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Kata Pengantar 
 

 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME atas 
karunia  kasih sayang dan nikmat serta bimbingan-Nya, sehingga 
buku Panduan Penyusunan Referensi Menggunakan Mendeley 
untuk Karya Ilmiah di Politeknik STMI Jakarta tahun 2021 dapat 
diselesaikan. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
(P2M) Politeknik STMI Jakarta sebagai unit yang bertanggung 
jawab mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
secara terus menerus berupaya memfasilitasi dosen agar dapat 
memenuhi kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
yang diamanatkan dalam RENSTRA Politeknik STMI, Rencana 
Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat dan Roadmap Penelitian Politeknik STMI Jakarta 
tahun 2020 - 2024. 
 Buku panduan ini dimaksudkan untuk memandu dosen 
dalam penyusunan referensi menggunakan Mendeley untuk 
penulisan karya ilmiah di lingkungan Politeknik STMI Jakarta. 
Diharapkan buku panduan ini dapat bermanfaat bagi para dosen, 
dan mahasiswa sebagai acuan dalam pengelolan referensi karya 
ilmiah.   

Kritik dan saran terbuka bagi semua pengguna buku 
panduan ini dan bisa disampaikan ke Unit P2M Politeknik STMI 
Jakarta untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga 
buku panduan ini bermanfaat bagi semua pihak yang 
menggunakan. 

 
    Jakarta,       Juli 2021 

    Direktur, 
 
 
 
  Dr. Mustofa, S.T., M.
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Pendahuluan 

Karya Ilmiah 

Karya ilmiah berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan 

penelitian. Karya ilmiah merupakan hasil pemikiran dari berbagai 

macam riset yang menampilkan fakta dan dibuat dengan 

menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar dan 

dilakukan oleh lembaga pendidikan dan penelitian. Biasanya 

karya ilmiah berisikan data, fakta dan solusi mengenai suatu 

permasalahan yang diangkat.  

Berbagai bentuk karya ilmiah diantaranya makalah, artikel, 

tugas akhir/skripsi, artikel jurnal, paper, tesis dan disertasi. Oleh 

karena itu penulisan karya ilmiah tidak hanya dilakukan oleh 

dosen dan peneliti namun mahasiswa yang sedang menempuh 

studi juga akan menghasilkan satu karya ilmiah berupa tugas 

akhir/skripsi. 

Referensi dan Metadata 

 Istilah referensi berasal dari Bahasa Inggris “to refer” yang 

artinya menunjuk. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah sumber, acuan, rujukan atau petunjuk. Penulisan  

karya ilmiah sangat erat kaitannya dengan referensi yang 

merupakan acuan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan 

karya ilmiah tentunya mengacu pada buku, jurnal ataupun artikel 
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ilmiah dalam jumlah yang tidak sedikit. Kemajuan teknologi 

memungkinkan pengelolaan referensi dilakukan secara elektronik 

tanpa perlu memiliki referensi dalam bentuk fisik. 

 Sedangkan metadata adalah informasi terstruktur yang 

mendekripsikan, menjelaskan dan menampilkan informasi yang 

mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.  

Informasi yang terdapat pada metadata dipakai untuk keperluan 

manajemen file/data dalam suatu basis data.  Oleh karena itu 

metadata sangat penting untuk mengidentifikasi sebuah file 

seperti pada referensi ilmiah.  Melalui metadata yang baik, sebuah 

file dapat dikenali dan dengan mudah ditelusuri dengan mesin 

pencari. Metadata menjadi sumber dalam sitasi karya ilmiah dan 

nantinya akan membangun jaringan yang saling berhubungan dan 

akan menampilkan penulis mana yang lebih banyak dirujuk dan 

tentunya akan meningkatkan kualitas dan kredibilitas penulis.  
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Mengelola Referensi Ilmiah 

Dengan Mendeley 

Sekilas Tentang Mendeley 

 Mendeley adalah salah satu aplikasi alat bantu pencarian, 

penyimpanan dan penulisan dalam membuat karya ilmiah secara 

otomatis atau disebut juga dengan manajer referensi yang 

dikembangkan oleh Elsevier. Fungsinya adalah memungkinkan 

penulis untuk mencari literatur yang relevan, menyimpan 

referensi dan informasi bibliografi pada database serta membantu 

penulisan sitasi dan referensi (daftar pustaka) mengikuti format 

tertentu, missal APA, IEEE dll. 

 Mendeley berfungsi sebagai perpustakaan digital pribadi 

yang bisa diakses secara online dan gratis dengan kapasitas 

penyimpanan maksimal 2GB. Mendeley versi Windows dapat 

diunduh pada alamat https://www.mendeley.com/download-

desktop-new/. Sedangkan sistem operasi Mac dapat diunduh pada 

alamat https://www.mendeley.com/download-desktop-

new/macOS. Dan untuk sistem operasi Linux dapat diunduh pada 

alamat https://www.mendeley.com/download-desktop-

new/linux.  

 

 

https://www.mendeley.com/download-desktop-new/
https://www.mendeley.com/download-desktop-new/
https://www.mendeley.com/download-desktop-new/macOS
https://www.mendeley.com/download-desktop-new/macOS
https://www.mendeley.com/download-desktop-new/linux
https://www.mendeley.com/download-desktop-new/linux
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Keunggulan Mendeley 

Mendeley bukanlah satu-satunya aplikasi manajemen 

referensi, masih ada beberapa contoh aplikasi atau perangkat 

lunak tersebut diantaranya adalah: a. Mendeley Reference 

Manager (www.mendeley.com); b. Zotero (www.zotero.org ); c. 

EndNote (www.endnote.com); d. RefWorks (www.refworks.com); 

e. Reference Manager (www.refman.com); f. CiteULike 

(www.citeulike.org). Namun demikian Mendeley memiliki 

beberapa keunggulan diantaranya: 

1. Cross-Platform, Mendeley dapat berjalan pada berbagai 

sistem operati MS Windows, Mac OS, ataupun Linux. 

Bahkan saat ini telah tersedia mendeley versi android dan 

iOS untuk gadget yang memungkinkan pengelolaan 

referensi secara mobile. 

 

2. PDF View. Mendeley memiliki fitur untuk menampilkan 

metadata dan file dengan format PDF (Portable Document 

Format) secara otomatis tanpa harus memasang aplikasi 

PDF Reader lainnya seperti Adobe Acrobat Reader. PDF 

View juga dilengkapi dengan kemampuan anotasi dan 

highlighting. 

