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Abstrak – E-learning merupakan sistem pembelajaran non-konvensional yang memiliki keunggulan antara lain
dari sisi ekonomi, waktu, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Setiap perguruan tinggi diharapkan oleh
pemerintah memiliki sistem pembelajaran non-konvensional ini agar dapat meningkatkan proses pembelajaran
sebagai mitra proses konvensional yang selama ini dilakukan secara tatap muka. Tiap institusi pendidikan mulai
membangun e-learningnya agar dapat digunakan dengan mudah dan dapat mendampingi sistem pembelajaran
konvensional. Beberapa aplikasi berbasis open source untuk e-learning banyak dijumpai di pasaran, tetapi tetap
saja unsur terpenting dari e-learning adalah keikutsertaan yang aktif baik dari pengajar dan pelajar yang
bersangkutan. Beberapa kendala yang menghadang sistem e-learning adalah fleksibilitas yang kurang dan juga
sisi teknis lainnya seperti keterbatasan kapasitas memori, terutama jika peserta kursus banyak. Kendala-kendala
tersebut akan diselesaikan dengan sistem terkenal yang saat ini banyak dimanfaatkan yaitu komputasi awan.
Masalah keterbatasan teknis seperti kapasitas memori file sharring untuk unggah dan unduh serta
permasalahan lisensi dapat diatasi dengan integrasi e-learning dengan komputasi awan, khususnya Software as
a Service (SaaS) dan servis-servis lainnya.
Kata Kunci: E-learning, Komputasi Awan, Software as a Service (SaaS)
1. Pendahuluan
E-Learning berasal dari kata Electronic
Learning didefinisikan sebagai Internet-Enabled
learning merupakan proses pembelajaran elektronik
yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses
pembelajarannya sehingga dapat mengatasi masalah
keterbatasan waktu, tempat, jarak, dan sebagainya [9].
Pembelajaran ini masuk dalam kategori pembelajaran
non-konvensional dimana tidak diperlukan tatap muka
antara pengajar dan pelajar dalam proses belajar
mengajarnya. Saat ini pemerintah menyarankan
kepada institusi pendidikan terutama perguruan tinggi
untuk memanfaatkan e-Learning sebagai pelengkap
proses belajar mengajar konvensional. Beberapa riset
meyakini bahwa era Web 3.0 akan segera kita hadapi,
dimana pada era ini teknologi Web sudah memiliki
kecerdasan tersendiri [8].
Permasalahan yang dijumpai dalam penerapan
e-Learning ditemukan baik dari sisi teknis maupun
sisi sosial. Secara teknis e-Learning membutuhkan
sarana yang memadai, seperti server, aplikasi, dan

lain-lain yang berhubungan baik dengan perangkat
lunak maupun perangkat keras. Keterbatasan
penyimpanan data menjadi masalah jika jumlah
peserta e-Learning bertambah, apalagi jika
diterapkannya fasilitas mengunggah dan mengunduh
suatu data. Secara sosial e-Learning juga memiliki
masalah, misalnya karena kurangnya pemahaman
terhadap prosedur baik dalam hal pembuatan isi
maupun melihat konten, akibatnya baik pengajar
maupun pelajar kurang memanfaatkan fasilitas
tersebut, dan bahkan di kampus penulis sendiri tidak
digunakan sama sekali oleh sebagian besar pengajar.
Pengajar masih mengandalkan kuliah tatap muka
dibandingkan
e-Learning
karena
kurangnya
pembiasaan ditambah lagi prosedur yang cenderung
berbelit-belit ketika menggunakan aplikasi eLearning.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan
tersebut, kami mengusulkan adanya penerapan
komputasi awan dalam e-Learning yang ada di
kampus kami untuk mengatasi hambatan-hambatan
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teknis yang ada. Dan ternyata dari sisi sosial,
penerapan komputasi awan juga sangat membantu
karena sudah banyaknya aplikasi-aplikasi berbasis
komputasi awan yang beredar dan banyak
dimanfaatkan baik oleh pengajar maupun pelajar.

1.

