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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
Paper yang diterbitkan oleh International Journal of Economics and Accounting tahun 2013 
telah memenuhi unsur-unsur dalam jurnal internasional meliputi isu yang relevan, adanya 
teori yang menjadi acuan penelitian, serta metodologi yang baku dalam penelitian 
eksperimen. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa pola penyajian informasi 
mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi. 

 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang menguji efek pola penyajian pada 
pengambilan keputusan investasi. Partisipan dalam penelitian ini adalah 93 mahasiswa 
program studi sarjana Akuntansi. Pembahasan hasil penelitian telah dilakukan dengan cukup 
memadai oleh peneliti disertai dengan dukungan hasil-hasil penelitian terdahulu. 
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3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan 2 x 2 (between subject) meliputi 
pola penyajian (step by step dan end-of-sequence) dan urutan informasi (berita baik diikuti 
berita buruk dan berita buruk diikuti dengan berita baik). Metodologi penelitian sudah 
dijelaskan dengan baik oleh peneliti meliputi partisipan penelitian, desain eksperimen, tugas 
dan prosedur, variabel penelitian dan teknik analisis data. 
Kecukupan dan kemutakhiran data Nampak dalam penelitian ini yang disajikan dalam 
statistik deskriptif dan penjelasan kriteria partisipan yang dapat mengikuti kegiatan 
penelitian eksperimen ini. 
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Kualitas penerbit cukup memadai. Referensi telah disajikan dengan memadai dan lengkap. 
Penataan paragraf dan tabel telah sesuai dengan dengan ketentuan jurnal internasional 
 
 

5. Indikasi plagiasi:  
Indikasi plagiasi minor, secara total 17% dan dilihat dari rincian plagiasi semuanya merujuk 
pada sumber yang memadai. 
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       KOMENTAR / ULASAN PEER REVIEW 

Kelengkapan dan Kesesuaian 
Unsur: 

Paper yang diterbitkan pada 2013 ini telah memenuhi karya tulis ilmiah yang baik. Semua unsur-
unsur yang menjadi persyaratan sebuah artikel ilmiah (isu relevan, teori, penelitian terdahulu, 
metodologi yang baku) telah terpenuhi dan disajikan dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa mode respons langkah demi langkah (a step by step- SbS) cenderung menemukan efek 
kebaruan yang signifikan dibandingkan dengan end of sequence (EoS). 

Ruang Lingkup dan 
Kedalaman Pembahasan: 

Paper ini membahas belief adjustment model pada pembuatan keputusan investasi. Secara 
konsepsual, artikel ini sudah memaparkan dengan cukup dalam, isu dan menarik.   

Kecukupan & Kemutakhiran 
Data & Metodologi 

Penelitian ini menggunakan design experimen dengan partisipan akhir sebanyaki 93 (yang lolos 
manipulation check dari total 173 partisipan awal). Jumlah partisipan ini sudah cukup baik untuk 
penelitian dengan design eksperimental. Metodologi penelitian telah dijelaskan dengan baik dan 
sangat memadai untuk menghasilkan temuan yang mampu digeneralisasi. Lebih dari 80 % literatur 
yang digunakan sudah out of date (lebih dari 10 tahun terakhir).   

Kelengkapan Unsur & 
Kualitas Penerbit: 

Int.	  J.	  Economics	  and	  Accounting	  belum	  masuk	  dalam	  jurnal	  internasional bereputasi. Namun, 
Inderscience Publishers sudah cukup dikenal karena memiliki reputasi yang baik. Setting artikel 
yang baik dengan unsur yang lengkap. Jurnal dapat dinilai baik dengan penerbit yang berkualitas.  
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