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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  

Kelengkapan dan kesesuain unsur penulisan artikel penelitian dalam jurnal ini lengkap dan 

sesuai.  

Adanya pendahuluan yang menjelaskan fenomena permasalahan yang didukung dengan hasil 

penelitian terdahulu yanag relevan, dukungan teori yang relevan, metode penelitian yang sesuai 

dengan tujuan penelitian, pembahsan yang mendalam, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka 

yang terstruktur dengan baik. 

 

2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  

Ruang lingkup dan kedalaman pembahsan penelitian dalam artikel ini sudah mendalam. 

Penelitian membahas tentang sistem perdagangan online yang memungkinkan pedagang untuk 

melakukan transaksi melalui media elektronik sehingga akan berdampak pada tingkat kepuasan 

pelanggan sekaligus meningkatkan loyalitas pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh perilaku keuangan dalam hal kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas dalam 



penggunaan system perdagangan online. 

 

Pembasan mengungkapkan hasil bahwa perilaku keuangan, kepercayaan elektronik, kepuasan 

elektronik berpengaruh pada terciptanya e-loyalty pengguna sistem perdagangan online di Bursa 

Efek Indonesia. Ini menunjukkan bahwa penyedia sistem perdagangan online harus 

meningkatkan sistem kepuasan yang dirasakan, termasuk fitur masukan atau saran dan dukungan 

terhadap keputusan pembelian. 

 

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  

Kemutakhiran data dan metodologi telah sesuai dengan tujuan penelitian. 

Data dikumpulkan melalui kuesioner elektronik (google form) pada investor dengan perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  pengambilan sampel dengan convinence sampling. Data 

responden yang berhasil diperoleh dan diolah sebanyak 255 data menggunakan pendekatan PLS-

SEM (Structural Equation Modeling-Partial Least Square). 

 

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  

Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit baik. Karena termasuk jurnal terakreditasi nasional 

sinta 2 dengan susunan bahasa artikel adalah Bahasa Inggris dan terindeks DOAJ. Di terbitkan 

oleh STIE Perbanas Surabaya 

 

5. Indikasi plagiasi:  

Hasil pengecekan dengan menggunkan turnitin tingkat kesamaan (similarity index) adalah 10% 

sehingga nmasih dalam batas toleransi untuk dikatakan tidak terjadi plagiasi.  

 

6. Kesesuaian bidang ilmu:  

Topik penelitian sesuai dengan bidang ilmu peneliti di bidang manajemen pemasaran 
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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  

Artikel ini telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian unsur sebagai artikel ilmiah yang 

memenuhi: abstrak dan kata kunci, pendahuluan, tinjauan pustaka dan hipotesis, metode 

penelitian, analisis data dan diskusi pembahasan, kesimpulan yang diikuti dengan 

implikasi, saran dan keterbatasan, serta diakhiri daftar referensi yang relevan. 

 

 

 

2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  

Ruang lingkup penelitian ini adalah perilaku keuangan, dan sesuai dengan ruang lingkup 

jurnal yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perilaku keuangan dalam 

hal kepuasan, kepercayaan dan loyalitas dalam penggunaan system perdagangan online di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku keuangan, 

kepercayaan elektronik, kepuasan elektronik berpengaruh pada penciptaan kesetiaan 

elektronik pada pengguna sistem perdagangan online di Bursa Efek Indonesia. Hasil 



pembahasan telah dilakukan secara mendalam, mengkomparasikan hasil analisis statistik 

PLS-SEM dengan hasil riset empiris sebelumnya.  

 

 

 

 

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  

Data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 255 responden yang berstatus investor 

pasar modal, sehingga dapat dikatakan telah mencukupi. Tetapi, tidak dijelaskan tahun 

berapa diperoleh data tersebut diperoleh. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan 

PLS-SEM (Partial Least Square-Structural Equation Modeling), yang dapat dikatakan 

cukup mutakhir dalam penelitian di bidang ekonomi, bisnis dan keuangan.  

 

 

 

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  

Jurnal Ventura telah memperoleh akreditasi Sinta 2 sejak tahun 2008 dan volume 

penerbitan dalam setahun adalah 3x terbit. Dengan demikian kelengkapan unsur kualitas 

penerbit telah terpenuhi. 

 

 

5. Indikasi plagiasi:  

Berdasarkan software Turnitin, diperoleh tingkat similaritas sebesar 10% sehingga dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat indikasi plagiasi dalam artikel ini. 

 

 

6. Kesesuaian bidang ilmu:  

Materi artikel telah sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian dosen yang bersangkutan, yaitu 

manajemen keuangan. 
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