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Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer : 

1. Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi jurnal: 

Jurnal sesuai dengan paper. Unsur isi jurnal lengkap 

 

2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: 

Pembahasan cukup, tapi tidak cukup dalam. Contoh, hanya menggunakan sedikit sekali referensi ttg mengapa 

salinitas berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi telur Oithona (hanya mengaju pada Cheng saja). Mengapa 

Oithona dalam penelitian ini lbh toleran thd salinitas. Kurang membandingkan dengan hasil penelitian lain sejenis 

 

3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: 

Metoda kurang lengkap sehingga akan menyulitkan bagi peneliti lain jika ingin menggunakan metoda pada penelitian 

ini. Tidak dijelaskan metoda (cara dan frekuensi) 

a. Mengukur pertumbuhan dan jumlah telur yang dihasilkan, hanya rumus untuk menghitung yang dicantumkan. 

b. Mengukur work osmolality dari Oithona pada berbagai tingkat perkembangan. Tidak disebutkan sama sekali 

dalam MM bahwa work osmolality diukur pada berbagai tingkat perkembangan Oithona sp 

c. Manajemen pemeliharaan dan sampling. Bagaimana memastikan bhawa kultur Oithona ini hanya terdiri dari satu 

spesies saja. Primer yang digunakan untuk Tunikata.  

4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: 

Termasuk ke dalam jurnal predator. Secara umum paper terkesan tidak di review dengan baik (point 3 di atas).  

Editorial board kurang qualified (ada mahasiswa S2 dari UNHAS).  Penempatan isi tidak sesuai dengan subheading. 

Contohnya, keterangan tentang Analisa data tidak dibawah subheading yang sesuai. Nama spesies antara judul dan isi 

tidak sinkron. Harusnya dalam hasil (pertumbuhan, produksi telur dll) tetap ditulis Oithona sp. karena, hasil 

identifikasi tsb adalah bagian dari paper ini.  
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