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Latar Belakang	
Perkembangan teknologi informasi semakin berkembang pesat. Jaringan komputer merupakan salah satu teknologi informasi yang populer saat ini. Jaringan komputer menggunakan sistem client server memungkinkan untuk berkomunikasi antar komputer, menjaga reliabilitas sistem dan meningkatkan performansi sistem serta dapat berbagi informasi. 
Media komunikasi telah banyak dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi. Perkembangan sistem komunikasi tidak hanya dari perangkat kerasnya (telephone dan handphone) tetapi juga perangkat lunak (E-mail, sms, ICQ,dll). Komunikasi informasi dapat memperlancar media komunikasi yang statis. Komunikasi voice dan video dapat menghabiskan bandwidth yang sangat besar, apalagi jika berkomunikasi dengan banyak user pada sistem real time maka komunikasi hanya dapat dilakukan oleh user yang memiliki kecepatan koneksi internet yang tinggi sehingga solusinya adalah  komunikasi teks menggunakan aplikasi chatting. 
Aplikasi chatting memungkinkan user dapat berinteraksi dengan user lain dengan ruang yang berbeda dan menggunakan resource yang hemat. Oleh karena itu, maka dirancang dan dibangun sebuah aplikasi Chatting dengan menerapkan konsep sistem terdistribusi sehingga memudahkan komunikasi dua arah dan meningkatkan performansi dari program aplikasi.
Aplikasi tersebut didukung dengan pemrograman Java RMI. RMI (Remote Method Invocation) adalah sebuah layanan yang diberikan oleh Java kepada para developernya untuk mengembangkan sebuah aplikasi Network dengan konsep sistem terdistribusi.

Rumusan Masalah
Media komunikasi dengan dukungan teknologi informasi memudahkan  interaksi antar user dalam suatu area secara jarak jauh. Komunikasi dengan voice dan video dapat menghabiskan bandwidth yang sangat besar sehingga solusinya adalah komunikasi teks. Komunikasi teks diterapkan dengan menggunakan aplikasi chatting secara terdistribusi.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan bagaimana merancang dan membangun aplikasi chatting pada jaringan LAN dengan konsep sistem terdistribusi. 

Ruang Lingkup
Sistem akan melakukan komunikasi dalam jaringan Local Area Network.
Komputer atau mesin melakukan komunikasi secara client-server.
	Ruang interaksi antar user berbasis GUI melakukan komunikasi dua arah dengan menggunakan teks.
	Ruang interaksi untuk melakukan chat secara bersama.
	Username dan password untuk masuk ke dalam Ruang Chat.

Tujuan
Membangun aplikasi chatting dengan konsep sistem terdistribusi.
Mempermudah komunikasi dan meningkatkan performa serta mengoptimalkan fungsi dari aplikasi chatting dengan menerapkan konsep sistem terdistribusi, khususnya dalam  Local Area Network (LAN).