3. Desktop Application. Mendeley memiliki aplikasi desktop 

yang datanya terintegrasi secara online dengan mendeley 
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versi web sehingga Mendeley masih dapat digunakan 

tanpa memerlukan koneksi Internet. 

4. Bisa dioperasikan secara offline 

5. Backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer 

dengan akun online. 

6. Smart filtering dan tagging. 

7. Impor dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs 

eksternal (misalnya Scopus, Thomson Reuters, PubMed, 

Google Scholar, arXiv, dll). 

8. Plugin Mendeley yang terintegrasi dengan berbagai 

perangkat lunak pengolah kata seperti MS Word, Open 

Office, dan Libre Office. 

9. Fitur group dan jejaring sosial. 
10. Free web storage sebesar 2 GB yang dapat dimanfaatkan 

sebagai online backup dan sinkronisasi data. 

11. Fasilitas Drag and Drop sehingga proses input referensi 

dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. 

12. Fitur Watch Folder yang memungkinkan Mendeley untuk 

menambahkan referensi secara otomatis pada saat 

file/dokumen ditambahakan ke dalam folder tertentu di 

dalam komputer pengguna. 
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Produk Mendeley 

Mendeley Free (Desktop) 

 
Mendeley desktop merupakan aplikasi manajemen 

referensi gratisan yang memberikan layanan storage 2GB untuk 

penyimpanan online pada cloud server Mendeley. Kapasitas ini 

cukup untuk menyimpan hingga 300 buku dan artikel dengan 

format PDF. Karena gratis, tentunya biaya sudah tidak menjadi 

pertimbangan lagi dalam memakai Mendeley. 

Mendeley Premium 

 
Untuk melayani pengguna yang menginginkan kapasitas 

penyimpanan yang lebih besar, Mendeley menyediakan versi 

premium dengan kapasitas penyimpanan dari 5 GB, 10 GB, hingga 

tanpa batas. Mendeley juga memberikan penawaran akun 

premium untuk pengelolaan penyimpanan data bersama pada 

sebuah kelompok peneliti/penulis makalah (team). 

Dari segi layanan dan fasilitas, Mendeley tidak 

membedakan produk gratisan dengan premium. Berikut 

perbandingan layanan dan harga paket Mendeley premium. 
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Platform yang Dimiliki Mendeley 
 
Mendeley Dekstop  

Merupakan aplikasi Mendeley yang diinstal pada Dekstop 

(Windows atau MacOS) yang berfungsi untuk mengelola sitasi dan 

referensi pada manuscript dan dapat bekerja secara offline dan 

penyimpanan data pada hardisk PC. Mendeley Dekstop juga 

memiliki Plug in yang dapat diinstal pada Microsoft Word. Plug in 

ini berfungsi untuk mengelola sitasi dan bibliography secara 

otomatis ketika author menulis paper. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan pada Mendeley Desktop: 

• Melakukan ekstraksi informasi detail (nama penulis, judul, 

nama judul, dan lain-lain) dari setiap referensi yang 

ditambahkan ke dalam Mendeley. 

• Mencari referensi dengan cepat berdasarkan kata kunci 

pencarian tertentu. Dengan catatan, setiap referensi sudah 

pernah ditambahkan ke dalam Mendeley milik pengguna. Jika 

belum, maka pencarian dapat dilakukan secara online, 

dengan catatan ada koneksi internet di komputer. 
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• Membuat catatan tambahan (note) atau menandai (tag) 

setiap dokumen referensi yang pengguna miliki. 

• Membuat Daftar Pustaka secara otomatis berdasarkan 

berbagai format, misalnya APA, Harvard, IEEE, dan lainnya. 

• Melakukan pengacuan secara otomatis ketika menulis karya 

ilmiah di Microsoft Word. 

 

Mendeley Web  

Merupakan platform Mendeley berbasis web server. 

Mendeley Web memungkinkan kita untuk mengedit profil, 

mengelola referensi yang telah kita koleksi dan membaginya 

dengan kolega melalui Mendeley Grup. 

Beberapa hal yang dapat pengguna lakukan pada Mendeley Web: 

• Menjadi online back-up bagi library pengguna. Dengan 

demikian, memungkinkan untuk mengakses informasi detail 

referensi yang pengguna miliki, dari manapun pengguna 

berada. 

• Mengetahui informasi statistik (misalnya popularitas) suatu 

referensi. 

• Mengetahui frekuensi suatu file referensi online diunduh, 

dibaca orang, di mana lokasinya, dan lain-lain. 

• Mencari referensi-referensi ilmiah lainnya yang terkait 

dengan referensi yang pengguna miliki, tetapi belum ada di 

dalam library pengguna. 
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Mendeley Reference Manager  

Merupakan aplikasi Mendeley yang dapat diinstal pada 

Dekstop/PC baik yang menggunakan Windows ataupun MacOS. 

Meskipun diinstal pada Dekstop, namun Mendeley Reference 

Manager bekerja secara online dan penyimpanan data terdapat 

pada cloud. Mendeley Reference Manager Memiliki tampilan dan 

fungsi yang sama persis dengan Library yang terdapat pada 

Mendeley Web dan mereka berdua akan terus melakukan 

sinkronasi secara otomatis. Mendeley Reference Manager 

berfungsi untuk mengelola referensi yang telah kita koleksi, dan 

juga untuk membantu Mendely Cite dalam mengelola sitasi dan 

bibliography pada Microsoft. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan pada Mendeley Reference 

manager: 

• Melakukan ekstraksi informasi detail (nama penulis, judul, 

nama judul, dan lain-lain) dari setiap referensi yang 

ditambahkan ke dalam Mendeley. 

• Mencari referensi dengan cepat berdasarkan kata kunci 

pencarian tertentu (akan diarahkan ke Mendeley Web). 

• Membuat lighting, anotasi, dan notebook. 

• Membuat sitasi dan biblio graphysecara otomatis berdasarkan 

berbagai format, misalnya APA, Harvard, IEEE, dan lainnya 

yang akan dibantu oleh Mendeley Cite. 
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Instalisasi dan Pengaturan 

Mendeley 

Membuat Akun Mendeley 

Untuk dapat menggunakan Mendeley, anda harus 

membuat akun pada laman web mendeley terlebih dahulu pada 

alamat http://www.mendeley.com/. Versi terbaru Mendeley 

saat ini adalah versi 1.19.8. Untuk versi terbaru saat ini yaitu 

versi 19 lebih banyak mencover win 8.1 dan win 10. 

