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Catatan penilaian artikel oleh Reviewer 1 : 

1. Judul penelitiannya menarik karena mengangkat topik yang memiliki 

kebermanfaatan penggunaan bahan alam sebagai terapi tambahan atau pendamping 

untuk kesehatan namun perlu dijelaskan apa tujuan dilakukan kombinasi antara 

kedua tanaman ini, apakah karena  memiliki kemampuan yang sama dalam terapi 

antiartritis,  efek yang sinergisme, potensial atau hanya sebatas untuk mengetahui 

efek yang akan ditimbulkan ketika diberikan dosis kombinasi.  

2. Unsur yang dicantumkan pada jurnal sudah cukup lengkap terutama terkait alur atau 

tahapan dalam penelitiannya, metode yang digunakan serta analisis datanya, namun 

belum ada informasi terkait pengelompokan hewan uji pada jalannya penelitian 

hanya ditemukan di abstrak. 

3. Pada point 2 (hal.2) jalannya penelitian,  identifikasi kandungan kimia dengan 

analisis profil kromatografi lapis tipis belum dijelaskan  terkait  pengamatan yang 

dilakukan pada plat KLT sebelum atau sesudah disemprot dengan pereaksi 

penyemprot, agar lebih  mudah dipahami oleh pembaca. Mungkin bisa dijelaskan 

mengapa identifikasi pada tanaman brotowali hanya dilakukan pada senyawa 

golongan flavonoid dan glikosida, apakah hanya kedua metabolit sekunder ini yang 

memiliki peranan untuk terapi antiartritis begitu juga dengan tanaman ciplukan. 

4. Pada hal.15 Tabel 3. Belum ada pembahasan terkait tabel itu, hanya mengulang 

pernyataan cara kerja bahwa dilakukan identifikasi  golongan flavonoid dan 

glikosida. 

5. Pada penetapan dosis ekstrak mungkin bisa ditambahkan acuan penentuan dosis 

apakah berdasarkan dosis empiris atau berdasarkan penelitian terdahulu. 

6. Hasil penelitian sudah dijabarkan dengan rapi sesuai dengan urutan atau prosedur 

kerja, namun belum banyak dijelaskan hubungan antara efek yang ditimbulkan 

dengan perlakuan, dosis serta tidak didukung dengan kajian empiris atau bukti 

penelitian terdahulu yang memperkuat argumen dari hasil penelitian yang dilakukan, 

pada analisis histopatologi pada bagian gambar mungkin bisa ditunjukkan perbedaan 

dari masing-masing gambar, baik berupa keterangan atau panah dsb. 

7. Penelitian ini mengkaji 2 tanaman yang diduga memiliki efek sebagai antiartritis 

namun dari pembahasan masih sangat minim penjelasan terkait mengapa tanaman ini 

memiliki aktivitas sebagai antiartritis, senyawa apa yang memiliki peranan sebagai 

antiartritis, bagaimana mekanisme kerjanya, mengapa pada dosis kombinasi 

memberikan efek yang lebih baik.  

8. Dari jurnal masih terlihat tidak ada perbedaan antara populasi dan sampel brotowali 

yang digunakan, konsistensi penulisan yang masih kurang misalnya antiartritis, anti-

artritis, kata penghubung yang ditempatkan diawal paragraf, tanda baca yang perlu 

dirapikan lagi. 

9. Daftar pustaka sudah sesuai dengan urutan abjad namun masih ada sumber rujukan 

yang kurang muktahir dan masih menggunakan link, blog. 

10. Secara keseluruhan jurnal ini menarik, menggunakan metode yang baik, akurat dan 

mudah dipahami, penulisanya sederhana namun perlu ditambahkan bukti ilmiah yang 

mendukung hasil dari penelitian ini sehingga bisa dijadikan sumber rujukan untuk 

penelitian selanjutnya. Penelitian ini layak untuk dipublikasikan. 
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