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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Komentar
Peer Review Artikel telah memenuhi unsur kelengkapan yang terdiri dari penjelasan latar belakang di
pendahuluan, dukungan teori yang relevan, penggunaan metode penelitian dengan pendekatan
analisa dan review artikel-artikel terdahulu, adanya diskusi dan pembahasan yang cukup dan
susunan daftar pustaka yang terstruktur
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan penelitian dalam artikel ini sudah mendalam dengan
menjelaskan variable dari aspek permodalan dan kepemilikan yang berpengaruh terhadap
kinerja perbankan di beberapa negara ASEAN, peneliti juga sudah memberikan gambaran
deskriptif dari masing masing negara terkait dengan perkembangan pada aspek permodalan dan
struktur kepemilikannya. Namun demikian, penjelasan terhadap aspek permodalan dalam
penelitian ini belum dikaitkan dengan ketentuan permodalan inti yang berlaku di masing-masing
negara ASEAN tersebut.

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:
Data yang digunakan sudah bagus dengan luasan sampel yang baik yaitu bank konvensional
pada beberapa negara angora ASEAN, dengan pemilihan metode penelitian menggunlan uji
analisis regresi linier berganda yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk melihat uji pengarih
aspek permodalan, struktur kepemilikan terhadap kinerja perbankan.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit sangat baik karena masuk dalam jurnal terakreditasi
nasional dengan ranking sinta 2 dan diterbitkan oleh program studi sarjana akuntansi STIE
Perbanas Surabaya.
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Indeks similarity penelitian ini dengan menggunakan alat plagiarism turnitin diperoleh angka
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