2.
Tulisan ini dimulai dengan tinjauan singkat
mengenai teori dasar e-Learning dan komputasi awan,
dilanjutkan dengan penerapan komputasi awan yang
mungkin pada e-Learning di bab pembahasan,
kemudian diakhiri kesimpulan dan saran, serta
penelitian ke depan agar permasalahan dapat
mengatasi masalah-masalah lain yang lebih luas.
Dengan studi literatur terhadap riset-riset yang telah
dilakukan diharapkan menjadi dasar untuk diterapkan
pada e-Learning yang saat ini sudah berjalan di
universitas kami yaitu www.simpatikunisma.net dan
www.elearning.nusamandiri.ac.id.
2. Tinjauan Pustaka
Baik e-Learning maupun komputasi awan,
keduanya sangat mengandalkan internet. Jika
komputasi awan cenderung terbuka dan sifatnya yang
terbuka, e-Learning sangat tertutup dan hanya anggota
saja yang bisa mengaksesnya. Oleh karena itu perlu
dibentuk titik temu antara keduanya agar kinerja eLearning dapat lebih optimal berkat bantuan
komputasi awan.
2.1. E-Learning
E-Learning merupakan salah satu proses
belajar nonkonvensional yang diyakini oleh bebarap
periset tidak dapat menggantikan proses belajar tatap
muka namun demikian, dengan perkembangan pesat
teknologi informasi dan era globalisasi yang menuntut
kecepatan tinggi akses terhadap suatu informasi maka
diyakini sistem pembelajaran konvensional tidak akan
sanggup selamanya mendukungnya [7]. Keunggulan
metode belajar ini terasa jika digabungkan dengan
metode tatap muka, terutama masalah waktu belajar,
jarak tempuh ke tempat belajar, dan aspek-aspek
lainnya yang menghambat proses belajar tatap muka.
Akibat keterbatasan teknis dan sosial lainnya,
beberapa riset menganjurkan jenis e-Learning lain
seperti e-Learning ecosystem dan academic
environment system [4]. Hal ini dikarenakan
ketidakpuasan oleh karakteristik e-Learning yang
bersifat tertutup dan melanggar prinsip berbagi ilmu
untuk semua orang. Sementara itu arsitektur eLearning Ecosystem based on Cloud Computing
terdiri dari:
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3.

4.

Infrastructure Layer. Lapisan ini merupakan
lapisan utama yang berisi seluruh sumber daya eLearning ecosystem. Teknologi virtualisasi
pendukung sistem pembelajaran ini terletak pada
lapisan ini.
Content Layer. Lapisan ini berisi web-file dari eLearning yang menjembatani dengan lapis di
atasnya.
Application Layer. Berisi seluruh layanan,
perlengkapan, sistem, dan fungsi-fungsi lainya
yang berhubungan dengan pengguna.
Monitoring Module. Berisi modul yang menjaga
agar sistem e-Learning berjalan sesuai dengan
yang diharapkan (availability).

Pertama kali dibuat, e-Learning dikenal dengan
nama (Computer-Based Training) CBT yang berisi
pelatihan dengan bantuan film agar pihak yang belajar
dapat meniru langsung tanpa membaca terlebih
dahulu. Perkembangan internet menyebabkan adanya
kebutuhan berbagi pakai terhadap isi pembelajaran
yang dikirim lewat mekanisme jaringan komputer baik
intranet maupun internet. Selain itu penambahan dari
sisi pembuatan konten baik proses pembelajaran
maupun evaluasi memunculkan aplikasi-aplikasi yang
dikenal dengan sistem manajemen pembelajaran
(Learning Management System). Aplikasi-aplikasi
LMS baik yang berbayar maupun yang open source
banyak dijumpai di pasaran seperti Atutor, Moodle,
Claroline, dan sebagainya. Berkembangnya eLearning
memacu
berkembangnya
aplikasi
pendukungnya seperti aplikasi pembuatan soal,
pembuatan modul, dan sejenisnya.
Beberapa riset sudah coba dilakukan untuk
mengukur kinerja LMS yang tersedia di pasaran,
seperti perbandingan antara Moodle, Atutor,
Blackboard,
dan
Claroline
sebagai
bahan
pertimbangan pemilihan aplikasi open source untuk eLearning [10]. Moodle memiliki keunggulan dari sisi
kelengkapan fasilitas untuk e-Learning dibandingkan
yang lain.
2.2. Komputasi Awan (Cloud Computing)
Komputasi awan adalah suatu metode dalam
memberikan layanan berbasis web dengan sumber
daya berasal dari suatu vendor tertentu. Dengan
komputasi awan, seluruh sumber daya baik sebagian
atau seluruhnya ditanggung oleh vendor penyedia
layanan. Konsumen hanya membayar atas servis yang
diberikan. Servis-servis yang disediakan dalam
komputasi awan antara lain: Infrastructur as a Service
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(IaaS), Platform as a Service (PaaS), dan Software as
a Service(SaaS). Komputasi awan berbeda dengan
grid komputing. Jika pada grid computing suatu tugas
besar dikerjakan oleh beberapa prosesor, pada
komputasi awan dikerjakan lewat mekanisme
kolaborasi [11].

