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Bab VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, 

dapat disimpulkan bahwa salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk membuat suatu aplikasi chatting 

berbasis web yang memiliki fitur video call adalah 

dengan menggunakan bantuan dari API yang dimiliki oleh 

TokBox. API tersebut memungkinkan user untuk tidak 

menginstal suatu software apapun pada perangkat yang 

mereka gunakan. User cukup menyediakan web kamera, 

microphone, dan speaker ketika hendak melakukan 

panggilan melalui video. 

 Aplikasi web ini dapat mengakses web kamera 

beserta microphone nya ketika aplikasi ini terhubung 

dengan internet dengan kecepatan yang cukup. Karena 

untuk mengakses kamera dan microphone aplikasi ini, 

user harus menghubungi TokBox server. Kemudian nanti 

TokBox server akan mengirimkan code tertentu sehingga 

user dapat langsung mengakses kamera dan microphone-nya 

tanpa perlu melakukan proses instalasi terlebih dahulu. 

 

6.2 Saran 

 Penulis mengharapkan untuk kedepannya, applikasi 

ini dapat lebih dikembangkan lagi agar dapat melakukan 

video chat secara  pribadi. Dan untuk kedapannya, 

seomga masalah keamanan data dari web ini juga dapat 

ditingkatkan untuk menjaga privasi dari tiap – tiap 

pengguna web ini. Selain itu, untuk menjalankan 

aplikasi video chat, sebaiknya pengguna menyediakan 
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internet dengan kecepatan minimal 20 kbps.  Semoga 

aplikasi web ini dapat diimplementasikan pada industri 

dan koorporasi yang membutuhkan. Semoga tugas akhir ini 

juga dapat menginspirasi para pembacanya agar dapat 

mengembangkan aplikasi ini untuk kedepannya. 
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