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Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

Seluruh   dokumen   di   IlmuKomputer.Com   dapat   digunakan,   dimodifikasi   dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
 

 

Open Journal Systems (OJS) merupakan aplikasi pengelolaan jurnal secara elektronik. Aplikasi 

ini sejatinya sudah merupakan aplikasi yang bagus dan handal dengan sederet kelebihan yang 

sudah dibawanya. Tetapi agar aplikasi ini dapat lebih optimal lagi, diperlukan pelengkap tool 

dan aplikasi lain yang menyertainya. Apa saja pelengkap tersebut, dijelaskan secara ringkas dalam 

tulisan ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplikasi Open Journal Systems Badan Litbang Kesehatan
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Aplikasi dan Tool Pelengkap Open Journal Systems 
Inilah tool dan aplikasi tambahan tersebut: 

1.   Google Mail 
Aplikasi OJS terkadang perlu mengirimkan email notifikasi, email konfirmasi, baik ke 
penulis, reviewer, proofreader, dll pihak yang terlibat dalam OJS. Untuk itu aplikasi OJS 

perlu  ‘diinjeksikan’ fitur  protokol  SMTP (Simple  Mail  Transfer  Protocol)  agar  proses 

pengiriman email tersebut dapat berjalan dengan baik. Penulis biasa menggunakan aplikasi 

Google Mail, meski sebetulnya kita dapat saja menggunakan aplikasi email apa saja 

sepanjang protokol SMTP-nya dapat digunakan atau ditumpangi. 

 
2.   Google Analytics 

Aplikasi dari Google ini juga diperlukan agar pengelola OJS dapat mengetahui tingkat 
kunjungan ke situs OJS, asal kunjungan, browser yang digunakan pengunjung, platform yang 
digunakan, referensi kunjungan, dll. Berbagai parameter untuk pelaporan sebuah web 
nampaknya sudah dipanggul oleh Google Analytics. 

 
Kabar bagusnya, aplikasi OJS ini sudah mendukung Google Analytics, sehingga seorang 

pengelola cukup mendapatkan Tracking ID dari Google Analytics dan memasukkannya ke 

OJS. Sangat mudah. 
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3.   Google Scholar 
Aplikasi Google Scholar diperlukan untuk mengetahui tingkat sitasi (kutipan) dari suatu 
artikel / jurnal. Dari Google Scholar ini akan diketahui pula nilai h-index dan i10-index suatu 
jurnal, sehingga dapat diketahui pula nilai impact factor dari jurnal tersebut. 

 

 
 

4.   StatCounter 
Sebetulnya sudah cukup, bila seorang pengelola jurnal memasang Google Analytics untuk 

jurnal elektroniknya. Tetapi sayangnya untuk bisa menikmati hasil kerja Google Analytics, 

seseorang harus login terlebih dahulu. Oleh karena itu diperlukan hasil statistik suatu situs 

OJS yang dapat ditampilkan untuk publik. Salah satunya adalah StatCounter. Selain itu 

StatCounter juga menampilkan unique visit (kunjungan unik) dari pengunjung OJS. 

Kunjungan unik pelanggan ini diperlukan untuk penilaian akreditasi, silahkan melihat 

Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah yang diterbitkan oleh Ditlitabmas, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi, pada halaman 16. 
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5.   Mendeley 
Aplikasi yang lain adalah Mendeley. Meski tidak bersinggungan langsung dengan OJS, 
aplikasi ini termasuk sangat disarankan bagi para penulis artikel ilmiah. Dengan Mendeley 
seorang  penulis  artikel  akan  sangat  mudah  dalam membuat  daftar  pustaka.  Selain  itu 
penulis juga akan sangat mudah dalam berganti gaya sitasi dari satu ke yang lain. 

 

 
 

 
 

Demikian semoga Allah Yang Bersemayam Di Atas Arsy menjadikan tulisan ini bermanfaat dan 
memudahkan urusan kita. Amin. 
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