BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi diikuti dengan adanya internet sebagai media mencari informasi dan mengakses semua yang kita butuhkan. Dalam menggunakan internet tersebut, diperlukan suatu browser untuk menampilkan halaman yang berisi informasi yang kita cari dan butuhkan.
Sebuah browser berfungsi sebagai pengatur dan menampilkan halaman web, komponen yang pada umumnya ada pada browser adalah tombol go (mengakses halaman yang dituju), address text (text box untuk memasukkan alamat web), tombol-tombol navigate seperti back (mengarahkan ke halaman sebelumnya), forward (mengarahkan ke halaman berikutnya), refresh (me-refresh halaman web). 
Untuk membuat sebuah browser sederhana kita dapat menggunakan IDE (integrated development environment) Eclipse dimana terdapat plug-in yang bernama jigloo GUI (graphical user interface) builder bila kita meng-update eclipse tersebut dan mengarahkan ke website dari jigloo tersebut atau memasukkan plugin tersebut secara manual ke dalam direktori eclipse . Jigloo merupakan suatu plug-in yang dibuat dengan eclipse dan dapat digunakan kembali di eclipse sebagai GUI builder dan ini didukung dengan adanya semacam swing yang disebut SWT(standard widget toolkit).  

Rumusan Masalah
Permasalahan yang mendasari penulisan skripsi ini adalah bagaimana cara membangun aplikasi browser internet yang berbasis standard widget toolkit eclipse mulai dari cara merancang aplikasi dengan komponen yang telah ada di dalam plugin jigloo gui builder kemudian memasukkan fungsi-fungsi agar komponen tersebut dapat dijalankan sesuai fungsi dari keseluruhan komponen yg ada di browser internet tersebut dan terakhir menjalankan aplikasi tersebut. 

Ruang Lingkup
Ruang lingkup atau batasan masalah ini dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada masalah-masalah apa saja yang akan dibahas pada skripsi ini. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:
	Masalah dibatasi pada bagaimana cara merancang aplikasi dengan komponen yang telah ada di dalam plugin jigloo gui builder seperti komponen address text, browser,  tombol navigate seperti go, back, forward dan refresh serta disertai progress bar dan status label dengan cara drag&drop.
	Aplikasi ditambahkan dengan tombol shortcut untuk mengakses halaman web popular seperti google, yahoo, yahoo mail, friendster, facebook, dan detik.com.
	Memasukkan fungsi-fungsi ke dalam source code dan mengatur properties event agar komponen tersebut dapat dijalankan sesuai fungsi dari keseluruhan komponen yg ada di browser internet tersebut 
	Mempraktekkan masalah diatas dan menjalankan aplikasi tersebut pada sistem operasi windows XP.


Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini, agar nantinya user atau pengguna dapat menggunakan aplikasi sebagai alat untuk mendapatkan informasi dari halaman web yang dimasukkan serta mengerti bagaimana cara merancang aplikasi dengan menggunakan eclipse yang didukung dengan SWT library dan memanfaatkan plugin dimana kita bisa men-downloadnya dari berbagai situs yang berhubungan dengan eclipse.  