Sedangkan untuk Win 10 kebawah dapat menggunakan versi 

15. 

 

 
Langkah-langkah membuat akun Mendeley: 

1. Jika anda sudah memiliki akun Mendeley, maka anda 

dapat langsung masuk dengan mengklik Sign In. 

Sedangkan untuk membuat akun baru, maka pilih 

Create Account. 

http://www.mendeley.com/
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2. Selanjutnya akan muncul kotak dialog untuk mengisi 

email. Setelah email terisi, pilih Continue untuk 

melanjutkan proses pembuatan akun. 

 

3. Selanjutnya anda akan diminta untuk mengisi informasi 

nama depan, nama belakang dan password. Setelah 

selesai, pilih Register untuk membuat akun Mendeley. 
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4. Sampai disini anda telah berhasil membuat akun 

Mendeley dan akan muncul halaman utama seperti 

tampak pada gambar berikut: 

 

 

 

Instalasi Mendeley Desktop 

Setelah anda membuat akun pada laman web Mendeley, 

selanjutnya anda telah siap untuk memasang/install Mendeley 

versi dektop di komputer. Mendeley desktop adalah aplikasi 

utama Mendeley yang harus anda install untuk mengoptimalkan 

fungsi Mendeley. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 

Mendeley Desktop mendukung cross platform yang dapat 

berjalan pada Windows, Mac, dan Linux. Pada panduan ini kita 

akan memasang Mendeley pada Microsoft Windows karena 

pemakaian MS Windows sebagai sistem operasi lebih banyak 

dibandingkan dengan sistem operasi lain. Namun fungsinya 

tetap sama dengan Mendeley Desktop pada sistem operasi lain. 
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Untuk memasang Mendeley Desktop langkah yang harus 

dilakukan adalah: 

1. Unduh file Mendeley Dekstop. 

2. Setelah selesai, buka file instalasi. Selanjutnya anda 

akan masuk ke proses instalasi Mendeley. Pilih Next 

untuk melanjutkan instalasi. 

 

 

3. Dialog selanjutnya adalah mengenai License 

Agreement. Anda bisa membaca license agreement 

yang ditawarkan Mandeley, kemudian pilih I Aggree 

untuk menyetujui kesepakatan pengguna dan 

melanjutkan instalasi. 
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4. Langkah berikutnya anda akan diminta untuk 

menentukan lokasi instalasi aplikasi Mendeley 

Desktop. Lokasi default instalasi adalah pada alamat 

C:\Program Files. Anda dapat mengganti lokasi 

instalasi dengan memilih Browse. Dalam panduan ini 

kita akan menggunakan lokasi Default. Pilih Next 

untuk melanjutkan proses intalasi. 

 
 

5. Setelah menentukan lokasi instalasi aplikasi, 

selanjutnya akan muncul kotak dialog untuk mengisi 
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nama aplikasi pada Start Menu. Kita akan 

menggunakan nama bawaan, yaitu Mendeley 

Desktop. Jika anda tidak ingin menambahkan ikon 

Mendeley pada desktop anda, centang pilihan Do not 

create shortcut. Pilih Install untuk menginstal 

Mendeley ke komputer anda. 

 
 

6. Tunggu hingga proses instalasi selesai dan anda akan 

diminta untuk masuk ke akun Mendeley yang sudah 

dibuat sebelumnya.  
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7. Centang pilihan Stay sign in jika anda ingin Mendeley 

menyimpan informasi akun anda sehingga anda 

tidak perlu Sign In setiap kali menggunakan 

Mendeley. Untuk keamanan dan privasi, pastikan 

bahwa anda memakai komputer pribadi bila pilihan 

Stay Sign In dicentang. Kemudian pilih Sign In untuk 

masuk ke Mendeley Desktop. 

 
 
 

Anda telah berhasi menginstal Mendeley Desktop. Tunggu 

hingga aplikasi Mendeley Desktop terbuka atau anda dapat 

membuka aplikasi tersebut secara manual pada Start Menu. 

 

Mengenal Antarmuka Mendeley 

Mendely memiliki tampilan yang cukup sederhana dan 

user friendly. Hal ini sangat membantu pengguna dalam 

mengelola dokumen secara cepat dan mudah. Selain itu 



24 
 

Mendeley juga menyediakan fitur Drag and Drop sehingga 

proses penambahan referensi dapat dilakuan dengan cepat. 

Mendeley Desktop juga secara berkala melakukan sinkronisasi 

dengan Mendeley Web untuk mengupdate informasi akun anda. 

Pada bagian bawah Mendeley Desktop, anda dapat melihat 

informasi mengenai proses update informasi referensi. 

 

 
Secara umum, Mendeley desktop terdiri dari bagian Menu 

dan Panel. Menu berisi fungsi-fungsi serta pengaturan aplikasi 

mendeley desktop, seperti pengaturan file, pemrosesan 

dokumen (edit), pengaturan tampilan (view), pengaturan 

perangkat (tool) dan bantuan (help). Antarmuka panel aplikasi 

Mendeley Desktop terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu: 

1. Kolom sebelah kiri (left panel), menampilkan seluruh 

sumber daya atau koleksi referensi yang Anda 

miliki. My Library terbagi ke dalam folder dan 

kelompok. Beberapa folder secara otomatis telah 
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tersedia seperti folder recently added, recently read 

dan favorites. 

 
 
 
 

 

 

p 
 

2. Kolom tengah (central panel), berisi daftar daftar 

sumber daya referensi yang dipilih pada kolom kiri. 

 

 

 

 

Folder Bawaan Mendeley 

Folder Tambahan 

Daftar Grup 
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Berikut informasi ikon yang ada pada kolom tengah: 

Referensi sudah dibaca 

Referensi favorit 

File PDF tersedia 
 
 

Selain itu pada kolom tengah juga terdapat tab Edit Settings 

untuk pengaturan sinronisasi. 

 

3. Kolom sebelah kanan (right panel), dipergunakan untuk 

menampilkan detail informasi dari koleksi terpilih di 

kolom tengah. Informasi ini merupakan metadata dari 

dokumen terpilih. Jika informasi yang ditampilkan tidak 

akurat, anda dapat mengaturnya dan menginput 

informasi yang tepat. 



