
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang berdampak 

pula pada pengelolaan dan penerbitan terbitan berkala ilmiah yang dulunya 

dengan manual atau dicetak dengan proses cukup lama, kini menjadi lebih cepat 

dengan proses elektronik, pengiriman, penyuntingan, dan penerbitan naskah karya 

ilmiah dilaksanakan dalam suatu sistem aplikasi yang dinamakan terbitan berkala 

ilmiah elektronik (e-journal). Dengan sistem tersebut proses pengindeksan dan 

dampak ilmiah akan diketahui dengan cepat, sehingga manfaat dari suatu karya 

tulis ilmiah dapat diketahui segera.  

 Pengelolaan dan penerbitan jurnal dapat dilakukan secara online 

menggunakan sebuah aplikasi yang salah satunya adalah Open Journals System 

(OJS). OJS adalah sebuah Content Management System (CMS) yang dikhususkan 

untuk pengelolaan jurnal dan penerbitan yang dapat dioperasikan secara fleksibel.  

OJS telah dirancang untuk mengurangi waktu dan energi yang digunakan untuk 

tugas-tugas administrasi dan manajerial yang berhubungan dengan mengedit 

jurnal, sekaligus meningkatkan pencatatan dan efisiensi proses editorial. 

Pemanfaatan OJS akan dapat meningkatkan kualitas ilmiah dan penerbitan jurnal 

melalui sejumlah inovasi dan kebijakan lebih yang transparan sehingga dapat 

meningkatkan memudahkan dalam pengindekasasian jurnal (Ditlitabmas,2014). 

 Manfaat diterapkannya OJS ini adalah OJS telah dirancang untuk 

mengurangi waktu dan energi yang digunakan untuk tugas-tugas administrasi dan 

manajerial yang berhubungan dengan meng-edit jurnal, dan juga dapat 

meningkatkan pencatatan dan keefisienan proses editorial sehingga dapat lebih 

meningkatkan lagi kualitas terbitan berkala ilmiah pada penerbitan jurnal dan 

untuk lebih transparannya inovasi atau kebijakan terbitan berkala ilmiah sehingga 

mudah dalam meningkatkan pengindeksasian dalam taraf nasional maupun 

internasional (Ditlitabmas, 2014). 
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Perkembangan UIN Suska Riau saat ini telah memanfaatkan teknologi 

informasi untuk memberikan pelayanan informasi berbasis web. Pengaruh yang 

besar bagi pembaca agar lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan informasi salah 

satunya dengan adanya koleksi elektronik seperti jurnal online. Jurnal online salah 

satu penyedia informasi bagi universitas, UIN Suska Riau telah melanggan sebuah 

aplikasi jurnal online berbasis perangkat lunak yang disebut OJS. OJS yaitu 

sebuah sistem yang menawarkan pengelolaan jurnal secara elektronik dengan link 

ejournal.uin-suska.ac.id dan jurnal online tersebut sudah dapat diakses pada 

Agustus tahun 2014. Dengan menggunakan OJS, seluruh jurnal-jurnal yang 

diterbitkan oleh UIN Suska Riau dapat terindeksasi dengan baik dalam sistem 

jurnal elektronik ini.  

OJS UIN Suska Riau ini telah menampung 28 jurnal yang telah diterbitkan 

oleh fakultas dan lembaga pada lingkungan UIN Suska Riau sejak tahun 2014. 

Jurnal tersebut yaitu: Suara Guru, Jurnal Sains Matematika dan Statistika, Jurnal 

CoreIT, Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi, Suska Journal 

of Mathematics Education, Journal of English and Arabic Language Teaching, 

Jurnal Psikologi, Jurnal Agroteknologi, Jurnal Peternakan, Risalah, Toleransi, 

Hukum Islam, Potensia, Al-Manar, Jurnal El-Riyasah, Al-fikra, Marwah: Jurnal 

Perempuan, Agama dan Gender, Jurnal Ushuluddin, Jurnal Al-Iqtishad, Jurnal 

Sains dan Teknologi Industri, Kutubkhannah, Anida', Menara, sosial Budaya, Asia 

Pasific Journal on Religion and Society, Al-Qudwah, Jurnal An-Nur, Indonesian 

Journal of Integrated English Language Teaching.  

Berdasarkan realita yang ada, tingkat pemanfaatan OJS masih belum 

merata oleh pengelola, masih terdapat penulis menggunakan flashdisk dan e-mail 

langsung kepada pengelola web sebagai upload artikel yang akan diedit dan 

review untuk artikel yang akan diterbitkan, review artikel masih dilakukan secara 

manual dengan cara langsung menghubungi reviewer sebagai review jurnal, 

reviewer tidak langsung mereview artikel sesuai dengan artikel yang sudah ada 

pada OJS. Masalah yang ditimbulkan adalah penggunaan OJS belum 

dimanfaatkan secara optimal karena proses alur edit, review dan upload jurnal 

tidak mengikuti proses yang seharusnya. Hal ini akan berdampak pada kualitas 
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informasi yang terdapat pada artikel yang diterbitkan pada OJS, karena tidak 

terorganisirnya artikel dan dokumentasi menjadi tidak lengkap.  

