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ABSTRAK 

UIN Suska Riau telah menampung 28 jurnal yang diterbitkan oleh fakultas dan lembaga sejak 

tahun 2014 pada situs e-jurnal UIN Suska Riau yang beralamatkan ejournal.uin-suska.ac.id. 

Berdasarkan realita yang ada, tingkat pemanfaatan OJS masih belum merata oleh pengelola. Oleh 

karena itu untuk mengetahui kebenaran masalah yang ada maka perlu dilakukan analisis 

pemanfaatan OJS oleh pengelola menggunakan metode TAM. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pemanfaatan penggunaan OJS oleh pengelola dengan metode TAM, mengetahui 

faktor yang mempengaruhi secara signifikan dan memberikan usulan atas hasil analisis. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Model - Partial Least Square (SEM-

PLS). Data diperoleh dengan melakukan wawancara, menyebarkan kuesioner dan dikembangkan 

mengikuti metode TAM dengan lima variabel dan mengambil subjek penelitian yaitu pengelola 

masing-masing jurnal yang menggunakan sistem OJS secara langsung.  Hasil dari pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan dapat diperoleh fakta bahwa, empat hipotesis diterima dan dua 

hipotesis ditolak yaitu H1, H3, dan H4 ditolak sedangkan H2, H5 dan H6 diterima. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemanfaatan OJS oleh pengelola berdasarkan pengujian hipotesis adalah 

factor kegunaan persepsian berpengaruh terhadap sikap terhadap pengguna OJS, faktor sikap 

penggunaan OJS berpengaruh terhadap minat perilaku menggunakan OJS dan faktor minat 

perilaku menggunakan OJS berpengaruh terhadap penggunaan OJS sesungguhnya. Usulan atas 

analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini berupa hasil rekomendasi, dari hasil temuan 

analisis yang telah dilakukan salah satunya yaitu memberikan reward (penghargaan) kepada 

pengelola yang memiliki kinerja yang baik dan sesuai dan punishment (sanksi) terhadap pengelola 

yang tidak menggunakan OJS sebagai media dalam aktifitas media publish jurnal secara online 

serta memberikan pelatihan berkala dan forum diskusi dan menambahkan fitur petunjuk panduan 

pengguna. 
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