27 
 

 

Selanjutnya terdapat toolbar yang terdiri dari ikon-ikon untuk 

menjalankan fungsi tertentu, seperti menambah dan 

menghapus dokumen, menghubungkan dokumen, melakukan 

sitasi, melakukan sinkronisasi dan sebagainya. 

 

 

Mengatur Koleksi Referensi 

Setelah anda berhasil memasang aplikasi Medeley 

desktop dan berkenalan dengan interface-nya, selanjutnya anda 

sudah dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengelola 

referensi ilmiah. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah 

menambah daftar referensi anda yang kemudian dapat 

digunakan untuk sitasi. 
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Menambahkan Dokumen 
 

Mendeley menyediakan beberapa alternatif untuk 

menambahkan dokumen ke dalam daftar referensi, Anda dapat 

melihat alternatif tersebut dengan memilih File pada menu 

utama Mendeley. 

 
 
 

Menambahkan Satu atau Beberapa Dokumen 
 

Untuk menambahkan dokumen, anda dapat memilih Add 

files dan kemudian memilih dokumen yang akan ditambahkan 

pada daftar referensi. Selain itu anda juga dapat menambahkan 

dokumen dengan cara Drag and Drop file dokumen ke kolom 

tengah (Central Panel). 
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Menambahkan Folder 

 
Alternatif kedua untuk menambahkan daftar referensi 

adalah dengan menambahkan folder. Fungsi ini sangat 

membantu sekali jika anda memiliki daftar referensi yang 

cukup banyak dengan berbabagi topik yang berbeda. Mendeley 

akan membantu anda mengelola dan mengelompokkan 

dokumen tersebut. Pilih Add Folder dan anda akan diminta 

untuk mememilih folder yang akan ditambahkan. Pastikan anda 

mencentang pilihan Also import from subfolders agar subfolder 

yang ada pada folder juga ikut ditambahkan ke dalam daftar 

referensi. 
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Menambahkan Watch Folder 

 
Untuk mempermudah pengguna, Mendeley juga 

menyediakan fitur yang cukup unik, yaitu Watch Folder. Fitur ini 

memungkinkan Mendeley untuk menambahkan daftar 

referensi secara otomatis ketika anda menambahkan dokumen 

pada folder tertentu di komputer anda. Jadi setiap kali anda 

menambahkan dokumen pada folder yang telah ditandai 

sebagai Watch Folder anda tidak perlu lagi menambahkan 

referensi secara manual, Mendeley akan melakukannya untuk 

anda. 
1. Pilih File lalu pilih Watch Folder 

2. Selanjutnya pilih folder yang akan dimonitor dan pilih Ok. 

Selanjutnya Mendeley akan memonitor folder tersebut 

secara berkala. 
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Menambahkan Referensi Secara Online 

Fitur penambahan referensi secara online merupakan 

fitur yang sangat bermanfaat dan membatu dalam penulisan 

artikel ilmiah. Internet menyediakan referensi yang sangat 

banyak, namun sering kali anda harus bekerja ekstra untuk 

menemukan dokumen yang cocok dengan topik yang sedang 

anda kerjakan. Disinilah peran aplikasi manajemen referensi 

seperti Mendeley, EndNote, dan Zotero yang memudahkan 

pencarian dan identifikasi referensi. Mendeley sangat handal 

dalam hal pencarian referensi online seperti ini. Anda dapat 

mencari referensi dari berbagai versi Mendeley, baik web, 

desktop, maupun mobile. Dalam buku ini akan dibahas beberapa 

alternatif menambahkan referensi secara online. 
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Memanfaatkan Fitur Pencarian Mendeley 
 

Mendeley menyediakan fitur pencarian dokumen yang 

sangat memudahkan anda mencari referensi. Anda dapat 

menggunakan versi web, desktop, ataupun mobile. Berikut 

langkah-langkah untuk menambahkan dokumen secara online 

dari laman web Mendeley. 

1. Pastikan anda telah Sign In di laman web mendeley. 

2. Pilih Search pada menu utama. 

3. Pastikan anda memilih Papers untuk mencari 

dokumen. 

4. Masukkan kata kunci yang akan anda cari, lalu pilih 

Search. 

 
 

5. Mendeley akan menampilkan hasil pencarian 

berdasarkan kata kunci yang telah anda isi. Untuk 

membantu anda menemukan dokumen yang dapat di 

download, anda dapat menandai pilihan Journal Open 

Access . 

6. Anda bisa langsung menyimpan rincian artikel 
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dengan memiliih add to library, atau mencari artikel 

lain yang berhubungan dengan memilih Related 

Research. 

7. Anda juga dapat membaca rincian artikel dengan 

memilih judul artikel yang anda inginkan. Anda dapat 

menyimpan artikel tersebut ke koleksi dokumen dan 

membacanya pada View in Library. 

8. Untuk melihat artikel yang telah anda tambahkan, 

pilih Library pada menu utama. 

 

 

 
 

Menambah Referensi dengan Web Importer 
 

Mendeley memiliki fitur yang dapat membuat metadata 

dari laman web tertentu dengan sangat mudah dan cepat. Anda 

hanya perlu menambahkan plugin atau menambahkan 

bookmark pada browser anda. Fitur ini berguna untuk 

menambahkan sumber online seperti artikel koran atau artikel 

dari halaman web tertentu. 
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Install Web Importer 

 

1. Pada laman web Mendeley, di bagian bawah anda akan 

menemukan menu Download. Pilih Web    Importer

untuk menambahkan plugin Web 

Importer. 

 

 

2. Selanjutnya akan muncul halaman Web Importer dan 

anda dapat memilih platform yang sesuai dengan 

browser anda. Pilih Install Mendeley Web Importer 

sesuai dengan browser anda dan tunggu proses instalasi 

selesai. 
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3. Setelah proses instalasi selesai, anda akan menemukan 

ikon Web Importer Mendeley pada bagian atas browser 

anda. 

 

 
 

Menggunakan Web Importer 
 

1. Cari lokasi halaman web yang ingin anda tambahkan 

ke koleksi referensi anda. 

 

 
2. Klik ikon mendeley yang telah anda tambahkan 

sebelumnya pada web browser anda. Selanjutnya 

akan muncul Web Library. 
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3. Pilih Add untuk menyimpan metadata halaman web 

tersebut. 

