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Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur: 
1.  

 
Karya ilmiah sudah memenuhi unsur terbitan ilmiah yaitu abstrak yang lugas, pendahuluan 
yang memuat fenomena, research gap, tujuan, literatur review, metode penelitian, hasil dan 
pembahasan serta simpulan, keterbatasan penelitian dan saran serta referensi. Pendahuluan 
sudah memaparkan dengan baik dan runtut latar belakang masalah, penarikan research gap 
juga sudah dipaparkan. Kontribusi riset perlu lebih dipertegas, salam pengembangan teori, 
maupun metodologis. Literatur review sudah dipaparkan dengan penempatan stakeholders 
theory dan perumusan hipotesis telah diuraiakan argumentasi dan dukungan riset terdahulu.  
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2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  

Ruang lingkup penelitian tentang disclosure of risk management. Hasil riset secara statistic 
telah disajikan dalam bentuk tabel dan diuraikan berbasis pada teori dan hasil riset terdahulu. 
Uraian hasil telah dikaitkan dengan baik dan gayut antara hasil statisik dengan teori yang 
dipakai sebagai pijakan. 

 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  

 
Data dan metodologi sudah dipaparkan dengan baik. Sumber data adalah laporan tahunan 
dari perbankan yang listing di Indonesia Stock Exchange 2011-2015. Variabel dan definisi 
variabel sudah dipaparkan dengan jelas. Teknis analisis sudah dipaparkan dengan baik.  
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