
Zotero 
Reference Management Software 
 
  
Layanan Pemanduan Pemustaka dan Humas 
UPT Perpustakaan ITB  
2016 



Zotero dan Web Browser 

ó Zotero untuk Firefox 
◦ Perluasan untuk web-browser Firefox. 

Berjalan pada panel sendiri yang terpisah dari 
halaman web. 

ó Zotero Stand Alone. 
◦ Akses web browser untuk Chrome, Safari. 



Zotero untuk Firefox 

ó Download dan instal Firefox 
ó Download dan instal Zotero 
◦ Akses https://www.zotero.org/download/ 
◦ Pilih Zotero for Firefox 
◦ Ketika diminta, klik Ijinkan | Allow 
◦ Install Now 
◦ Restart Now 

 
 

https://www.zotero.org/download/


Instalasi Zotero untuk Firefox 



Zotero Standalone 
ó Dengan menggunakan Web Browser 

(Chrome, Safari) download dan instal 
Zotero Standalone beserta ekstensi untuk 
web browser.  
ó Akses https://www.zotero.org/download/ 
ó Pilih Zotero 4.0 for 

Windows or Zotero 4.0 for Mac 
(Tergantung sistem operasi yang 
digunakan) 
ó Ikuti instruksi download dan instalasi 

https://www.zotero.org/download/


Instalasi Zotero Standalone 

 



Instalasi ekstensi untuk web browser 

ó Instalasi ekstensi Zotero dengan mengklik 
gambar ikon dibawah Zotero 4.0 for 
Windows 



Tanda Ekstensi sudah berhasil terinstal 

 



Membuat Akun dan Sinkronisasi 

ó Registrasi akun Zotero di link 
https://www.zotero.org/user/register/ 
 

https://www.zotero.org/user/register/


Manfaat membuat akun 

ó Mensinkronisasi data Zotero yang ada di 
komputer dengan penyimpanan akun Zotero di 
Internet. 
ó Membuat kelompok bersama untuk 

berkolaborasi dengan pengguna Zotero lain. 
ó Memantau kapasitas penggunaan penyimpanan. 

 



Penyimpanan data Zotero 

ó Akses direktori 
penyimpanan data 
◦ Preferences,  
◦ Advanced,  
◦ Files and 

Folders,  
◦ Show Data 

Directory. 



Sinkronisasi Akun 

ó Setelah akun terdaftar secara 
online dan diverifikasi melalui 
email, selanjutnya adalah 
mensinkronisasikan data lokal 
Zotero dengan akun online. 
ó Buka Zotero dan temukan 

Actions menu di tengah panel 
lalu pilih Preferences 



Sinkronisasi Akun 

ó Pada tab Sync, 
masukan username 
dan password 
untuk akun online 
Zotero 
ó Klik OK 



PDF Indexing 

ó Pada tab Search, 
klik Check for 
installer 
ó Klik Install  
ó Berguna untuk 

pencarian full text 
dari file PDF 
(PDFs searchable) 



Word Processor Plugin (1) 

ó Pada tab Cite, klik 
Install Microsoft 
Word Add-in 

ó Apabila ada konfirmasi, 
klik Allow, Install 
Now, dan Restart 
Now 

ó Untuk kemudahan 
penggunaan, dapat 
menceklis kotak Use 
classic Add Citation 
dialog.   



Word Processor Plugin (2) 

ó Selanjutnya dapat membuka Word dan 
menemukan tab Zotero pada toolbar 



Pengumpulan data kutipan/sitasi (1) 

ó Membuat Koleksi 
◦ Klik ikon         atau klik kanan di My Library, 

pilih New Collection  
◦ Ketik topik yang akan   
    dikelompokan.  



Pengumpulan data kutipan/sitasi (2) 
ó Ketika koleksi dipilih, item yang disimpan 

secara otomatis akan dimasukan ke dalam 
koleksi yang dipilih.  



Pengumpulan data kutipan/sitasi 
Koleksi Cetak 
ó Koleksi Cetak Asing: 
◦ Akses https://www.worldcat.org/ 
◦ Akses https://catalog.loc.gov/ 

ó Koleksi Cetak Indonesia 
◦ Akses http://onesearch.id/ 
◦ Akses database perpustakaan 

ó Masukan kata kunci atau informasi terkait 
untuk pencarian koleksi cetak, contoh judul 
atau ISBN 
ó Pilih hasil pencarian yang sesuai 

https://www.worldcat.org/
https://catalog.loc.gov/
http://onesearch.id/


Pengumpulan data kutipan/sitasi 
Koleksi Cetak Asing  

 



Pengumpulan data kutipan/sitasi 
Koleksi Cetak Indonesia (1) 
ó Umumnya metadata yang tersimpan ke 

Zotero, tipe itemnya masih berupa link. 



Pengumpulan data kutipan/sitasi 
Koleksi Cetak Indonesia (2) 

Klik “Item Type” untuk mengganti . 



Penambahan File PDF yang sudah 
ada di komputer 
ó Simpan PDF sudah ada di komputer ke 

Zotero dengan menyeret dan 
menjatuhkan (dragging|dropping) file PDF 
ke koleksi. 



Memasukan Kutipan/Sitasi 
ó Buka Microsoft Word, tempatkan kursor di 

mana Anda ingin menambahkan kutipan 
ó pilih tab Add-Ins.  
ó Klik Zotero InsertCitation 

1. Kursor 

2. Add-Ins 

3. Zotero InsertCitation 



Pemilihan Gaya Penulisan Kutipan (1) 

ó Pertama kali 
memasukkan 
kutipan dalam 
dokumen, maka 
akan diminta 
untuk memilih 
gaya kutipan. 



Pemilihan Gaya Penulisan Kutipan (2) 

ó Jika tidak melihat gaya 
penulisan yang 
diinginkan terdaftar, 
maka dapat mengklik 
Cancel dan pergi ke 
Preferences Zotero.  
ó Di bawah Cite pilih 

Styles.  
ó Klik Get additional 

Styles 



Pemilihan Gaya Penulisan Kutipan (3) 
ó Hasil klik akan merujuk ke Link 

https://www.zotero.org/styles/ 
ó Temukan gaya penulisan yang diinginkan dan klik 

pada judul 
ó Klik Install 

https://www.zotero.org/styles/


Memasukan Kutipan/Sitasi 
ó Klik Insert Citation (akan keluar menu 

pencarian) 
ó Masukan informasi dan kata kunci yang 

merupakan sumber kutipan 



Menambahkan Page Numbers dan 
informasi lainnya 

 



Membuat Daftar Pustaka/Bibliography dari Kutipan 

ó Klik Insert Bibliography 



Zotero Website 

ó Zotero is not a commercial product, so 
there is not a dedicated support staff 
available by phone or e-mail. 



Terima Kasih 

ó Referensi 
◦ https://www.zotero.org/support/ 
◦ https://forums.zotero.org/categories/ 
◦ http://guides.library.harvard.edu/zotero 
 

 
 

https://www.zotero.org/support/
https://forums.zotero.org/categories/
http://guides.library.harvard.edu/zotero
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