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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu perangkat lunak yang sampai saat ini masih 

diminati oleh generasi muda yaitu game. Suatu game akan 

terlihat menarik jika game tersebut terdiri dari beberapa misi 

dan target yang harus dicapai. Saat ini perkembangan game 

semakin banyak macamnya diantaranya game edukasi, game 

simulasi , game strategi dan begitu juga dengan peminatnya. 

Game memiliki dampak negative dan positif. Sisi positif dari 

bermain game yaitu dapat membuat seseorang menjadi kreatif , 

memiliki imajinasi yang tinggi,  sebagai sarana hiburan bagi 

seseorang yang sedang mempunyai banyak masalah. Sisi 

negative dari permainan game yaitu dapat membuat seseorang  

menjadi ketergantungan, seakan-akan  jika dalam sehari tidak 

bermain game tidak merasa nyaman, bagi yang masih duduk di 

bangku sekolah melupakan tugasnya yaitu belajar demi bermain 

game misalnya game online. Selain sebagai sarana pendidikan 

game juga dapat sebagai sarana simulasi dari suatu system. 

Tujuan dari simulasi yaitu untuk pelatihan, studi perilaku system 

dan hiburan atau permainan.   
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Dalam dunia informatika sering mendengar tentang 

peristiwa kejahatan dalam dunia maya yang sebagai targetnya 

beberapa server. Orang awam sering menyebutnya hacker bagi 

para pelaku. Seorang hacker dalam melakukan penyerangan 

server tersebut menggunakan beberapa tools. Bagi seorang 

kaum awam masih kurang mengerti mengenai teknik 

penyerangan server tersebut  dan tools-tools yang 

digunakannya. Melalui kejadian ini penulis terinspirasi untuk 

mensimulasikan kedalam suatu game yang didalamnya terdapat 

beberapa misi dan target yang harus dicapai. 

 Berdasarkan permasalahan  diatas, dalam penelitian ini 

penulis mengambil judul “simulasi game penyerangan server 

berbasis java”. 

2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang akan diselesaikan pada pembuatan game ini: 

1. Bagaimana membuat  simulasi teknik penyerangan server 

yang mudah dipahami sebagai seorang pemula? 

2. Bagaimana simulasi penyerangan server ini bisa 

diimplementasikan dalam suatu game? 

3. Bagaimana  simulasi game selesai atau tamat?   
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4. Ada berapa level yang terdapat dalam  simulasi game 

penyerangan server?        

1.3 Ruang Lingkup 

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang akan dibahas 

pada penelitian ini meliputi: 

1) Menggunakan beberapa tools diantaranya yaitu: 

a) Hydra adalah hacking password dengan menggunakan 

teknik bruteforce dengan membuat kumpulan beberapa 

username dan password dalam satu file.txt. 

b) Brute Force adalah sebuah teknik serangan terhadap 

sebuah sistem keamanan computer yang menggunakan 

percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. 

c) Metasploit adalah tools yang memiliki kemampuan untuk 

melakukan exploitasi, pemeriksaan password, web bug 

scanning  dan social enginering. 

d) Nmap merupakan sebuah program open source yang 

berguna untuk mengeksplorasi jaringan. 

2) Server yang akan dijadikan target yaitu ftp server, samba 

server, ssh server. 

3) Tidak ada penyimpanan database id player dan jumlah bonus. 
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1.4  Tujuan 

  Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu 

membuat suatu simulasi game penyerangan server dan 

mengetahui beberapa teknik penyerangan server dengan 

menggunakan beberapa tools. 

 


