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 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Salah satu jurnal dari (Safitri, Murbojono, & Syamsurizal, 2015) yang 

berjudul “Pengembangan Pembelajaran Berbasis E-learning dengan Aplikasi 

Moodle Berdasarkan Teori Konstrukivistik Pada Materi Menganalisis Peluang 

Usaha Kelas XI SMK” pada tahun 2015, membahas tentang penggunaan e-

learning dalam proses belajar mengajar. E-learning dinilai adalah suatu model 

pembelajaran yang sedang berkembang dan akan menjadi sebuah tuntunan di 

masa yang akan datang. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Hardyanto, 2016) yang berjudul 

“Pengembangan dan Implementasi E-learning Menggunakan Moodle dan Vicon 

untuk Pelajaran Pemrograman Web di SMK ” pada tahun 2016, dikatakan bahwa 

Penerapan sistem e-learning pada proses pembelajaran sangat bermanfaat, karena 

sifat dari e-learning yang fleksibel, yang memungkinkan peserta didik untuk dapat 

mengakses informasi dan sumber pembelajaran tanpa dibatasi oleh ruang dan 

waktu. 

Berdasarkan jurnal dari (Purnama Sari, 2017) yang 

berjudul ”Implementasi Pembelajaran Berbasis E-learning Menggunakan 

Claroline” pada tahun 2017, dikatakan bahwa dengan adanya e-learning dapat 

membantu pihak pengajar untuk lebih mudah melakukan pemutakhiran materi 

pembelajaran, dapat mengembangkan penelitian, meningkatkan wawasan, dapat 

mengontrol kebiasaan belajar peserta didik, dapat mengecek tanggung jawab

Febrianto, Analisa dan Perancangan E-Learning pada Batam Tourism Polytechnic dengan Metode 
Network Development Life Cycle (NDLC), 2019 
UIB Repository©2019



7 
 

 
Universitas Internasional Batam 

peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Selain itu, dengan 

adanya e-learning juga dianggap dapat menumbuhkan sikap kerjasama antar 

civitas akademika, peserta didik, pengejar bahkan staff bagian IT. 

 

2.2 Landasan Teori 

Dalam membangun sebuah sistem e-learning menggunakan Canvas LMS, 

peneliti memuat sebuah landasan teori. Landasan teori disini akan berisi tentang 

kumpulan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang nantinya akan 

berfungsi untuk memperkuat teori pada penelitian ini. Adapun teori-teori yang 

penulis akan gunakan pada penelitian adalah sebagai berikut: 

 

2.2.1 E-learning 

E-learning atau pembelajaran elektronik adalah suatu sistem untuk 

membantu berjalannya proses belajar mengajar dalam sebuah instansi pendidikan 

menggunakan teknologi informasi.  Berdasarkan dari salah satu penelitian dari 

(Kosasi, 2015), e-learning merupakan suatu jenis metode belajar mengajar yang 

memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media 

internet, intranet atau media jaringan komputer lain.  

E-learning pertama kalinya diperkenalkan di Universitas Illinois di 

Urbana-Champagin, awalnya mereka menggunakan sistem instruksi berbasi 

komputer dan komputer yang bernama PLATO. Seiring dengan itu, 

perkembangan e-learning semakin maju dan mengikuti perkembangan teknologi 

pada masa itu, hingga pada tahun 1990, muncul aplikasi e-learning yang berisi 

materi-materi pembelajaran dalam bentuk tulisan, audio serta video. Pada tahun 
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1997, sistem e-learning dikembangkan dengan teknologi internet yang 

memungkinkan proses belajar mengajar dapat dilakukan melalui media internet, 

sampai pada tahun 1999 sistem e-learning dikembangkan menjadi berbasi web. E-

learning mulai di-intergrasikan dengan situs-situs informasi, surat kabar, majalah. 

Konten-kontennya juga semakin diperpadukan dengan berbagai multimedia 

disertai dengan antarmuka pengguna yang semakin interaktif dan juga mudah 

digunakan. 

Dengan adanya e-learning maka proses belajar mengajar konvensional 

yang mengharuskan pengajar dan peserta didik untuk bertatap muka secara 

langsung, akan hilang. E-learning bekerja di dalam sebuah jaringan komputer, 

dengan begitu komunikasi yang antar pengajar dan peserta didik dapat dilakukan 

di mana saja dan kapan saja asalkan pengguna memiliki jaringan internet untuk 

mengakses sistem e-learning. 

2.2.2 Server 

Server adalah sebuah sistem komputer yang berfungsi sebagai penyedia 

layanan dan data pada sebuah jaringan komputer. Sebuah server memiliki 

komponen-komponen yang sama dengan komputer pada umumnya, hanya saja 

prosesor dan memori RAM (Random Access Memory) pada server akan lebih 

cepat dan besar, sebuah server juga menggunakan sistem operasi khusus yang 

memang sudah dirancang untuk sebuah sistem server. 

