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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
Unsur publikasi telah terpenuhi dengan memadai. Pendahuluan telah menyajikan research 
gap dan motivasi riset. Tujuan penelitian telah dipaparkan dengan memadai yaitu untuk 
mengukur model penggunaan internet di Indonesia.  

 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  

Ruang lingkup penelitian tentang model penggunaan internet di Indonesia. Pembahasan 
telah disajikan dengan memadai, sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menguji 
indicator dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dan Technology Acceptance Model 
(TAM) dengan Gender dan pengalaman terhadap perilaku penggunaan internet. Ulasan hasil 
penelitian sudah menguraikan keterkaitannya dengan hasil riset terdahulu. 
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3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  

Data dan metodologi sudah menyajikan dengan memadai, mulai dari data sampel, 
pengukuran variabel, teknik analisis. Penelitian ini merupakan penelitian survey, dan 
responden dalam penelitian ini adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan. Data yang 
disajikan telah dipaparkan dengan lengkap mulai dari sumber data, teknik analisis.  
Pengukuran variabel sudah disajikan dalam bentuk definisi dan pengukuran tiap variabel. 

 
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  

Kualitas terbitan memadai, dengan tipografi yang diperhatikan oleh penerbit. Referensi telah 
disajikan dengan memadai dan lengkap. Hal ini menunjukkan penerbit memberi perhatian 
yang teliti pada reference management.  
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Kelengkapan dan Kesesuaian 
Unsur: 

Paper yang diterbitkan pada 2011 ini telah memenuhi karya tulis ilmiah yang baik. Semua unsur-
unsur yang menjadi persyaratan sebuah artikel ilmiah (isu relevan, teori, penelitian terdahulu, 
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Ruang Lingkup dan 
Kedalaman Pembahasan: 

Paper ini membahas dua konsep besar yaitu TPB dan TAM, model yang memiliki kekuatan penjelas 
pada penilaian teknologi internal perusahaan. Secara konsepsual, artikel ini sudah memaparkan 
dengan cukup dalam, isu dan menarik.   

Kecukupan & Kemutakhiran 
Data & Metodologi 

Sebanyak 75% kutipan paper ini menggunakan literatur terkini (kurang dari 10 tahun terakhir).  
Data penelitian ini menggunakan data primer dengan responden akhir sebanyaki 43 pengguna TI 
individual. Jumlah responden penelitian ini seharusnya dapat ditingkatkan. Pengumpulan data tidak 
dijelaskan sehingga tidak dapat dinilai kemutahirannya 

Kelengkapan Unsur & 
Kualitas Penerbit: 

UTCC	  International	  Journal	  of	  Business	  and	  Economics sudah terindeks di Thomson Reuters. Jurnal ini 
memiliki setting artikel yang baik dengan unsur yang lengkap. Jurnal dapat dinilai baik dengan 
penerbit yang berkualitas. Kriteria ini memenuhi kualifikasi sebagai jurnal internasional bereputasi. 
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