Masalah yang kedua yaitu tidak updatenya sistem karena tidak tepat 

waktunya pengelola memposting jurnal sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan (Data tampilan jurnal dapat di lihat pada daftar Lampiran halaman E-1) 

dan akan berdampak terhadap minat baca pembaca jurnal ataupun terhadap 

reviewer jurnal pada OJS tersebut. Masalah selanjutnya adalah pengelola tidak 

mengikuti prosedur yang ada terhadap penerbitan jurnal, contohnya jurnal bisa 

saja diterbitkan sesuai permintaan penulis kepada pihak pengelola tanpa melalui 

prosedur yang sesuai, dan masalah ini akan berdampak kepada penilaian yang 

buruk terhadap  akreditasi jurnal tersebut. Menurut Jogiyanto (2007) dalam 

berbagai penelitian menunjukkan bahwa saat ini penyebab terbesar dari kegagalan 

penerimaan sistem informasi di dalam organisasi bukan lagi disebabkan oleh 

kualitas teknis dari sistem maupun informasi yang dihasilkan akan tetapi 

kegagalan penerapan sistem lebih pada aspek keperilakuan (behavioral).  

Adanya perbedaan antara realita dan manfaat penerapan OJS ini, sehingga 

peneliti tertarik meneliti bagaimana pemanfaatan OJS ini oleh pengelola OJS. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Technology Acceptance 

Model (TAM). Model TAM dikembangkan oleh Davis (1989) yang terdiri dari 

lima variabel yaitu (perceived usefulness), kemudahan pengguna persepsian 

(perceived ease of use), sikap terhadap penggunaan sistem (attitude toward 

behavior), minat perilaku menggunakan sistem (behavioral intention to use) dan 

penggunaan sistem sesungguhnya (actual system use) (Jogiyanto, 2007). 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan topik Analisis Pemanfaatan Jurnal Online Open Journal System 

(OJS) dengan Metode Technology Acceptance Model (TAM) pada Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat 

diambil sebuah rumusan masalah, bagaimana menganalisis Pemanfaatan Open 
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Journal System pada jurnal online Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau dengan Metode Technology Acceptance Model (TAM) pada Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Dalam penelitian ini menggunakan 5 variabel TAM yaitu perceived ease 

of use, perceived usefulness, attitude toward using, behavioral intention to 

use dan actual system usage. 

2. Penentuan responden menggunakan teknik judgemental (purposive) 

dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan masuk dalam kategori 

non-probability sampling yaitu pengelola 10 jurnal dengan rating data 

publish paling rendah pada OJS UIN Suska Riau yang berjumlah 30 orang 

yang menggunakan sistem secara langsung. 

3. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data Structural 

Equation Model (SEM)-Partial Least Squares (PLS) dan alat bantu 

analisis menggunakan software Smart-PLS 3.0. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pemanfaatan penggunaan OJS UIN Suska Riau oleh 

pengelola dengan metode TAM lima variabel. 

2. Untuk mengetahui factor atau variabel yang secara signifikan 

mempengaruhi pemanfaatan OJS oleh pengelola 

3. Untuk memberikan usulan atas analisis terhadap pemanfaatan OJS oleh 

pengelola. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui sejauh mana pemanfaatan penggunaan OJS UIN Suska 

Riau oleh pengelola. 
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2. Dapat mengetahui faktor dan variabel yang secara signifikan 

mempengaruhi pemanfaatan OJS oleh pengelola. 

3. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi jurnal online UIN Suska Riau atas 

rekomendasi yang diberikan untuk pengembangan sistem. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab 

yang masing-masing bab telah dirancang dengan suatu tujuan tertentu, berikut 

penjelasan masing-masing bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

Membahas tentang deskripsi umun tugas akhir yang meliputilatar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

manfaat,dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan Tugas 

Akhir ini. Teori yang diangkat mengenai sistem, sistem informasi, 

jurnal online, analisis pemanfaatan. 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan penulis 

selama melakukan penyusunan tugas akhir. 

BAB IV    ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan hasil pemanfaatan OJS pada jurnal online Univesitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

BAB V       PENUTUP 

 Berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan serta 

saran dan rekomendasi mengenai bagaimana pemanfaatan OJS oleh 

pengelola pada jurnal online Univesitas Islam Negeri Suska Riau 

sebagai bahan pertimbangan untuk berkembang menjadi lebih baik di 

masa mendatang. 

DAFTAR PUSTAKA 


