
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian oleh Amri, (2018) yang berjudul “Penerapan Forwarding 

Dengan Fitur NAT Menggunakan Mikrotik Di Balai Riser Dan Standardisasi 

Industri Surabaya” menjelaskan kalau untuk saat ini, khususnya perkembangan 

teknologi komputer terlalu berkembang cepat, bahkan jaringan komputer sudah 

sampai ke lingkup sekolah, kampus, sekolah tinggi dan instansi sudah menjadi 

kebutuhan. Keadaan saat ini terdapat pada Balai Riset dan Standarisasi Industri 

Surabaya (Baristand) yakni terdapat web server yang tidak terhubung ke publik, 

diharapkan orang yang tidak termasuk dalam satu lingkungan bisa membuat akses 

web server kepunyaan Baristand, Mikrotik merupakan salah satu yang dipakai buat 

keamanan jaringan, dengan memakai cara NAT. 

Penelitian oleh Fauzi & Nugroho, (2019) yang berjudul “Analisis 

Performasi Jaringan OSPF Menggunakan Metode Translasi NAT-PT” menjelaskan 

bahwa pengguna internet semakin lama semakin bertambah banyak. Tentunya 

pengalokasian alamat Internet Protocol versi 4 (IPv4) sudah tidak sanggup lagi 

menyimpan pertumbuhan pengguna internet yang terus bertambah. Setiap user 

yang ingin menggunakan internet harus terhubung ke IP publik. Oleh karena itu, 

dibutuhkan IPv6 karena IPv6 menggunakan jumlah bit yang lebih banyak 

dibandingkan dengan IPv4, yakni 128-bit. Perangkat yang menggunakan IPv4 dan 

IPv6 tidak dapat dihubungkan langsung. Oleh karena itu, diperlukan metode 

translasi. Dimana metode translasi yang digunakan yaitu, Network Address 

Translation – Protocol Translation (NAT-PT). 

Penelitian oleh Natali, Fajrillah, & Diansyah, (2016) yang berjudul 

“Implementasi Static NAT Terhadap Jaringan Vlan Menggunakan IP Dynamic 

Host Configuration Protocol (DHCP)” menjelaskan bahwa tiap perusahaan yang 

mempunyai berbagai cabang tentunya memiliki server sebagai tempat 

penyimpanan data maupun pengolahan data perusahaan. Tentu tidak segala 

karyawan dapat mengakses server tersebut. Oleh karena itu, diperlukan satu cara 

untuk memberi batas karyawan mana saja yang dapat mengakses server maupun 
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karyawan mana yang tidak boleh mengakses server. Metode yang digunakan yaitu 

Network Address Translation (NAT) yang berkerja untuk mengelola hak akses 

yang memperbolehkan satu IP untuk dilewatkan NAT, dengan ini tentunya dapat 

membatasi hak akses setiap divisi yang ada. 

Penelitian oleh Azahro & Wulandari, (2019) yang berjudul “Network 

Address Translation Penghubung IP Public dan IP Private Pada Jaringan Komputer”  

menjelaskan bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi infomasi yang ada, 

alat-alat penunjang jaringan komputer sangat dibutuhkan. Alat tersebut pun saat ini 

merupakan bagian penting dalam pembuatan jaringan komputer. Salah satu bagian 

yang dimaksud adalah router, karena dapat melewatkan data lewat sebuah jaringan 

atau internet ke sasaran, lewat sebuah rangkaian yang diketahui dengan sebutan 

routing. Router berperan sebagai yang menghubungkan dengan dua atau lebih 

jaringan untuk melanjutkan data dan satu jaringan dengan jaringan lainnya. 

Setelah melihat tinjauan pustaka yang telah berhasil dibuat oleh peneliti 

sebelumnya, maka penulis hendak membikin tabel yang terdiri dari kesimpulan 

beberapa peneliti diatas, yang dapat di (Lihat Tabel 2.1). 

Tabel 2.1: Tinjauan Pustaka. 