Contoh lainnya, kita akan menyimpan informasi metadata dari 

web jurnal berbasi Open Journal Syestem (OJS). 

1. Buka jurnal online OJS, kemudian pilih artikel yang ingin 

anda tambahkan ke koleksi referensi. 
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2. Setelah halaman informasi artikel muncul, pilih ikon 

web Mendeley. 

 
 

3. Setelah kotak dialog Web Library muncul, anda dapat 

menyimpan metadata dokumen tersebut dengan 

memilih tombol Add. 

Sejauh ini anda telah mampu menambahkan koleksi referensi 

dengan berbagai format dan alternatif penambahan dokumen. 

Selanjutnya anda akan mengelola koleksi referensi sehingga 

dokumen anda dapat tertata dengan baik. 
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Mengelola Dokumen dan  

Referensi 

Mengelola dokumen dan referensi pada aplikasi 

Mendeley sangat mudah dan cepat. Pada bagian ini anda akan 

dipandu mengatur dokumen pada Mendeley sehingga mudah 

dikelola. 

 

Menata Dokumen dengan Folder 

Anda tentu tidak asing lagi dengan istilah folder. Pada 

komputer, folder digunakan untuk mengelompokkan file 

sehingga lebih tertata dan mudah diidentifikasi. Mendeley juga 

menyediakan fitur folder untuk mengelola dokumen yang telah 

ditambahkan ke dalam koleksi referensi. 

1. Pastikan anda telah sign in pada aplikasi Mendeley 

Desktop. 

2. Pada panel di sebelah kiri terdapat pilihan Create folder. 

Klik pilihan tersebut dan anda akan diminta untuk 

mengisi nama folder. 



39 
 

 

 
 

3. Isi nama folder sesuai kebutuhan anda dan tekan Enter 

pada keyboard. Anda dapat membuat sebanyak mungkin 

folder sesuai dengan kebutuhan anda. 

4. Untuk menambahkan dokumen yang telah ada di koleksi 

referensi anda, drag and drop pada file yang ingin anda 

tambahkan ke folder yang ada di panel sebelah kiri. 

5. Jika anda ingin menambahkan dokumen baru pastikan 

anda telah memilih folder dan kemudian menambahkan 

dokumen seperti yang telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya. 
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Untuk menghapus folder anda cukup menekan tombol 

Delete (Del) pada keyboard atau klik kanan pada mouse 

anda dan pilih Remove Folder. 

 

Fitur Pencarian dan Filter 

Untuk mempermudah pencarian dokumen, Mendeley 

menyediakan layanan pencarian (search) yang dapat diakses 

pada bagian sudut kanan atas. Masukkan kata kunci yang ingin 

anda cari dan secara otomatis menampilkan dokumen yang 

anda cari. 

 
 

Selain pencarian, Mendeley juga menyediakan fitur filter 

yang memungkinkan seleksi dokumen berdasarkan 

karakteristik tertentu, seperti berdasarkan nama pengarang 

atau berdasarkan tag. 
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Pada panel kiri bagian bawah terdapat pilihan Filter by 

dan anda dapat memilih karakteristik pemilihan, misalnya 

Filter by author. Selanjutnya pada bagian bawah akan muncul 

daftar nama pengarang yang ada pada koleksi referensi anda. 

Pilih salah satu penulis dan artikel penulis akan muncul pada 

panel tengah. 

 

 
Anda dapat mengganti karakteristik pemilihan dokumen sesuai 

dengan kebutuhan ada dan tentunya fitur ini sangat membantu 

mempermudah pengelolaan dokumen. 

 

Memeriksa Dokumen Ganda 

Sering kali kita lupa bahwa sudah pernah menambahkan 

sebuah dokumen. Sebagai akibatnya, dokumen yang sama 
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tersimpan beberapa buah dalam koleksi kita. Selain tidak 

efektif, banyaknya dokumen ganda juga dapat mengurangi 

ruang penyimpanan online yang terbatas (2 GB). Untuk itu 

Mendeley menyediakan layanan untuk memeriksa file ganda 

tersebut. 

1. Pada menu utama pilih Tool 

2. Kemudian pilih Check for duplicate 

 
 

3. Setelah proses pencarian selesai, Mendeley akan 

menampilkan dokumen ganda. 
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4. Anda dapat menggabungkan file-file tersebut menjadi 

satu file dengan cara klik kanan pada file duplikat dan 

pilih Merge Documents. Atau jika anda yakin bahwa 

file tersebut bukan duplikat, klik kanan kemudian 

pilih Not a duplicate. 

 

Sinkronisasi (Sync) 

Sinkronisasi adalah proses update informasi antara 

Mendeley web dan Mendeley desktop. Hal ini dimaksudkan agar 

perubahan informasi dan dokumen dapat disesuaikan antara 

versi online dan offline. Sinkronisasi merupakan proses yang 

sangat penting, khususnya jika anda melakukan perubahan, 

misalnya menambahkan dokumen, membuat folder, membuat 

grup, dan fungsi lainnya. Walaupun Mendeley sudah mengatur 
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sinkronisasi berkala, ada baiknya anda melakukan sinkronisasi 

manual dengan memilih tombol Sync pada tool bar. 

 

 
PDF Viewer 

 
Tombol Sinkronisasi 

 

Salah satu fitur yang sangat menarik yang disediakan oleh 

Mendeley adalah fitur PDF View. Dengan fitur ini anda tidak 

perlu lagi memasang aplikasi PDF reader dan anda juga dapat 

melakukan beberapa fungsi editing, seperti menandai dokumen 

dan menambahkan catatan pada dokumen. 

Untuk mengakses PDF view anda dapat memilih logo PDF 

pada dokumen anda atau klik ganda pada dokumen tersebut. 

Selanjutnya Mendeley akan membuka fitur PDF View. 
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Selain panel utama yang menampilkan isi dokumen, di sebelah 

kiri terdapat informasi detil mengenai dokumen tersebut. Pada 

bagian atas, terdapat beberapa ikon yang berfungsi untuk 

mengedit dokumen. 