layanan pusat data kepada pihak lain (vendor
komputasi awan). Sebagai gambaran pembiayaan
komputasi awan tiga vendor besar pada tabel 1.
Tampak Google memiliki biaya yang lebih rendah
dari Amazon dan Microsoft [8]:
Tabel 1. Perbandingan Harga Komputasi Awan

Komputasi awan tidak selalu berjalan dengan
basis internet yang dapat diakses oleh semua orang.
Berdasarkan tipa jaringan dikenal beberapa jenis
komputasi awan [5]:
a.

b.

c.

Private Cloud. Komputasi awan yang hanya
dapat diakses oleh internal institusi, dengan
server bisa dimiliki oleh institusi tersebut atau
oleh pihak ketiga.
Public Cloud. Aplikasi disediakan oleh pihak
ketiga yang dapat diakses secara global. Contoh
vendor penyedia jenis komputasi awan ini antara
lain: Amazon AWS, Microsoft, dan Google
Own.
Community Cloud. Jenis komputasi awan ini
biasanya kerja sama antara institusi dengan
bidang yang sama seperti hukum, keamanan,
pendidikan dan sebagainya dengan pembiayaan
yang didukung bersaja.

Disamping
kelebihan-kelebihan
yang
ditawarkan oleh komputasi awan, beberapa hal yang
menjadi kendala antara lain sangat tergantung dengan
kondisi jaringan. Jika jaringan lambat dapat dipastikan
layanan yang diberikan oleh vendor menjadi
terganggu, berbeda jika layanan tersebut disediakan
sendiri lewat mekanisme intranet. Walaupun saat ini
harga bandwidth jaringan sudah murah, tetapi kondisi
cuaca, topografi, dan gangguan-gangguan tertentu
dapat saja terjadi dan mengakibatkan terhentinya
layanan komputasi awan.
Masalah lain yang muncul adalah jika
perusahaan berkembang pesat dan kebutuhan terhadap
pusat data menjadi meningkat maka biaya yang
dibutuhkan jadi besar. Berbeda jika komputas awan
hanya bekerja sebagian dari servis yang diberikan oleh
suatu institusi. Biaya yang harus dikeluarkan oleh
perusahaan dalam menyediakan perangkat keras untuk
layanan sendiri akan lebih murah untuk jangka
panjang dibandingkan dengan memanfaatkan layanan
komputasi awan. Menyangkut pusat data, tentu saja
menyediakan sendiri perangkat keras untuk data dari
sisi keamanan lebih baik dan aman jika menyerahkan

