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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Sejak digunakannya komputer untuk internet semakin memberikan banyak pilihan bagi penggunanya mengenai cara berkomunikasi. Pada jaman dulu kita mungkin sering menggunakan surat untuk berkomunikasi dengan orang lain sekarang penggunaan surat bisa digantikan E-mail (electronic mail) yang lebih cepat. Bahkan sangat cepat cuma dalam beberapa menit sudah sampai ketujuan yang jaraknya bisa sangat jauh yaitu antar negara dan benua. Walaupun E-mail sudah memberikan kecepatan dalam menyampaikan pesan hal tersebut masih dirasa kurang karena penerima harus memiliki email account pada server penyedia layanan E-mail tersebut.
Kemudian ditemukannya chat atau chating yang memberikan kelebihan yang tidak bisa diberikan oleh layanan E-mail.  Yaitu dalam hal realtime dimana penerima dan pengirim dapat menerima dan membalas pesan secara langsung dan interaktif dimana melibatkan para penggunanya untuk saling membalas pesan.  
Saat ini penggunaan chat bukan sesuatu yang asing lagi. Bahkan sekarang telah dikembangkan sarana berkomunikasi dengan menggunakan fasilitas audio (suara) dan video streaming seperti pada yahoo messanger. Dengan menggunakan audio dan video streaming, pengguna dapat lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pengguna lain tanpa harus mengetikkan pesan yang akan disampaikan.                    
Pokok Masalah
Untuk memberikan kemudahan  untuk berkomunikasi diantara pengguna komputer jaringan(TCP/IP) terutama yang dalam satu Jaringan (Network) dengan cara diantara pengguna program ini dengan saling mengirimkan pesan berupa  voice (suara) dan video melalui program aplikasi ini. Kemudahan berkomunikasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam berdiskusi.
1.3 Batasan Masalah
Batasan masalahnya adalah memanfaatkan protokol TCP/IP untuk komunikasi client / server dengan menggunakan fasilitas suara dan video. Dan untuk saat ini, client dibatasi hanya dua buah komputer. 
1.4  Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi tersebut  adalah:
Membuat suatu aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam berkomunikasi secara langsung, dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer.
Sistematika Penulisan Karya Tulis
BAB I,		PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penulisan laporan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis.
BAB II,	DASAR TEORI
Bab ini berisi berbagai macam teori yang mendasari pengembangan program aplikasi ini.


BAB III,	RANCANGAN PROGRAM
Bab ini berisi tentang perangkat yang mendukung proram ini, rancangan sistem dari program yang terdiri dari, format data, rancangan protokol, dan juga berisi tentang cara pengiriman audio dan video.  
BAB IV,	PEMBAHASAN
Berisi tentang pembuatan program, dari kode sumber, pembahasan tipe data (class), beberapa prosedur dan fungsi yang mendukung program ini. 
BAB V,	PENUTUP
Berisi kesimpulan-kesimpulan tentang karya tulis ini dan saran untuk pengembangan program ini lebih lanjut.