Memilih Teks     Menambah Catatan    Mengganti Warna Highlight 

 

 
 

           Memindahkan            Menambahkan                        Mengatur 
 View             Highlight                Tampilan 

 



46 
 

 

Sitasi dan Bibliografi 

Sitasi adalah upaya penulis untuk mengutip kalimat dari 

penulis lain yang hendak disampaikan kepada pembaca. Sitasi 

merupakan hal wajib pada penulisan karya ilmiah. Untuk 

menghindari plagiat pada karya ilmiah perlu sekali 

mencantumkan sumber referensi sebagai bentuk kejujuran 

atas hak kekayaan intelektual. Selanjutnya sumber referensi 

yang digunakan dalam karya ilmiah disusun dalam bentuk 

daftar pustaka atau bibliografi. 

Berbagai bentuk standar pengutipan atau gaya sitasi 

(citation style) diantaranya Harvard, MLA, American 

Sociological Association (ASA), American Psychological 

Association (APA) dan sistem kutipan lainnya, yang masing-

masing memiliki aturan sitasi yang berbeda satu sama lain. 

Editor sering menentukan sistem kutipan atau gaya sitasi yang 

harus digunakan penulis. 

Sumber rujukan sitasi dapat berupa buku, artikel, 

halaman web, atau produk-produk hasil penerbitan lainnya. 

Selain itu, sumber sitasi juga dapat berupa sumber yang non 

publikasi, seperti hasil wawancara, ceramah, atau video. Namun 

yang perlu ditekankan dalam proses sitasi adalah kejelasan 

sumber dan keabsahan terbitan. Tujuan penggunaan sitasi 

dalam penulisan karya ilmiah diantaranya: 
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1. Memberikan penghargaan dan pengakuan atas 

kontribusi penulis terhadap karya ilmiah yang ditulis. 

2. Menjunjung kejujuran akademik/intelektual dan 

menghindari plagiarisme 

3. Menjelaskan posisi penulis dalam bidang kajian 

 

Pengelolaan Sitasi dengan Mendeley 

Bagi penulis karya ilmiah proses sitasi dan penulisan 

bibliografi merupakan sebuah pekerjaan tambahan. Hal ini 

disebabkan banyaknya jumlah sumber rujukan yang digunakan 

dan kompleksitas prosedur penulisan yang membuat penulis 

kesulitan mengelola rujukan. 

Beberapa aplikasi, seperti Microsoft Word sebenarnya 

sudah dilengkapi fitur pengelolaan sitasi dan bibliografi. 

Namun proses input data sumber masih manual dan tidak 

efektif. Untuk mengatasi hal itu, Mendeley mengembangkan 

sistem untuk mempermudah proses sitasi dan bibliografi. 

Informasi metadata yang sudah diinput secara otomatis pada 

sistem Mendeley dari buku, artikel dan tulisan ilmiah lainnya 

memungkinkan MS-Word untuk menarik metadata tersebut. 

Proses ini dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan 

juga dapat dilakukan secara offline. 
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Memasang Citation Plugin 

Untuk mengaktifkan fitur sitasi Mendeley di MS-Word, 

maka terlebih dahulu dipasang citation plug-in nya. Berikut 

langkah-langkah instalasi citation plugin: 

1. Pastikan MS-Word anda telah tertutup. 

2. Buka aplikasi Mendeley Desktop. 

3. Pilih menu Tool 

4. Selanjutnya anda dapat memasang plugin sitasi 

dengan memilih Install MS Word Plugin. 
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Setelah proses instalasi selesai, selanjutnya anda dapat membuka 

kembali MS-Word. Pada menu References anda akan menemukan 

tool Mendeley Citation dengan logo Mendeley. 

 
 

Menambah Sitasi 

Setelah plugin sitasi terpasang pada MS-Word, maka 

selanjutnya kita dapat mulai melakukan sitasi pada naskah yang 

telah atau akan di tulis. Sebelum melakukan sitasi, pastikan 

bahwa dokumen yang akan dijadikan rujukan tersebut sudah 

disimpan dalam koleksi dokumen anda pada Mendeley Desktop. 

Memastikan keberadaan dokumen yang akan disitasi ini akan 

menghemat waktu ketika penulisan. Untuk melakukan sitasi 

lakukan langkah berikut: 

1. Letakkan kursor pada bagian akhir kalimat atau 

bagian yang disitasi. 
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2. Pilih Refference kemudian pilih Insert Citation. 

Selanjutnya akan muncul kotak dialog sitasi 

Mendeley. 

 

3. Pilih Go To Mendeley. Selanjutnya akan muncul 

Mendeley Desktop. 
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4. Pilih artikel/buku yang akan disitasi. Anda dapat 

memilih beberapa artikel/buku jika dibutuhkan 

dengan cara menekan tombol Shift sambil memilih 

artikel/buku yang diinginkan. 

5. Pilih Cite untuk mengutip artikel yang sudah dipilih. 

 

6. Selanjutnya pada dokumen MS-Word akan secara 

otomatis muncul sitasi pada posisi kursor. 
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Sejauh ini anda telah mampu menambahkan sitasi ke naskah 

anda. Selanjutnya setelah naskah anda selesai dan semua sitasi 

telah ditambahkan, anda tinggal menambahkan daftar pustaka 

dan/atau bibliografi. 

 

Menambahkan Bibliografi 

Bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan 

deskripsi sebuah buku atau karya ilmiah meliputi judul, 

pengarang, edisi, cetakan kota penerbit, nama penerbit, tahun 

terbit dan jumlah halaman. Bibliografi berguna bagi pembaca 

yang ingin mengetahui keterangan yang lengkap mengenai 

buku atau karya ilmiah tersebut. Untuk menambahkan 

bibilografi dilakukan langkah berikut: 

1. Pastikan semua sitasi telah ditambahkan 
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2. Pada bagian akhir dokumen, buat judul sub-bab, 

seperti referensi, daftar bacaan, daftar pustaka, atau 

bibliografi. 

3. Pilih References pada bagian Style pilihlah gaya 

penulisan sitasi yang anda inginkan. 

 
 

4. Selanjutnya pilih Insert Bibliography. Tunggu hingga 

proses penulisan bibliografi selesai. 
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Dengan selesainya bagian ini, anda telah berhasil membuat 

bibliografi hanya dengan satu kali klik tanpa perlu bersusah 

payah mengetik ulang informasi dokumen dan menyusunnya 

secara alfabetis. Pekerjaan yang biasanya memakan waktu 

khusus, dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik saja. 

