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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan data dari google, 53% pengguna akan meninggalkan sebuah 

situs jika membutuhkan waktu lebih dari 3 detik untuk dimuat. Sebuah situs web 

akan berjalan lancar dan tanpa masalah bila diakses melalui desktop. Namun 

masalah sering terjadi ketika sebuah situs diakses menggunakan aplikasi web dari 

mobile device. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan menginstal aplikasi native 

pada mobile device, namun terlalu banyak aplikasi native yang diinstal akan 

memenuhi ruang penyimpanan. Aplikasi native adalah aplikasi yang dibangun 

dengan bahasa pemrograman yang spesifik untuk platform tertentu.  

Pada Mei 2017 di California, Google telah memperkenalkan Progressive 

Web Apps sebagai teknologi baru untuk pengalaman membuka website seperti 

native apps. Progressive Web Apps diperkirakan mampu bersaing dengan native 

apps. Teknologi ini memiliki karakteristik progresif, responsif atau sesuai dengan 

ukuran layar, mampu berjalan offline dan pada jaringan yang berkulitas rendah, 

terasa seperti aplikasi native, dan aman karena dijalankan melalui https. 

Vue.js adalah framework javascript progresif untuk membangun tampilan 

user interface. Vue.js menyediakan service worker secara otomatis pada proyek 

dengan tipe progressive web apss. Dalam pembuatan proyek progressive web 

apps diperlukan adanya indexed db supaya aplikasi pwa dapat diakses dalam 

keadaan offline. Indexed db berfungsi agar database bisa disimpan dalam cache 

browser. 
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Firebase adalah platform pengembangan aplikasi seluler dan web milik 

google. Salah satu tools yang disediakan firebase yaitu cloud firestore. Cloud 

firestore adalah database noSQL yang berorientasi dokumen. Firestore 

mendukung penyimpanan data lokal dan offline. 

Revolusi Industri 4.0 telah mendorong lahirnya Pendidikan 4.0 dan 

menguatkan kebutuhan inovasi dalam metode pembelajaran dengan 

memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Metode pembelajaran 

campuran (blended learning) dan pembelajaran terbalik (flipped learning) sedang 

marak dalam pendidikan tinggi. Kedua metode tersebut memanfaatkan 

penggunaan e-learning untuk mendukung pembelajaran. E-learning (Electronic 

learning) atau sistem pembelajaran elektronik, dapat didefinisikan sebagai sebuah 

bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website 

yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Beberapa platform e-learning 

yang sering digunakan seperti udacity, udemy, cousera, moodle. 

eLisa adalah learning management system yang dikembangkan oleh 

Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk memperkaya pembelajaran antara dosen 

dan mahasiswa. Secara umum, langkah-langkah untuk menggunakan eLisa adalah 

sebagai berikut: register, membuat matakuliah (course), mengunggah bahan 

kuliah, memulai diskusi, dan mengadakan tugas. 

eLisa dapat diakses melalui desktop dan mobile device, namun belum 

menerapkan desain yang responsive. Salah satu syarat untuk menjalankan 

Progressive Web Apss yaitu desain laman harus responsive. Oleh karena itu laman 

perlu didesain ulang agar dapat tampil dengan maksimal pada mobile device. 



3 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam pengajuan penelitian ini adalah bagaimana menerapkan 

Proggressive Web Apps pada aplikasi e-learning dengan menggunakan framework 

Vue.js dan Firebase. 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian yang akan dibuat sebagai 

berikut. 

1. Aplikasi ini berjalan pada perangkat mobile dengan sistem operasi Android 

minimal versi 5.0 (Lolipop) ke atas. 

2. Penerapan teknologi Proggressive Web Apps pada aplikasi e-learning. 

3. Aplikasi e-learning dapat dijalankan di desktop dan mobile. 

4. Aplikasi ini memiliki tiga pengguna yaitu administrator, dosen, dan 

mahasiswa. 

5. Aplikasi e-learning untuk dosen menyediakan beberapa menu, yaitu 

registrasi, mengelola matakuliah, mengelola bahan ajar, mengelola diskusi 

dan mengelola tugas. 

6. Aplikasi e-learning untuk mahasiswa menyediakan beberapa menu, yaitu 

registrasi, gabung matakuliah. Setelah mahasiswa tergabung dalam 

matakuliah maka mahasiswa dapat mengunduh bahan ajar, melakukan 

diskusi dan mengerjakan tugas. 

7. Gabung matakuliah dilakukan oleh mahasiswa kemudian dosen akan 

mengesahkan atau menerima mahasiswa menjadi anggota dalam matakuliah 

tersebut. 
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8. Aplikasi e-learning untuk administrator menyediakan beberapa menu, yaitu 

menambah data fakultas, menambah data departemen, dan validasi akun 

dosen. 

9. Pegujian pada aplikasi ini akan dilakukan menggunakan Lighthouse. 

1.4 Tujuan Penelitan 

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

menerapkan Progressive Web Apps pada aplikasi e-learning. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi e-learning dengan 

memanfaatkan Progressive Web Apps untuk membantu mahasiswa dalam 

mengakses e-learning. 