Server memiliki berbagai macam jenis, masing-masing memiliki fungsi 

dan kegunaan yang berbeda, berikut adalah beberapa jenis server : 
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1. Web Server: Merupakan server yang berfungsi untuk menyimpan 

konten-konten pada situs web dan berkomunikasi dengan client 

melalui protokol HTTP. 

2. Proxy Server: Merupakan server yang berfungsi untuk 

mengontrol aktivitas-aktivitas pada jaringan proxy itu sendiri, 

seperti membatasi permintaan data, memantau kinerja koneksi. 

Proxy Server juga berfungsi sebagai gerbang perantara antara 

jaringan lokal dengan jaringan internet. 

3. Mail Server: Merupakan server yang berfungsi untuk 

pendistribusian file dan informasi dalam bentuk respons atas 

permintaan yang dikirim melalui surat elektronik atau e-mail. 

4. FTP Server: Merupakan server yang berfungsi untuk menerima 

dan menanggapi permintaan-permintaan tukar-menukar data 

dalam sebuah jaringan. 

Walaupun server memiliki berbagai macam jenis dengan fungsi yang 

berbeda, namun pada umumnya semua server memiliki beberapa fungsi utama 

yang sama, yaitu: 

1. Melayani dan menanggapi permintaan-permintaan data dari 

perangkat klien. 

2. Bertangggung jawab dalam mengatur lalu-lintas data serta hak 

akses perangkat-perangkat dalam jaringan server tersebut. 

3. Menyediakan berbagai macam keperluan untuk dapat digunakan 

oleh semua perangkat yang menjadi kliennya baik itu perangkat 

keras maupun perangkat lunak. 
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2.2.3 Web Server 

Web Server adalah suatu server yang berfungsi untuk memberikan 

pelayanan koneksi transfer berbasis data dalam protokol HTTP atau HTTPS. 

Pengguna biasanya akan menggunakan perangkat lunak web browser untuk 

mengakses sebuah web server. Merujuk pada salah satu jurnal dari (Agus & Yulia, 

2015), web server merujuk pada sebuah perangkat keras yang disebut dengan 

server, lalu terintegrasi dengan perangkat lunak yang menyediakan protokol 

komunikasi seperti HTTP dan HTTPS atas URL yang diakses oleh pengguna. 

Secara sederhananya, web server akan melakukan pengiriman data-data, 

baik grafis maupun teks kepada permintaan dari web browser yang diakses 

pengguna, lalu akan ditampilkan kepada pengguna melalui web browser tersebut 

yang biasanya disebut sebagai tampilan situs web. 

2.2.4 Web Browser 

Web Browser merupakan suatu perangkat lunak yang berfungsi untuk 

menjelajahi ataupun mencari informasi-informasi yang terdapat pada jaringan 

internet atau world wide web (WWW). Sumber informasi yang didapatkan bisa 

berasal dari berbagai media, seperti situs web, video, gambar dan yang lainnya. 

Menurut (Puji Hastanti, Eka Purnama, & Uly Wardati, 2015), pada salah satu 

jurnal mereka, dikatakan bahwa web browser merupakan perangkat lunak yang 

memiliki fungsi sebagai penampil dan penghubung interaksi dengan berkas-

berkas yang disediakan oleh web server. 

Untuk menggunakan web browser untuk menjelajahi sebuah situs, 

pengguna harus mengetahui alamat URL (Uniform Source Locatior) dari situs 
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yang hendak dituju, setelah mengetikkan alamat URL yang dituju di web browser, 

maka web browser akan melakukan pengambilan data dari web server yang 

biasanya tertulis dalam kode HTML dan kemudian menampilkan tampilan dari 

situs web yang dituju sesuai dengan kode HTML yang terdapat pada web server. 

2.2.5 Apache 

Apache merupakan suatu perangkat lunak web server yang bersifat gratis 

dan open source. Nama resmi dari Apache adalah Apache HTTP Server yang 

dikelola dan dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang bernama Apache 

Software Foundation. 

Karena bersifat open source, membuat Apache selalu berkembang dan 

terawat, serta fiturnya terus menerus diperbarui untuk meningkatkan kualitas 

pelayanannya. Apache memiliki fungsi utama yaitu sebagai web server, hanya 

saja karena bersifat open source, membuat Apache memiliki berbagai fitur handal 

daripada yang lainnya. 

2.2.6 Learning Management System (LMS) 

LMS atau juga dikenal sebagai Learning Management System merupakan 

sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi, 

dokumentasi, dan laporan dalam sebuah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

secara online. Dengan kata lain, LMS merupakan perangkat lunak yang berfungsi 

sebagai media pembelajaran online yang berbasis internet. Menurut salah 

penelitian dari (Retnoningsih, 2017), dikatakan bahwa dengan penerapan LMS 

yang memberikan kemudahaan serta banyak manfaat, berdampak positif terhadap 

sikap penggunanya dalam ruang lingkup universitas. Salah satu jurnal dari (Fadjar 

Shadek & Swastika, 2017), dikatakan bahwa dengan adanya penerapan Learning 
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Management System (LMS), dapat mengatasi permasalahan kekurangan waktu 

belajar pada peserta didik, yang selama ini terjadi pada pembelajaran 

konvensional. 

