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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  

Artikel penelitian ini telah menginformaikan adanya pendahuluan yang menjelaskan fenomena 

masalah, teori yang relevan, metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, 

pembahasan dan diskusi hasil, kesimpulan dan saran untuk penelitian berikutnya serta dilengkapi 
dengan penyusunan daftar pustaka yang telah terstruktur mengikuti kaidah penulisan karya 

ilmiah. 

 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  

Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan cukup mendalam hal ini dapat diketahui dari adanya 

informasi dan penjelasan yang berkaitan dengan hasil peneletian bahwa variabel relationship 
marketing berpengaruh signifikan terhadap variabel pelanggan loyalitas. Pembahsan yang cukup 

jelas juga telah dilakukan untuk menjelaskan bahwa ekuitas merek berpengaruh posistif 

signifika terhadap loyalitas pelanggan. Selain itu penelitian ini juga telah menginformasikan 



dalam pembahsan dengan cukup jelas bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan simultan 

antara variabel relationship marketing dan brand equity pada variabel customer loyalty. 

 

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  

Kecukupan dan kemutakhiran data cukup baik, pemilihan metodologi sudah sesuai dengan 

tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan menjalankan 

metode survey dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 nasabah aktif PT Bank Syariah 

Indonesia Tbk di wilayah Kota Surabaya. Analisis data yang diperoleh dengan menggunakan 
multiple metode regresi linier dengan program SPSS 

 

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  

Kelengkapan unsur kualitas penerbit pada jurnal ini adalah berkulaitas cukup baik. 

Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya, jurnal 

masuk dalam akreditasi nasional sinta 4 terindeks juga di google scolar, dan crossref. Namun 

belum DOAJ 

 

5. Indikasi plagiasi:  
Hasil uji plagiasi dengan menggunaan software turnitin.com dengan toleransi similarity (exclude 

match < 2%) adalah sebesar 16%. Hasil ini dapat disimpulkan bawa artikel ini masih dapat 

ditolerir untuk dikatakan tidak terjadi plagiasi. 
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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  

Artikel memenuhi kelengkapan dan kesesuaian unsur meliputi abstrak dalam Bahasa 

Inggris, pendahuluan disertai dengan kajian teori dan konsep, metode, hasil dan 

pembahasan yang mengacu pada metode, dan diakhiri dengan kesimpulan, serta dilengkapi 

dengan daftar pustaka yang mencukupi. 

 
 

 

2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  
Ruang lingkup artikel seputar loyalitas nasabah bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh pemasaran relasional dan ekuitas merek pada loyalitas nasabah bank 

syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki pengaruh yang 
signifikan pada loyalitas nasabah. Analisis data telah disajikan secara cukup lengkap mulai 

dari uji validitas sampai dengan uji hipotesis. Pembahasan cukup mendalam dilengkapi 

dengan uraian teori dan konsep, namun belum didukung dengan kajian riset empiris 



terdahulu. 

 

 

 

 

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  

Artikel ini memenuhi kecukupan data dengan melihat pada jumlah responden sebanyak 100 

responden. Metodologi yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda dengan 
SPSS versi 25.   

 

 

 

 

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  

Memenuhi kelengkapan unsur kualitas penerbit. Hal ini ditunjukkan jurnal BALANCE telah 

terakreditasi Sinta 4 dan diterbitkan setahun 2x dengan jumlah artikel 10 pada setiap volume.  

 
 

 

5. Indikasi plagiasi:  
Tidak ada indikasi plagiasi dalam tulisan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat similaritas 

sebesar 16% dengan software turnitin. 

 

 

 

6. Kesesuaian bidang ilmu:  

Artikel yang ditulis terdapat kesesuaian bidang ilmu dengan penulis yaitu di bidang 

manajemen pemasaran. 
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