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Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer : 

1. Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi jurnal: 

 

Paper sesuai dengan scope jurnal. Bagian isi jurnal lengkap. akan tetapi terdapat kekurangan pada section section 

tertentu. Secara umum metoda tidak ditulis dengan jelas, contohnya jenis asap cair nya, persentase liquid smoke yang 

digunakan tidak ditulis apakah berdasarkan berat/volume atau volume/volume. Juga tidak dijelaskan  metoda Analisa 

proksimat dengan jelas. Tidak dijelaskan metoda pembuatan asap cairnya. dan jenis yang digunakan dalam penelitian 

ini. Tujuan penelitian juga tidak tercantum dengan jelas 

2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: 

Pembahasan cukup, akan tetapi agak membingungkan karena banyak informasi yang tidak tercantum di MM tapi 

muncul di hasil. Misalnya jenis asap cair yang digunakan, cara pembuatan asap cair, berapa persen dari produk yang 

digunakan untuk mengukur berbagai parameter seperti tekstur, hardness. Secara umum juga tidak mudah untuk 

memahami perubahan yang di maksud dalam judul.  

3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: 

Data cukup,  tapi ada kekurangan untuk informasi tentang metoda seperti yang disampaikan di atas. Penelitain yang 

hampir sama (penelitian yang lain menggunakan bakso ikan) sudah dipublikasikan oleh Wijayanti et al (2020) 

dimana penulis dan penulis pertama juga menjadi coauthor.  

 

4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: 

Unsur jurnal lengkap, akan tetapi kualitas jurnal kurang, terlihat dari kurangnya keterkaitan antara abstrak, MM hasil 

dan pembahasan. Walaupun terindex scopus. 
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