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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

WebRTC adalah singkatan dari Web Real-Time Communication, sebuah 

teknologi yang diinisialisasi Google, Mozilla, Opera dan pihak lainya untuk 

menyediakan layanan audio/video conference melalui APIs yang sederhana. 

WebRTC merupakan sebuah proyek open source yang memudahkan 

pengembang dalam mengembangkan aplikasi video/audio conference dengan 

memanfaatkan beberapa library javascript yang akan dijalankan pada web 

browser. Dengan adanya teknologi webRTC ini dapat dibangun aplikasi web 

video dengan menambahkan kualitas video yang digunakan  dan dapat juga 

ditambahkan dengan sistem topologi/konfigurasi kamera sehingga 

pengunjung dapat melakukan respons langsung terhadap operator gambar. 

Google telah mengembangkan teknologi WebRTC (Web Real Time 

Communications) yang mendukung video secara langsung . memanfaatkan 

teknologi tersebut untuk aplikasi video secara langsung dapat mengakses 

video dimanapun dalam waktu bersamaan. 

Aspek diatas dapat dipenuhi dengan menambahkan fasilitas video live 

streaming pada aplikasi karaoke online. Video langsung adalah menyiarkan 

secara langsung video yang memalui kamera video dapat dilihat oleh orang 

lain .
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka rumusan 

masalahnya adalah bagaimana implementasikan teknologi webRTC untuk 

aplikasi karaoke online. 

 

1.3 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup perancangan dan pembangunan Pengembangan Teknologi 

video berbasis WebRTC 

1. Aplikasi berjalan melalui web browser yang telah mendukung teknologi 

WebRTC. 

2. Membuat aplikasi untuk streaming video. 

3. Internet sebagai perantara untuk pengguna bisa bermain dengan pengguna 

lainya  

4. Aplikasi ini dibangun dengan teknologi Node js sebagai koneksi internet 

oleh pengguna. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi karaoke online 

menggunakan teknologi WebRTC yang nantinya dapat pengambilan video 

secara langsung. 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Manfaat peneletian ini adalah untuk memberikan kemudahan pada 

masyarakat dalam bermain video streaming.  
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1.6. Sistematika Penulisan  

 Sistematika karya tulis ini meliputi hal hal berikut 

 

BAB I. PENDAHULUAN  

 Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, dan dasar teori yang mendukung dan mendasari penulusan skripsi ini. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI  

 Pada bab ini dipaparkan sumber yang dijadikan acuan penelitan dan dasar 

teori yang mendukung dan mendasari penulisan skripsi ini.  

 

 BAB III. METODE PENELITIAN  

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis metode dan teknologi 

untuk kebutuhan dalam mengerjakan penelitian ini dan perancangan atau 

perancangan sistem aplikasi yang akan dibuat mentelesaikan skripsi ini. 

 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PEMBASAHAN SISTEM  

 Pada bab ini akan dipaparkan implementasi dari sistem dan dirancang 

pada bab sebelumnya dan dibahas tentang sistem yang sudah di buat apakah sudah 

sesuai dengan tujuan peneletian dibuat. 
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 BAB V.KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini akan diberikan kesimpulan mengenai permasalahan yang 

diubah berdasarkan serangkaian penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada bab 

ini juga di berikan saran untuk pengembangan selanjutnya.  

 

 

 


