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1. Tentang Kelangkapan dan kesesuaian unsur
Artikel telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian unsur, yaitu adanya pendahuluan,
tinjauan teoritis, metodologi penelitian. hasil dan pembahasan. kesimpulan dan saran
serta dilengkapi dengan daltar pustaka yang cukup dan relevan.

2. Tentang

ruang lingkup dan kedalaman pembahasan

Ruang lingkup penelitian seputar pengungkapan sukarela pada perusahaan yang
terdaftar di Jakarta Islamic Index (JIi). Penelitian bertujuan untuk mengetahui
pengaruh ukuran perusahaan, rasio likuiditas, rasio leverage, ROA, ROE dan nilai
perusahaan. Penelitian ini menemukan terdapat tiga variabel yang berpengaruh secara
signifikan yaitu ukuran perusahaan. ROE, dan nilai perusahaan. Hasil dan pembahasan
telah dikomparasikan dengan teori dan konsep serta hasil empiris sebelumnya.

3.

Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi
Data yang digunakan adalah dinilai cukup karena sampel yang digunakan sebanyak 35
perusahaan yang terdaftar di JII selama dua periode pada tahun 2010. Metode yang
digunakan adalah regresi linier berganda dinilai tepat untuk menguji enam variabel
independen terhadap pengungkapan sukarela.
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Kelengkapan unsur kualitas penerbit
Kualitas penerbit adalah baik karena proceeding diterbitkan oleh Ikatan Ahli Ekonorni
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1. Tentang Kelangkapan 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 uji pengaruh, adanya diskusi dan pembahasan yang cukup dan susunan
daftar pustaka yang terstruktur.
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan
Penelaitian ini untuk megetahui dan menguji secara empiris faktor faktor yang
memepengaruhi pengungkapan sukarela seperti ukuran perusahaan, rasio likuiditas,
leverage, ROA, ROE dan nilai perusahaan. Penelitian ini secara cukup mendalam
membahas dan memperoleh hasil bahwa ada tiga variabel yang berpengaruh terhadap
pengungkapan sukarela yaitu : ukuran perusahaan, ROE dan nilai perusahaan
sedangkan vaariabel yang lain tidak berpengaruh.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi
Kecukupan dan kemutakhiran data telah cukup dan mutakhir. Hal ini dapat dilihat dari
sampel yang digunkan sebanyak 35 perusahaan yang teedaftar di Jakarta Islamic
Indeks selama tahun 2010-2011, metode penelitian menggunakan analisis regresi
berganda.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit
Unsur dan kualitas penerbit baik. Diterbitkan oleh IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam
Indonesia).

5. Indikasi plagiasi
Artikel ini memiliki tingkat similarity index dengan menggunakan software
antiplagiasi turnitin.com sebesar 12% sehingga dapat disimpulkan indikasi plagiasi
sangat kecil sekali atau dengan kata lain bisa dikatakan bebas dari plagiasi.
6. Kesesuaian bidang ilmu
Sesuai dengan bidang ilmu peneliti di bidang akuntansi.
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