Penelitian Tahun Kesimpulan Penelitian 

Amri 2018 Penerapan sistem ini untuk bisa 

mempraktikkan setting dan konfigurasi 

forwarding dengan fungsi NAT di 

Baristand, sehingga memberikan hal 

mudah untuk orang yang tidak 

termasuk dalam lingkungan dapat 

membuat akses web server secara 

online. 

Fauzi & Nugroho 2019 Hasil analisis penelitian jaringan OSPF 

dengan metode translasi NAT-PT IPv4 

atau IPv6 diperoleh hasil bahwa 

semakin besar beban trafik terhadap 

layanan file sharing sangat 

berpengaruh terhadap nilai throughput 
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dan delay. Semua hasil pengujian 

jaringan OSPF berdasarkan parameter 

uji dengan menggunakan mekanisme 

translasi NAT-PT diperoleh hasil yang 

bagus sesuai dengan standarisasi 

THIPON. 

Natali, Fajrillah, & 

Diansyah 

2016 Penerapan static NAT dengan jaringan 

vlan sebagai berikut: vlan bisa dipakai 

untuk menyambungkan jaringan dua 

network yang berlainan hendak tetapi 

masih ada di switch yang serupa, NAT 

bisa dipakai untuk translate IP buat 

tersambung dengan jaringan yang 

berlainan tidak dengan memakai 

routing. 

Azahro & Wulandari 2019 NAT dapat digunakan jika jumlah IP 

yang dimiliki sedikit sedangkan 

komputer yang disambungkan ke 

internet cukup banyak. Penggunaan 

mekanisme NAT dalam jaringan dapat 

menghemat biaya karena efisien dalam 

pemakaian IP publik dan penerapan 

NAT dalam jaringan dapat 

meningkatkan efisiensi manajemen 

LAN dalam internetworking. 

Berdasarkan penelitian (Amri, 2018; Azahro & Wulandari, 2019; Fauzi & 

Nugroho, 2019; Natali et al., 2016) penulis mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa 

dengan adanya NAT jaringan pribadi dapat terhubung dengan jaringan publik, 

mekanisme yang terdapat dalam jaringan NAT dapat membantu dalam keefisienan 

dalam pemakaian IP publik. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer yakni sekelompok komputer berdiri sendiri yang saling 

memakai protocol komunikasi menempuh media komunikasi sehingga mampu 

membagi data, pemberitahuan, program aplikasi, dan perangkat keras seperti 

printer, scanner, CD-Drive atupun hardisk, dan memungkinkan untuk saling 

berinteraksi secara elektronik (Amri, 2018). 

Jaringan komputer bisa digolongkan menurut luas area yang bisa 

dijangkau atau dilayani. Secara umum jaringan komputer sudah dibagi menjadi 3 

jenis, yakni Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN), dan 

Wide Area Network (WAN) (Pratama & Dharmesta, 2018). 

1. Local Area Network (LAN)

LAN merupakan salah satu sistem jaringan dimana setiap komputer

maupun perangkat keras dan perangkat lunak dipadukan agar bisa

saling berinteraksi dalam jangkauan kerja tertentu dengan memakai

data dan program yang sama (Pratama & Dharmesta, 2018).

2. Metropolitan Area Network (MAN)

MAN adalah perkembangan dari LAN yang mana terdiri dari

sejumlah jaringan LAN yang saling berkaitan. MAN biasannya

dipakai oleh sebuah perusahaan jaringan komputer dalam satu kota

dan menaruh  jarak  antara 10 km sampai 50 km (Pratama &

Dharmesta, 2018).

3. Wide Area Network (WAN)

WAN adalah jaringan komputer yang terdiri dari LAN dan MAN.

WAN cuma menegaskan pada fasilitas kecepatan jalan masuk

transmisi sehingga memungkinkan semua komunikasi mampu

bekerja secara lancar dan tepat (Pratama & Dharmesta, 2018).

2.2.2 Topologi Jaringan 

Topologi jaringan merupakan susunan interkoneksi yang terjadi dengan 

node, dari satu jaringan, baik secara fisik maupun logis. Topologi pada gambar 2.1 

menampilkan cara yang dipakai untuk membuat pengabelan dengan cara fisik dari 

satu jaringan. Topologi fisik jaringan yakni teknik yang dipakai buat 
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menyambungkan workstation-workstation di dalam LAN tersebut (Sembiring & 

Novendra, 2019). 