Provider

Rerata
Biaya
CPU/jam

Rerata
Biaya
Bandwidth*

Rerata
Biaya
Storage*

Amazon

0.11$

0.12$

0.15$

Google

0.10$

0.11$

0.15$

Microsoft

0.12$

0.125$

0.15$

*Ket: dalam Gigabyte/jam.
Vendor-vendor
terkenal
yang
telah
memasarkan layanan komputasi awan antara lain
Google, Microsoft, Amazon, Yahoo, serta penyedia
perangkat keras untuk komputasi awan yaitu IBM dan
Intel. Untuk mengatasi hal-hal yang muncul karena
beda vendor, standarisasi untuk suatu layanan
komputasi
awan
sangat
diperlukan
karena
menguntungkan baik konsumen maupun vendor. Jika
seorang konsumen akan pindah ke vendor komputasi
awan yang lain, tidak akan terjadi masalah dalam
perpindahan tersebut. Tidak ada usaha-usaha dari
pihak vendor untuk mengikat konsumennya. Dari sisi
vendor, dengan adanya kerja sama, akan diperoleh
efisiensi dari sistem yang dipakai. Misalnya salah satu
vendor aplikasi virtual VMWare telah melakukan
kerja sama dengan seluruh vendor prosesor dan sistem
operasi, sehingga tiap mesin virtual dapat berjalan
untuk berbagai macam prosesor dan platform dalam
rangka memberi layanan Platform as a Service (PaaS).
3. Pembahasan
Atutor (www.atutor.ca) walaupun dari sisi
kelengkapan e-Learning kalah dengan Moodle
(www.moodle.org), akan tetapi LMS ini memiliki
keunggulan dari sisi kapasitas yang terpakai. Berbeda
dengan Moodle yang harus memiliki cadangan
memori hingga 50 Megabyte, Atutor hanya perlu
memory yang kecil sekitar 15 Megabyte. Sebagai
gambaran untuk sistem e-Learning dengan
menggunakan Atutor adalah kampus Universitas
Islam 45 Bekasi www.simpatikunisma.net.
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Gambar 1. E-Learning UNISMA dengan Atutor
Jenis Atutor memiliki fasilitas yang cukup jika
hanya untuk sekedar media komunikasi antara siswa
dengan dosen untuk pelengkap tatap muka. Sistem ini
dapat diinstall pada server penyedia gratis yang
banyak
beredar
di
internet
seperti
www.000webhost.com yang menyediakan php dan
mysql cuma-cuma. Sedangkan untuk moodle, ada

sedikit kendala saat diinstall pada server gratis di
tahap akhir karena tidak bisa berjalan pada server satu
untuk semua. Untuk Moodle dan aplikasi e-Learning
berat lainnya alangkah baiknya menggunakan
komputasi awan berbayar seperti Google atau Amazon
AWS.

Gambar 2. E-Learning STMIK Nusa Mandiri dengan Moodle
3.1. Integrasi Komputasi Awan dengan E-Learning
Kemudahan yang ditawarkan oleh komputasi
awan dimanfaatkan oleh berbagai macam sistem yang
berbasis web, tidak terkecuali sistem pembelajaran
jarak jauh. Aplikasi perkantoran seperti email, editor
teks dan pentabelan, dan sejenisnya telah banyak
memanfaatkan komputasi awan. Jika kita hanya
memiliki kapasitas kurang dari 1 Gigabyte untuk tiap
account email, kita dapat menggunakan google atau
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yahoo hingga lebih dari 1 Gigabyte. GMAIL bahkan
sudah menyediakan nama khusus untuk pelanggan
yang berasal dari institusi tertentu, misalnya kampus
nusa mandiri dengan ekstensi @nusamandiri.ac.id.
Tabel 2 memperlihatkan situs-situs komputasi awan
yang dapat dimanfaatkan untuk diterapkan pada
sistem e-Learning [3].
Tabel 2. Aplikasi Komputasi Awan
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Situs Komputasi Awan

Deskripsi

https://voicethread.com/

Untuk kolaborasi
berbagi pakai

www.facebook.com
www.myspace.com
www.twitter.com

Sosial
media
yang
bermanfaat
untuk
membentuk
komunitas
dan bertukar informasi.

http://www.wepapers.com/

Berbagi pakai dokumen
untuk perguruan tinggi.

http://www.wordpress.com/

Office
berbasis
web
disertai
media
penyimpanan

www.youtube.com

Berbagi pakai video

http://www.google.com/talk/
https://www.google.com/cale
ndar/
http://translate.google.com/
https://sites.google.com/
http://www.google.co.in/ig

