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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini merupakan referensi penulisan 

dalam membangun aplikasi e-learning. Perbedaan antar penelitian ditunjukkan 

pada tabel 2.1. dan perbedaan eLisa saat ini dan yang akan dibuat ditunjukkan 

pada tabel 2.2.  

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Penelitian 

Peneliti Objek Metode/ 

Teknologi 

Bahasa 

Pemrograman 

Interface 

Adi, 

Laurensius 

(2017) 

E-learning Progressive Web 

Apps 

PHP, 

PostgreSQL, 

Javascript 

GUI 

Hakim, Abdul, 

(2018) 

Organisasi Ikatan 

Mahasiswa 

Progressive Web 

Apps 

PHP, MySQL, 

Indexeddb 

GUI 

Kurniawan, 

Afif Rizki, 

(2018) 

Lowongan 

Pekerjaan  

Progressive Web 

Apps 

PHP, MySQL GUI 

Pratama, 

Andreas 

Gandhi 

Hendra. 

(2018) 

Pemantauan 

Lahan Kelapa 

Sawit 

Progressive Web 

Apps 

Javascript GUI 

Wibowo, 

Granodio 

Daegal, (2017) 

Kuisioner 

Evaluasi Mutu 

Progressive Web 

Apps 

Javascript GUI 

diusulkan: 

Wibawati, 

Riska Amalia, 

(2019) 

E-learning Progressive Web 

Apps 

Javascript, 

Firebase, 

Vue.js 

GUI 
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Perbedaaan yang terdapat pada pustaka di atas dengan penelitian yang 

akan dibuat adalah peneliti mengusulkan pembuatan e-learning dengan 

menggunakan framework Vue.js dan Firebase. E-learning yang diusulkan 

memiliki fitur diskusi, tugas dan repository bahan ajar. Aplikasi ini menfaatkan 

Progressive Web Apss yang diharapkan dapat diakses dengan baik dalam kondisi 

internet tidak stabil maupun offline. 

Tabel 2. 2 Tabel Perbandingan eLisa dengan eLisa PWA 

No Fitur eLisa eLisa PWA 

1 Membuat matakuliah (course) Ada Ada 

2 Repository bahan ajar Ada Ada 

3 Diskusi Ada Ada 

4 Tantangan Ada Tidak Ada 

5 Tugas Ada Ada 

6 Kuis Ada Tidak Ada 

7 Tugas Kelompok Ada Tidak Ada 

8 Progressive Web Apps Tidak Ya 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Progressive Web Apps 

Progressive Web Apps adalah konsep pengalaman pengguna yang 

menggabungkan bagian terbaik dari web dan bagian terbaik dari native apps. 

Progressive Web Apps berguna bagi pengguna sejak membuka sebuah web PWA, 

tanpa perlu menginstal. Seiring pengguna menggunakan web lebih banyak lagi, 
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aplikasi ini menjadi semakin powerfull. Aplikasi ini dimuat dengan cepat, bahkan 

pada jaringan buruk, dapat mengirim push notifikasi yang relevan, memiliki ikon 

di aplikasi di layar depan, dan bisa berjalan dengan mode layar penuh tingkat atas 

(Google, 2018). 

Sebuah aplikasi PWA memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Progressive: berjalan dengan baik bagi semua pengguna, tidak memandang 

browser yang dipakai, karena dibangun dengan progressive enhancement dari 

sebuah inti aplikasi. 

2. Responsive: ditampilkan dengan baik pada semua perangkat berbagai ukuran: 

desktop, tablet, mobile, dan apapun perangkat baru selanjutnya. 

3. Connectivity independent: dengan service worker aplikasi dapat bekerja 

dalam kondisi offline atau jaringan yang lemah. 

4. App-like: terasa seperti sebuah aplikasi, karena model app shell yang 

memisahkan fungsionalitas aplikasi dari kontennya. 

5. Fresh: selalu up-to-date berkat pembaruan melalui service worker. 

6. Safe: aplikasi dilayani via HTTPS untuk mencegah snooping dan memastikan 

konten tidak diubah. 

7. Discoverable: dapat diidentifikasi sebagai "application" karena manifest 

W3C dan service worker registration scope, dan memungkinkan mesin 

pencari untuk menemukannya. 

8. Re-engageable: memudahkan dalam mengajak pengguna untuk menggunakan 

ulang aplikasi melalui fitur seperti push notifications. 
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9. Installable: memungkinkan pengguna untuk menambahkan aplikasi ke 

homescreen tanpa harus kerepotan dengan app store. 

10. Linkable: dengan mudah dapat membagikan aplikasi dengan membagikan 

URL. 

Service worker adalah salah satu jenis dari web worker, yaitu script yang 

berjalan di belakang browser pengguna. Service worker pada dasarnya adalah 

berkas JavaScript yang berjalan pada thread yang berbeda dengan main thread 

browser, menangani network request, caching, dan mengembalikan resource dari 

cache, dan bisa mengirimkan push message (Google, 2018). 