 

Menggunakan Jenis Sitasi 

Seperti yang telah dipaparkan pada bagian awal bab ini, 

terdapat berbagai gaya sitasi sesuai denga kebijakan organisasi. 

Beberapa jenis sitasi yang umum seperti scientific citation, legal 

citation, dan theological citation. Umumnya sitasi yang paling 

lazim berupa bibliografi atau daftar pustaka pada akhir artikel. 

Namun demikian, terdapat juga beberapa alternatif lain, seperti 

sitasi dalam teks/body text (parenthetical citation), sitasi pada 

bagian bawah halaman (footnote), dan sitas pada akhir 

dokumen (endnote). 

Berikut beberapa organisasi yang membuat dan 

menerbitkan gaya sitasi: 

1. APA (American Psychological Association) untuk bidang 

psikologi, pendidikan, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. 

2. MLA (Modern Language Association) untuk bidang 

kesusatraan, literatur, seni, dan humaniora. 
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3. AMA (American Medical Association), untuk bidang 

kedokteran, kesehatan, dan ilmu-ilmu biologi. 

4. Chicago (umum digunakan dalam berbagai subyek di 

dunia ‘nyata’ seperti buku, majalah, surat kabar, dan 

penerbitan-penerbitan lain yang bukan penerbitan 

ilmiah). 

5. NLM (National Library of Medicine). 

6. ACS (American Chemical Society). 

7. APSA (American Political Science Association), untuk 

ilmu politik. 

8. CBE (Council of Biology Editors). 

9. IEEE style lazim digunakan untuk bidang keteknikan. 

10. ASA (American Sociological Association). 

11. Columbia style. 

12. MHRA (Modern Humanities Research Association). 
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Untuk mengubah gaya sitasi, anda dapat langsung memilih jenis 

sitasi tanpa harus mengubah daftar pustaka yang telah dibuat 

satu persatu. 

Jika anda tidak menemukan gaya sitasi yang anda 

inginkan dari tool Mendeley pada MS-Word, anda dapat 

menambahkan dan mengunduh sitasi yang disediakan oleh 

mendeley. Saat ini tersedia lebih dari 7000 gaya penulisan 

dalam daftar Mendeley dan gaya sitasi yang ada masih dapat 

dimodifikasi lagi menyesuaikan kepada yang anda inginkan. 

1. Untuk menambahkan gaya sitasi pilih More Styles. 

2. Pada tab Installed terdapat daftar gaya penulisan yang 

telah terpasang. 

 

 
3. Jika gaya penulisan yang anda inginkan belum 

terinstal, anda dapat mengaktifkan tab Get More 

Styles. 
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4. Setelah anda menemukan gaya sitasi yang diinginkan 

pilih Install. Tunggu hingga proses selesai. Jika telah 

selesai pilih Done. 

 
Sampai disini anda telah mampu menggunakan sitasi dan 

membuat bibiografi dengan meggunakan Mendeley. Seperti 

yang telah disinggung sebelumnya, anda juga dapat mengedit 

atau memodifikasi gaya penulisan yang telah ada. Namun dalam 

buku ini tidak akan dibahas secara terperinci cara memodifikasi 

gaya penulisan tersebut. Jika anda tertarik anda dapat 

mengunjungi Citation Editor Mendeley pada alamat 

http://csl.mendeley.com/about/.

http://csl.mendeley.com/about/
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Pengelolaan Sitasi Secara Manual 

Terkait dengan sitasi, beberapa organisasi menggunakan gaya sitasi  

masing-masing yang disesuaikan dengan bidang-bidang kajiannya. 

Terdapat beberapa contoh model atau gaya sitasi yang ada. Namun pada 

buku ini akan dijelaskan mengenai aturan sitasi yang diterapkan di 

lingkungan Politeknik STMI Jakarta dengan model sitasi APA Styles. 

APA sendiri merupakan kependekan dari American Psychological 

Association, sehingga APA Styles merupakan salah satu bentuk sitasi 

yang dikeluarkan oleh organisasi APA terutama untuk bidang psikologi 

dan sosial. Beberapa ciri gaya penulisan sitiran dari APA Styles adalah:  

a. Daftar Pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan Nama Belakang 

Penulis atau Judul apabila tidak ada penulis  

b. Nama depan penulis ditulis sebagai inisial  

c. Apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka ditulis berurutan 

dari tahun yang paling lama  

d. Bisa ditambahkan huruf a, b, c setelah tahun  

Berikut ini adalah contoh bentuk penulisan daftar pustaka 

berdasarkan APA Styles untuk sumber informasi digital. 
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Jenis Sumber Kutipan Daftar Pustaka 

Jurnal Online (Kim, 2010, p. 
311) 
 
(Kim, 
Mirusmonov, 
Lee, 2010, p. 
311) – 
kutipan pertama 
(Kim et al, 2010, 
p.311) – kutipan 
selanjutnya 

Penulis. (Tahun). Judul 
Artikel. Nama Jurnal. 
Volume. halaman.. 
Doi:xxx.xxx. 

Penulis. (Tahun). Judul 
Artikel. Nama Jurnal. 
Volume. Halaman. Diakses 
dari URL. 

 
Kim, C., Mirusmonov, M., Lee, I. 

(2010). An empirical 
examination of factors 
influencing the intention to 
use mobile payment. 
Computers in Human 
Behavior, 26, 310‐322. 
Doi:10.1016/j.chb.2009.10.0
13 

Kim, C., Mirusmonov, M., Lee, I. 
(2010). An empirical 
examination of factors 
influencing the intention to 
use mobile payment. 
Computers in Human 
Behavior. 26. 310‐322. 
Diakses dari 
http://www.sciencedirect.c
om 

 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
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Jenis Sumber Kutipan Daftar Pustaka 

Majalah Online (Barile, 2011) Penulis. (Tahun, bulan‐
tanggal). Judul Artikel. 
Nama Majalah. Diakses dari 
URL. 

 

Barile,  L..(2011, April). Mobile 
Technologies for libraries. 
C&RL News. Diakses dari 
http://crln.acrl.org/content
/72/4/ 222.full 

 

Surat Kabar 

Online 

(Hakim, 2016) Penulis. (Tahun, bulan‐
tanggal). Judul artikel. 
Nama surat kabar. 
Diakses dari URL. 

