data menggunakan metode regresi linier berganda" Metode ini dinilai
tepat dan relevan dengan tujuan penelitian saat ini yaitu untuk mencari pengaruh setiap

variabel terhadap variabel lainnya.

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Jurnal ini cukup baik karena terindeks Scopus Q3 sejak tahun 2016 dan memiliki H Index
18.

5. Indikasi plagiasi:
- Tidak terdapat indikasi plagiasi dalam artikel ini.
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6. Kesesuaian bidang ilmu:
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yang bersangkutan yaitu akuntansi syariah dan akuntansi perpajakan.
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l. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Artikel telah memenuhi unsur kelengkapan yang terdiri dari penjelasan latar belakang di
pendahuluan, dukungan teori yang relevan, penggunium metode penelitain dengan

pendekatan regresi linier bergand4 adanya diskusi dan pembahasan yang cukup dan
susunan daftar pustaka yang terstruktur

2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:

Ruang lingkup dan kedalaman penelitian cukup hal ini dapat dilihat dari pengungkapan
informasi hasil yaitu ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan, pembahasan juga dilakukan dengan mengkonfirmasi
peftrnan teori legitimasi dengan baik.

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:
Penqsunaan resresi linier berganda sebasai alat analisis sudah sesuai dengan tuiuan



penelitian untuk mencari hubungan pengmuh. Kemutakhiran data cukup karena sampel
yang digunakan sebanyak 284 perusahaan selama empat tahun.

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:

Kualitas penerbitan baik yaitu IAEME dan jurnal terindeks scopus.

5. lndikasi plagiasi:
Artikel ini memiliki tingkat similarity indu dengan menggunakan software antiplagiasi
turnitin.com sebesar 7olo.

6. Kesesuaian bidang iknu:
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