Alat bantu dari google
untuk pencarian, kalender,
penerjemah, dan lain-lain.

www.mediafire.com

Media penyimpan berbasis
web gratis

http://www.csse.monash.edu.au
/~dwa/Animations/index.html
http://www.edsim51.com/
http://www.ontko.com/moss/
http://www.modelsphere.org/o
pen_modelsphere.html
http://www.isi.edu/nsnam/ns/
www.durpal.com

Alat bantu perancangan
sistem, animasi, database,
dan
lain-lain
untuk
pengembangan
sistem
perangkat lunak.

dan

Membuat blog dengan
kapasitas
sekitar
3
Gigabyte.

http://www.stumbleupon.com

Pencarian web

www.wikiversity.org

Sumber terbuka untuk
informasi. Terdiri dari
Wikipedia,
wikinews,
wikisource, wictionary,
wikispecies, wikiquote,
wikibooks dan Meta-wikiwikimedia.

www.visualthesaurus.com

Kamus lebih dari 145 ribu
kata, lengkap dengan
visualisasi dan pemetaan.

www.classmarker.com

Mesin pembuat test online
lengkap
dengan
penilaiannya
untuk
pelatihan dan pendidikan.

http://www.smg2000.org/

Kumpulan
materi
pengajaran
dan
standarisasinya
untuk
bidang
matematika,
bisnis,
pendidikan,
ekonomi,
bahasa,
komputer,
teknologi,
sosial,
dan
ilmu
pemasaran.

www.cut-the-knot.org/

Artikel tentang aritmatika,
soal-soal, teka-teki yang
berbasis Java.

http://lstat.kuleuven.be/java/

Applet berbasis Java
untuk simulasi statistik.

http://en.wikipedia.org/wiki/
webcast
http://www.librivox.org/

Media presentasi
Buku berbasis
untuk didengar

www.docs.google.com

audio

Pembuatan situs berbasis
manajemen isi (content
management system).

Riset terdahulu telah dilakukan untuk membuat
komputasi awan lokal dalam mengatasi keterbatasan
sarana dan prasarana [1]. Sedangkan untuk eLearning, sebaiknya digunakan sistem public cloud
karena akan diakses oleh peserta belajar yang jauh
dari lokasi kampus. Private cloud bisa saja diterapkan
untuk praktikum bersama terhadap satu server testing.
Satu siswa satu server bisa diterapkan dengan
beberapa aplikasi seperti procmox, virtual box, dan
sejenisnya. Untuk menghindari tersebarnya soal ujian,
bisa dilakukan dengan private cloud untuk ujian
online di kampus sebelum diterapkannya ujian online
di lokasi luar kampus.
Aplikasi komputasi awan pada tabel 2 akan
terus bertambah dan beberapa mungkin tidak dipakai
lagi karena kurang memenuhi kebutuhan pemakai.
Beberapa yang saat ini kian terkenal antara lain sosial
network seperti facebook (www.facebook.com) dan
twitter yang digunakan oleh jutaan orang di dunia.
Selain itu untuk memenuhi aspek multimedia (audio
dan video) ficker (www.flicker.com) dan youtube
(www.youtube.com) menjadi andalan untuk gambar
dan video (film). Beberapa kendala mungkin muncul
jika aplikasi streaming diterapkan di institusi yang
berhubungan dengan kapasitas bandwidth. Terkadang
administrator jaringan melarang pengguna mengakses
youtube. Namun kian hari kian murahnya harga
bandwidth diharapkan dapat mengatasi masalah ini.
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Beberapa vendor besar seperti International Business
Machine (IBM) bahkan sudah membuat platform
untuk e-Learning [8]. IBM sedang menekuni riset

terhadap komputasi awan yang berpusat di Amerika
Serikat, India dan Israel.

Gambar 3. Platform Komputasi Awan IBM untuk E-Learning.