 

Hakim, C.. (2016, Juni 16). Kode 
Morse THR. Kompas Online. 
Diakses dari 
http://www.kompas.com 

 

Buku 
(Pengarang 
Penerbit) 
Bagian 
dalam 
Buku 
 
 
 
 
 

(American 
Psychologica
l Association 
[APA], 2010) 
 
(APA, 2010) 
 
 
 
 

Penulis. (Tahun).   Judul  
Buku   (edisi). Tempat 
Terbit: Penerbit 

 
 
American Psychological 

Association. (2010). 
Publication manual of the 
APA Style (6th ed.). 
Washington, DC: Penulis. 

Yuan, P. (1998). Shanghai 

http://crln.acrl.org/content/72/4/
http://crln.acrl.org/content/72/4/
http://www.kompas.com/


61 
 

Jenis Sumber Kutipan Daftar Pustaka 

 
 
 
 

 

Buku (tanpa 
pengarang) 

(Yuan, 1998) 
Jahwa: Liushen Shower 
Cream (A). In Kumar, S.R.. 
(Ed). Case Studies in 
Marketing Management (pp. 
1‐11). Dehli: Pearson. 

 
Judul Buku (edisi). (Tahun). 

Tempat: Penerbit 

Merriam‐Webster’s Dictionary 
(12th ed). (2007). Springfield, 
MA: Merriam‐ Webster. 

 

Buku Online 

(pengarang 
lembaga, dll) 

(Kumar, 2012) Penulis. (Tahun). Judul Buku 
(edisi). Tempat: Penerbit. 
Diakses dari URL. 

 
Kumat, S.R.. (2012). Case 

studies in Marketing 
Management.. Dehli: 
Pearson. Diakses dari 
http://books.google.com/bo
oks 

Biro Pusat Statistik. (2013). 
Statistik Indonesia 2010. 
Jakarta, DKI: Penulis. 
Diakses dari 
http://www.bps.go.id/book
s/file/1 2345.pdf 

 

 

http://books.google.com/books
http://books.google.com/books
http://www.bps.go.id/books/file/1
http://www.bps.go.id/books/file/1
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Jenis Sumber Kutipan Daftar Pustaka 

Disertasi, Tesis 

Online 

 Penulis. (Tahun). Judul 
tesis/disertasi (catatan). 
Tersedia dari nama 
database. (nomor rekod). 

 

Young, R.F. (2007). Crossing 
boundaries in urban ecology 
(doctoral dissertation). 
Tersedia dari Proquest 
Dissertation & Theses 
Database. (UMI No. 327681). 

Online 
Encyclopedia 

 Judul Kata. (Tahun). Dalam 
Nama Ensiklopedi. 
Diakses tanggal ..., dari 
URL 

 

Digital Divide. (2013). Dalam 
Encyclopedia Britannica. 
Diakses 6 Mei 2013, dari 
http://search.eb.com 

 

Publikasi 
Pemerintah 
Online 

 Institusi. (Tahun). Judul 
Publikasi (nomor 
publikasi). Tempat: 
Penerbit. Diakses dari URL 
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dokumen online. Diakses 
dari nama Institusi, Judul 
Web, URL 
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Diakses dari Universitas 
Gadjah Mada, Situs Web 
Perpustakaan 
http://lib.feb.ugm.ac.id/files
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Judul Artikel/blog. Pesan 
pada URL 
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tanggal …, dari URL 
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Membangun Jejaring 

Kolaborasi penelitian merupakan hal yang sering 

dilakukan ketika seorang penulis melakukan penelitian. 

Melalui fitur yang terdapat pada Mendeley anda dapat 

membuat grup dan mengundang teman sehingga anggota grup 

mengetahui referensi yang digunakan pada penelitian tersebut. 

 
Membuat Group 

Anda dapat mengajak rekan anda untuk berkolaborasi 

dengan membuat grup dengan anggota terbatas. Untuk 

membuat grup di Mendeley sangat mudah dan anda juga dapat 

mengatur privasi grup berdasarkan kriteria tertentu. 

1. Buka aplikasi Mendeley Desktop 

2. Pada panel sebelah kiri terdapat pilihan Create group. 

Klik link tersebut maka akan muncul kotak dialog 

yang meminta anda untuk mengisi informasi grup. 
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3. Selanjutnya isi nama grup. Dan pilih Create Group. 

 
 

4. Setelah proses selesai, maka anda diminta untuk 

mengundang pengguna lain bergabung dengan grup 

yang telah anda buat. Anda dapat mengabaikan 

permintaan tersebut bila belum ada calon anggota 

dengan menekan tombol Skip. 
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5. Setelah selesai anda dapat melanjutkan ke grup yang 

telah dibuat. 

 

 
Anda telah berhasil bergabung dan membuat grup. Anda 

dapat mengundang teman anda untuk bergabung ke grup yang 

telah anda buat dan memanfaatkan grup untuk kolaborasi 

penelitian. Pada topik berikutnya kita akan membahas 

bagaimana menambahkan informasi pada profil akun anda di 

Mendeley. 

 

Memperbarui Profil 

Profil merupakan bagian yang sangat penting bagi 

seorang penulis/peneliti. Selain untuk memberikan informasi 

kepada pengunjung atau pembaca, profil juga berfungsi sebagai 

legalitas dan sarana untuk mempromosikan diri dengan potensi 

yang anda miliki. Melalui profil, anda dapat meyakinkan orang 

lain dan mungkin saja diajak untuk melakukan penelitian 
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bersama. Di Mendeley, profil juga memberikan informasi 

tentang artikel atau karya ilmiah anda, berapa banyak yang 

membaca, siapa saja yang mengikuti anda, apa h-index anda dan 

sebagainya. Berikut langkah-langkah mengatur profil: 

1. Pastikan anda telah sign in di Mendeley Web. 

2. Pada menu utama, klik nama akun anda dan pilih 
settings & Privacy. 

 

1. Untuk mengedit informasi akun, misalnya merubah 

nama atau instansi anda. Menambahkan/mengganti 

foto profil, klik pilihan Add profile photo. Untuk 

menambahkan bidang kajian pilih Edit pada 

Discipline. 

 

2. Untuk menambahkan ID Scopus anda dapat memilih 

Scopus Profile. 
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3. Untuk mengetahui Paket Mendeley yang digunakan 

dan Ketersediaan Space Memory anda bisa memilih 

Subscription. 

4. Untuk menerima info pemberitahuan mengenai 

Mendeley anda bisa memilih Notifications. 
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