 
Gambar 2.1 Node Topologi Jaringan. 

Berbagai jenis topologi jaringan fisik, antara lain: 

1. Topologi Bus atau Linier 

Topologi bus adalah topologi yang paling sering digunakan pada 

ketika pemakaian kawat coaxial sedang banyak dipakai. Ciri khas 

topologi ini yakni satu kawat yang kedua ujungnya ditutup dimana 

sepanjang kawat memiliki node-node, yang prevevalent lantaran 

mudah dalam pemasangan, signal melalui kawat 2 arah dan 

barangkali terjadi collision, lihat pada gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2 Topologi Bus. 

2. Topologi Ring 

Topologi ring yakni topologi yang informasi, data maupun traffic 

dikirimkan dengan demikian rupa. Biasanya fasilitas ini 

menggunakan fiber optic untuk sarananya. Ciri khas topologi ini 
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yakni lingkaran tertutup yang memiliki node-node, sederhana dalam 

layout, signal lewat dalam satu arah sehingga menjauhkan terjadinya 

collision, lihat pada gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 Topologi Ring. 

3. Topologi Star 

Topologi star adalah topologi yang sering dipakai di bermacam 

lokasi, karena mudah dalam menambahkan, mengurangi, maupun 

mengetahui kerusakan jaringan yang ada. Ciri khas topologi ini 

yakni tiap node berinteraksi terus dengan central node, traffic data 

lewat dari node ke central node dan balik lagi, gampang 

dikembangkan karena setiap node cuma mepunyai kawat yang 

langsung tersambung ke central node, keuntungan jika satu kawat 

node terpotong maka yang lainnya tidak akan ikut bermasalah, lihat 

pada gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Topologi Star. 

4. Topologi Tree 

Topologi tree yakni topologi jaringan dimana topologi ini adalah 

campuran dari berbagai macam topologi yang ada yakni topologi 

star, topologi ring, topologi bus, lihat pada gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5 Topologi Tree. 

2.2.3 Protokol TCP/IP 

Transmision Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) merupakan 

standar hubungan data yang dipakai oleh beberapa kelompok internet yang bertukar 
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data dari client ke client lain. Asas membagi tingkatan pada TCP/IP dapat dijadikan 

protokol komunikasi data yang mudah dan bisa digunakan dengan gampang di 

berbagai macam komputer dan interface jaringan. Karena sebagian besar isi 

kelompok protokol ini tidak detail kepada satu komputer maupun peralatan jaringan 

tertentu. Kalau satu protokol menyambut data dari protokol beda di tingkatan 

atasnya, dia akan memasukkan pemberitahuan baru yang dimilikinya ke data yang 

dimaksud, pemberitahuan ini mempunyai kegunaan yang suai beserta kegunaan 

protokol yang dimaksud. Sesudah itu, data ini dilanjutkan lagi ke protokol pada 

tingkatan di bawahnya. Hal yang kebalikannya terjadi kalau satu protokol 

menyambut data dari protokol lain yang ada pada tingkatan di bawahnya. Kalau 

data ini dikatakan sah, protokol hendak membiarkan pemberitahuan baru tersebut 

buat berikutnya melanjutkan data tersebut ke protokol beda yang ada pada tingkatan 

di atasnya  (Anshori, 2019). 

2.2.4 IP Address 

IP address yakni angka identifikasi yang ada pada suatu ketika komputer 

sedang dalam jaringan komputer. Dengan nomor pelabelan yang dibagi buat tiap 

komputer, pembagian komputer atau client lebih gampang. IP address yakni tujuan 

internet protokol atau yang biasa disingkat dengan IP. Pada IP address dibuat dalam 

notasi memakai nomor yang diberi jarak dengan tanda noktah. Yang disebut 

“dotted-desimal” notasi. Contoh IP address dengan notasi desimal bertitik seperti 

10.0.0.1 atau 192.168.0.1, walaupun terdapat banyak tujuan IP tapi tidak ada yang 

serupa (Tedyyana & Kurniati, 2016). 

