
BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat sekarang ini, terlebih dalam bidang teknologi komputer amat 

cepat sekali pertumbuhannya. Karena teknologi yang menjadi salah satu yang 

dibutuhkan masyarakat yaitu jaringan komputer. Dilihat dari beberapa tahun 

kemudian pertumbuhan jaringan komputer sudah sampai ke lingkup sekolahan, 

perkuliahan umum, bahkan buat sekolah menengah maupun instansi, penggunaan 

jaringan harus menjadi suatu kebutuhan pada masa sekarang (Amri, 2018). 

Routing adalah langkah dimana sesuatu dibawa dari satu lokasi ke lokasi 

yang berbeda. Router sendiri merupakan suatu perangkat yang dipakai dengan 

tujuan mengarahkan trafik jaringan, agar bisa melakukan suatu pengarahan, sesuatu 

router maupun wujud apapun yang membangun routing. Kalau jaringan yang dituju 

tersambung langsung dengan router, maka router dapat mengenal port mana yang 

dipakai buat melakukan forward paket. Kalau jaringan yang dituju tidak 

tersambung langsung bersama router, maka router patut mencari jalur terbaik untuk 

melakukan forward paket ke yang dituju (Azahro & Wulandari, 2019). 

Network Address Translation (NAT) merupakan cara satu alamat IP pergi 

menuju alamat IP yang dituju. Jika suatu paket menggunakan NAT kearah link yang 

dituju, maka ketika ada paket yang balik dari link yang dituju link tersebut akan 

ingat dari mana asal paket itu datang, sehingga interaksi akan berlangsung dengan 

baik seperti biasanya. Tujuan terpenting dari penggunaan (NAT) yaitu untuk 

memberi batas jumlah alamat IP publik dalam salah satu organisasi maupun 

perusahaan memakai Internet Protocol (IP) baik buat tujuan ekonomi maupun 

tujuan keamanan. NAT adalah bagian protokol yang terdapat dalam sistem jaringan. 

NAT dapat membuat suatu jaringan berserta IP yang bersifat pribadi atau IP pribadi 

yang sifatnya masih tidak terdaftar pada jaringan internet agar dapat menggunakan 

jalur internet (Natali, Fajrillah, & Diansyah, 2016). 

Server mempunyai tugas terpenting dalam memberi sebuah service atau 

layanan untuk para client yang tersambung dengannya. Server sendiri memiliki 

bermacam kegunaan yang bermacam-macam, seperti web server yang berguna 
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dalam menyimpan data dalam sebuah web, FTP server untuk memindahkan file, 

mail server untuk bagian email, dan database server yang berguna dalam 

menyimpan berbagai macam data maupun file (Husain, Aksara, & Ransi, 2018). 

Untuk kelancaran dalam mengakses jaringan internet tentu dibutuhkan 

keamanan dalam sistem jaringan komputer itu sendiri. Sistem keamanan jaringan 

komputer diciptakan dengan maksud menjaga data-data yang terdapat di jaringan 

komputer. Dengan adanya keamanan jaringan ini diupayakan orang yang tidak 

termasuk dalam satu lingkungan gampang dalam membuat akses web server. 

Mikrotik merupakan salah satunya yang biasa dipakai buat keamanan jaringan, 

yakni dengan memakai cara NAT (Amri, 2018). 

Menurut latar belakang yang sudah dijelaskan oleh penulis, penulis akan 

melakukan analisis terhadap jaringan yang tidak menggunakan network address 

translation dan jaringan yang menggunakan network address translation. Untuk itu 

penulis hendak membahas topik perihal “Analisis Dan Perancangan Jaringan 

Network Address Translation (NAT) Pada Jaringan Internal Yang Memiliki Lebih 

Dari Satu Router Menggunakan Mikrotik”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut latar belakang yang sudah penulis buat diatas, maka terdapat 

rumusan masalah yang hendak dibahas, berhubungan dengan analisis yang penulis 

lakukan antara lain, yaitu: 

1. Bagaimana merancang jaringan NAT pada jaringan internal yang 

mempunyai lebih dari satu router mikrotik? 

2. Bagaimana cara kerja jaringan NAT pada jaringan yang mempunyai 

lebih dari satu router? 

3. Bagaimana menerapkan jaringan NAT yang efektif? 

1.3 Batasan Masalah 

Melihat luasnya pembahasan terkait jaringan komputer maupuun jaringan 

internet, maka penulis ingin memberikan batas pembahasan dalam laporan karya 

ilmiah, sehingga bisa berfokus pada apa yang harus dibahas. Oleh karena itu, 

penulis akan menentukan masalah yang hendak dibahas dengan batas bagai berikut: 

1. Pembuatan dan konfigurasi hanya pada jaringan internal. 
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2. Pembahasan cara kerja jaringan NAT hanya menggunakan router 

mikrotik. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Beberapa maksud dari analisis dan penulisan karya ilmiah ini akan 

diuraikan dalam simulasi bagai berikut: 

1. Untuk memaklumi fungsi pentingnya jaringan NAT dalam keamanan 

jaringan internet. 

2. Untuk menghindari serangan jaringan luar yang berusaha ingin 

melemahkan server. 

3. Untuk meningkatkan fleksibilitas koneksi jaringan internet. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Untuk membuktikan bahwa jaringan NAT, dapat terhindar dari serangan 

jaringan luar yang berusaha ingin melemahkan server dan untuk meningkatkan 

fleksibilitas koneksi jaringan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang dipilih, maka 

penulis akan membagi kedalam beberapa bagian yang pokok serta menerangkan 

segala sesuatu tiap bagian yang terdapat di tiap bab, sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang dari pemilihan topik secara 

singkat dan juga penjelasan tentang batas masalah, maksud maupun 

guna dari proyek, dan juga sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori yang bersangkutan dengan topik yang 

penulis pilih, dan juga sekaligus sebagai referensi untuk buat penulis 

dalam pembuatan karya ilmiah ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang cara yang dipakai dan tahap-tahap 

pengimplementasian sistem jaringan. 
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BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini berisikan menerangkan mengenai proses penerapan yang 

digunakan, tahap-tahap perancangan jaringan NAT menggunakan 

lebih dari satu router yang sudah dirancang dan hasil dari laporan 

tugas akhir. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menerangkan tentang hasil ikhtisar dan pendapat dari 

peneliti yang mampu dijadikan sebagai dasar atau hasil penelitian 

mengenai jaringan NAT. 
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