 
Gambar 2. 1 Lifecycle Service Worker 

2.2.2 Firebase 

Firebase adalah platform pengembangan aplikasi seluler dan web yang 

menyediakan berbagai tools dan layanan kepada pengembang untuk membantu 

dalam mengembangkan aplikasi berkualitas tinggi, meningkatkan basis pengguna 

dan memperoleh lebih banyak keuntungan (Firebase, 2018). 

Cloud Firestore adalah database NoSQL berorientasi dokumen. Tidak 

seperti database SQL, database tersebut tidak memiliki tabel atau baris. Sebagai 

gantinya, data disimpan dalam dokumen, yang disusun menjadi koleksi. 
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Setiap dokumen berisi kumpulan pasangan kunci/nilai. Cloud Firestore 

dioptimalkan untuk menyimpan koleksi besar berbagai dokumen kecil. Semua 

dokumen harus disimpan dalam koleksi. Dokumen dapat berisi subkoleksi dan 

objek bertingkat, yang dapat menyertakan kolom standar seperti string atau objek 

kompleks seperti list. 

 

Gambar 2. 2 Struktur Data pada Firestore 

2.2.3 Java 

Java merupakan bahasa pemrograman salah satu dari sekian banyak 

bahasa pemrograman yang dapat dijalankan diberbagai sistem operasi termasuk 

telepon genggam. Bahasa pemrograman ini pertama dibuat oleh James Gosling 

saat masih bergabung Sun Microsystems. Bahasa pemrograman ini merupakan 

pengembangan dari bahasa pemrograman C++ karena banyak mengadopsi sintak 

C dan C++. Saat ini Java merupakan bahasa pemrograman yang paling poluper 

digunakan dan secara luas di manfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis 

perangkat lunak aplikasi atau pun aplikasi berbasis web. 

Kelebihan Java dari bahasa pemrograman yang lain adalah bisa dijalankan 

diberbagai jenis sistem operasi sehingga dikenal juga bahasa pemrograman 

multiplatform, bersifat pemrograman berorientasi object (PBO), memliki library 

yang lengkap (Nofriadi, 2018). 
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2.2.4 Vue.js 

Vue.js (dibaca: vyuu atau viuu) merupakan sebuah framework Javascript 

progresif yang digunakan untuk membangun tampilan user interface dengan 

mengacu pada arsitektur MVC (model-view-controller) (Gani, 2018). 

VueJS merupakan proyek open-source dengan lisensi MIT yang 

diciptakan oleh Evan You pada bulan Februari 2014, setelah sebelumnya dia 

bekerja untuk Google dalam proyek AngularJS yang merupakan framework 

Javascript besutan Google, sehingga banyak konsep dalam AngularJS yang 

diadaptasi pada VueJS, misalnya seperti konsep directive dan expression. 

Vue bekerja pada layer View, sehingga lebih mudah dalam 

mengintegrasikan-nya dengan library lain atau pada proyek yang telah ada 

sebelumnya. Vue juga sangat baik digunakan untuk membangun sebuah SPA 

(Single Page Aplications). 

2.2.5 eLisa 

Program eLisa adalah perangkat lunak berbasis web untuk mendukung 

proses pembelajaran secara online di UGM. Program eLisa mulai dikembangkan 

dan dikelola oleh Unit Pengembangan Bahan Kuliah Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (UPBKBTIK) UGM pada tahun 2004. Saat ini, eLisa 

dikembangkan, dikelola dan didiseminasikan oleh Pusat Pengembangan 

Pendidikan UGM Bidang e-learning. Program eLisa tidak dimaksudkan untuk 

menggantikan perkuliahan metode konvensional yang ada namun ditujukan untuk 

melengkapinya. eLisa diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi dan informasi 
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antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran di luar jam perkuliahan 

(eLisa, 2005). 

Dalam konteks pergeseran paradigma pembelajaran yang selaras dengan 

ketersediaan teknologi dan kebutuhan belajar net generation akan pembelajaran 

yang terintegrasi dengan teknologi, UGM mengembangkan, mengelola dan 

mendiseminasi program eLisa sebagai sistem e-learning UGM. eLisa 

dikembangkan dengan menggunakan platform PHP dan MySQL dari sebuah 

“kertas putih” sehingga fitur-fitur di dalamnya dapat disesuaikan dengan 

perkembangan kebutuhan civitas akademika UGM. Sejak mulai dikembangkan 

pertama kali pada tahun 2004, eLisa telah mengalami empat kali renovasi sistem. 

Sistem eLisa yang dapat diakses di http://elisa.ugm.ac.id saat ini adalah eLisa 

versi keempat. 

2.2.6 Lighthouse 

Lighthouse adalah aplikasi open source yang dibangun oleh Google untuk 

meningkatkan kualitas halaman web. Aplikasi ini dapat melakukan audit untuk 

aspek performance, accessibility, progressive web apps, best practice dan SEO. 

(Google, 2019). 

Lighthouse dapat dijalankan melalui ekstensi Chrome DevTools. Aplikasi 

ini menjalankan serangkaian audit terhadap halaman, dan kemudian menghasilkan 

laporan tentang seberapa baik halaman tersebut. Setiap audit memiliki dokumen 

rujukan yang menjelaskan kekurangan halaman, serta cara memperbaikinya. 

http://elisa.ugm.ac.id/