3.2. Penerapan Komputasi Awan di E-Learning
Permasalahan
muncul
ketika
tidak
diterapkannya komputasi awan. Pada E-Learning
UNISMA muncul masalah dari sisi kapasitas memori.
Untuk satu semester saja, jika seluruh dosen
mengunggah satu materi maka untuk semester
berikutnya administrator memiliki masalah kapasitas
memori, dan harus menghapus seluruh materi yang
ada pada semester sebelumnya.
Beberapa media penyimpanan gratis dapat
dilihat pada tabel 2. Saat ini banyak penawaran media
gratis yang memiliki kapasitas besar seperti Dropbox
(www.dropbox.com), 4shared (www.4shared.com),
dan sejenisnya yang dapat diinstall di smartphone.
Kendala utama e-Learning sebenarnya adalah
aspek sosial. Sebagus apapun e-Learning yang
dimiliki oleh suatu institusi, akan tidak bermakna jika
pengguna baik dosen maupun mahasiswa kompak
untuk tidak menggunakannya. Apalagi jika terhambat
oleh sulitnya mengakses e-Learning (harus melalui
browser). Oleh karena itu perlu disisipi sosial network
pada e-Learning yang kita miliki baik dengan
facebook atau twitter yang sudah diterapkan lebih
dahulu oleh situs-situs resmi institusi-institusi untuk
meningkatkan rating. Bahkan salah satu aspek
penilaian ranking suatu universitas (webometric)
adalah akses terhadap sistem e-Learningnya. Tidak
Proceedings SNIT 2013: Hal. A-162

salah jika pemerintah lewat Dirjen Pendidikan Tinggi
(DIKTI) sedang menggiatkan penggunaan media
belajar nonkonvensional seperti e-Learning untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran di perguruan
tinggi.
Saat ini beberapa riset sedang berjalan baik di
kalangan mahasiswa dan dosen untuk meningkatkan
kinerja e-Learning. Salah satunya adalah kemudahan
akses baik oleh dosen atau mahasiswa dengan
menggunakan aplikasi android yang berjalan baik di
ponsel maupun tablet PC dengan istilah Mobile
Learning (m-Learning). Kemudahan dalam unggah
dan unduh materi, chatting, komunikasi sosial,
diharapkan dapat meningkatkan interaksi antara dosen
dan mahasiswa.
Untuk perkuliahan sistem on-line jarak jauh,
Cisco (www.cisco.com) telah mengembangkan
aplikasi berbasis network yang efisien dengan nama
TelePresence yang berfungsi seolah-olah tatap muka
langsung. Untuk yang tanpa bayar, bisa menggunakan
yahoo
messenger
(www.messenger.yahoo.com),
facebook, dan skype (www.skype.com).
6. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan masih banyak
aplikasi-aplikasi berbasis komputasi awan yang dapat
dimanfaatkan untuk mendukung e-Learning. Aplikasi-
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aplikasi e-Learning yang banyak tersedia secara open
source saat ini memiliki kelemahan dan kelebihan
masing-masing. Kelemahan satu jenis e-Learning,
ditutupi oleh jenis e-Learning lainnya.
Agar
dihasilkan aplikasi yang sesuai keinginan ada baiknya
dibuat
sendiri
e-Learning
dengan
bahasa
pemrograman PHP atau Java Web karena dapat sesuai
dengan kebutuhan institusi dan tidak menghabiskan
sumber daya – sumber daya yang tidak perlu yang
harus ikut terinstal ketika menggunakan aplikasi eLearning gratis. Selain tentu saja masalah keamanan
sistem informasi karena kode sumber yang sudah
diketahui oleh orang banyak (open source).
Penggunaan
framework
Model-View-Controller
(MVC) saat ini sepertinya sudah menjadi keharusan
untuk membuat sistem yang tangguh dan aman.
Untuk kemudahan dan otomatisasi e-Learning,
sudah saatnya diterapkan algoritma Softcomputing
agar mempermudah baik siswa maupun dosen.
Penggunaan biometric, deteksi kemiripan jawaban
siswa (anti-plagiarisme), dan sejenisnya sudah harus
dilakukan riset yang intensif.
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