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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
 
 Karya sudah memenuhi unsur publikasi ilmiah, adanya pendahuluan yang memuat research 
gap, masalah dan tujuan serta kontribusi yang memadai. Riset bertujuan untuk menguji 
pengambilan keputusan investasi yang mengalami bias dengan belief adjustment model dan 
pembingkain informasi investasi. Literatur review sudah dipaparkan dengan memadai, yaitu 
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penyajian informasi berberda, tidak ada perbedaan respon ketika partisipan menerima 
informasi akuntansi dan nonakuntansi. Peneliti menguraikan temuan statistic dengan 
penjelasan teori dan riset terdahulu. 
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mudah memberi gambaran proses eksperimen dilakukan.  
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