Sebagian besar LMS berbasis web, yang dibangun menggunakan 

berbagai platform, seperti PHP, DotNet ataupun Java. Ada berbagai macam 

produk LMS, baik komersial maupun yang non-komersial atau open-source.  

2.2.7 PostgreSQL 

PostgreSQL adalah sebuah produk perangkat lunak yang berfungsi untuk 

memanajemen basis data SQL (Structured Query Language) atau yang biasa 

disebut dengan DBMS (Database Management System). 

PostrgreSQL merupakan salah satu DBMS yang populer di dunia. 

PostgreSQL sudah dikembangkan kurang lebih 17 tahun. PostrgreSQL pertama 

kali dikembangkan oleh salah satu mahasiswa beserta pekerja programmer di 

salah satu universitas di California, yaitu University of California. Pada awalnya 

perangkat lunak ini hanya bernama Postgres, akan tetapi seiring 

perkembangannya, banyak ditambahan fitur-fitur untuk SQL, maka di tahun 1996 

namanya di ganti menjadi PostgreSQL. Salah satu dari kelebihan PostgreSQL 

adalah dapat mengintegrasi dengan banyak bahasa pemograman seperti PHP, 

Phyton, Perl, dll. PostrgreSQL merupakan sebuah perangkat lunak yang berbasis 

open-source sehingga perangkat lunak ini dapat didapatkan secara gratis tanpa 

lisensi berbayar. 

2.2.8 Ubuntu 

 Bersumber pada salah satu penelitian dari (Ngatmono, Riasti, & Sasongko, 

2015), Ubuntu merupakan salah satu sistem operasi yang memiliki dasar Debian 

Febrianto, Analisa dan Perancangan E-Learning pada Batam Tourism Polytechnic dengan Metode 
Network Development Life Cycle (NDLC), 2019 
UIB Repository©2019



13 
 

 
Universitas Internasional Batam 

yang dimana merupakan salah satu dari hasil distro Linux. Kata Ubuntu didasar 

dari bahasa di negara Afrika, yang dimana artinya adalah “rasa perikemansuiaan 

terhadap sesama manusia. 

 Ubuntu berkembang dengan sangat pesat, popularitasnya meningkat secara 

signifikan dalam waktu yang tergolong singkat. Penerbitan pertama Ubuntu 

adalah pada Oktober 2004, kemudian pada Oktober 2010 Ubuntu telah menjadi 

sistem operasi Linux yang terkenal dengan jumlah pengguna kurang lebih 25 juta 

pengguna. 

2.2.9 Canvas LMS 

Canvas LMS adalah sebuah perangkat lunak Learning Management 

System atau disingkat menjadi LMS. Perusahaan Canvas LMS pertama kalinya 

berdiri pada tahun 2008, lalu melalui beberapa tahap perkembangan, pada tahun 

2011, Canvas LMS dirilis untuk digunakan secara publik. 

Perangkat lunak Canvas LMS bersifat gratis dan open-source, dengan 

begitu perangkat lunak ini dapat dikembangkan oleh seluruh pengembang dari 

seluruh penjuru dunia. Saat ini Canvas LMS sudah digunakan oleh lebih dari 3000 

instansi pendidikan seperti universitas dan sekolah di seluruh dunia. 

2.2.10 Network Development Life Cycle (NDLC) 

Network Development Life Cycle atau dikenal juga sebagai NDLC adalah 

salah satu metode penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian-penelitian. 

Metode yang digunakan di dalam NDLC bergantung pada proses perancangan 

ataupun pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya. Contohnya adalah 

seperti pada perencanaan strategi dalam bidang bisnis, daur hidup perancangan 

atau pengembangan perangkat lunak dan pendistribusian data. Menurut salah satu 
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jurnal dari (Hayati & Teguh Kurniawan, 2017), dikatakan bahwa NDLC dikenal 

sebagai model penelitian yang gunakan untuk membantu proses perancangan dan 

pengembangan pada infrastruktur jaringan. 

2.2.11 Virtual Box 

Virtual Box merupakan sebuah perangkat lunak yang memiliki fungsi 

untuk mengvirtualisasikan beberapa sistem operasi yang hendak dijalankan pada 

sistem operasi utama kita. Virtual Box merupakan perangkat lunak yang dirancang 

oleh sebuah perusahaan yang bernama Oracle, perangkat lunak ini memiliki 

lisensi yang bersifat gratis, yang berarti dapat digunakan oleh siapa saja. Merujuk 

dari salah satu penelitian milik (Gratianus & Larosa, 2016), dikatakan bahwa 

Virutal Box merupakan salah satu perangkat lunak yang berfungsi sebagai 

virtualisasi yang dapat dipasang pada perangkat komputer yang berjalan pada 

processor Intel maupun AMD. 

Dengan adanya Virtual Box, maka kita tidak lagi memerlukan perangkat 

keras baru untuk menjalankan sistem operasi yang hendak kita jalankan ketika 

kita ingin menggunakan atau melakukan percobaan beberapa sistem operasi yang 

diinginkan. 
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