Ada dua sistem cara memberi nomor tujuan IP ke internet, yaitu IP statik 

dan IP dinamik. IP statik merupakan pemberian nomor yang diberi tugas dari 

Internet Service Provider (ISP) ke komputer client untuk sebagai tujuan permanen 

atau tujuan tetap. Hal ini akan menjadi mudah kalau setiap komputer yang 

tersambung ke internet dapat mempunyai tujuan IP statik tetap atau sendiri, namun 

saat internet pertama kali dibuat, para arsitek tidak menyadari total tujuan IP yang 

dibutuhkan akan terbatas. Alhasil, tidak memiliki angka IP yang cukup buat 

dialokasikan ke setiap pemakai internet. Untuk mengakali kendala yang ada, orang 

yang menyediakan layanan internet akan memberi batas total tujuan IP statik 

mereka pada IP dinamik, dan jumlah penghematan tujuan IP yang mereka punya 
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hendak dikelola oleh Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) yang terdapat 

pada penyimpanan tujuan IP. IP yang dialokasikan ke client secara tidak pasti 

disebut IP dinamik. Sesudah client terputus dari internet, IP dinamik mereka akan 

balik ke penyimpanan tujuan IP supaya dapat digunakan untuk klien lain. Bahkan 

jika klien menyambungkan kembali, besar kemungkinan mereka tidak akan 

memberikan alamat IP yang serupa dari penyimpanannya (Tedyyana & Kurniati, 

2016). 

2.2.5 Open Shortest Path First (OSPF) 

OSPF yakni routing protokol yang memakai teknologi link-state, 

dirancang buat bekerja dengan tepat dalam proses mengirim pemberitahuan 

pembaharuan route. Teknologi ini mengkalkulasi route terpendek dengan cara 

terdistribusi (Thesman, Noertjahyana, & Lim, 2017). 

Dasar link-state routing sungguh sederhana, bagai pengganti menghitung 

rute “paling baik” dengan cara terbagi, segala router memiliki gambaran jaringan 

dan menghitung seluruh rute paling baik dari gambaran ini, gambaran jaringan 

tersebut disimpan dalam sebuah dasar data dan tiap rekaman dalam dasar data 

tersebut menerangkan suatu link dalam jaringan. Rekaman tersebut dibagikan oleh 

router yang terkoneksi langsung beserta tiap link (Thesman et al., 2017). 

2.2.6 Network Address Translation (NAT) 

Network Address Translation (NAT) merupakan cara tujuan IP ke tujuan 

IP yang berbeda. Dan jika suatu paket diahlikan menggunakan NAT pada suatu link, 

ketika paket balik dari tujuannya maka link yang dituju tadi akan ingat dari mana 

paket itu berasal, maka interaksi bisa berlangsung kayak umumnya. Pemakaian 

utama dari NAT yakni untuk memberi batas total IP publik yang terdapat pada 

perusahaan maupun organisasi memakai IP publik yang bertujuan untuk ekonomi 

maupun keamanan. NAT adalah sebagian protokol dalam satu sistem jaringan. 

NAT mengupayakan satu jaringan dengan IP yang bersifat pribadi atau IP pribadi 

yang sifatnya tidak terdaftar di dalam internet, buat membuat akses jalan internet 

(Natali et al., 2016). 
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Gambar 2.6 Cara Kerja NAT. 

Untuk cara kerjanya, NAT akan melakukan tugasnya dengan mengganti 

alamat source (asal) dari sebuah IP pribadi menjadi alamat IP publik yang bisa 

dirutekan pada jaringan internet. Sebagai contoh gambar 2.6, di atas menunjukkan 

seorang client dengan IP asal 10.1.1.1 yang akan mengakses server 

“www.cisco.com” yang menggunakan IP 170.1.1.1 pada jaringan public. Pada saat 

paket akan keluar, router NAT akan menganti alamat private pada header paket 

dengan IP public yaitu 200.1.1.1, selanjutnya server akan menerima bahwa IP 

200.1.1.1 telah mengakses jaringannya dan akan mengembalikan paket tersebut ke 

alamat 200.1.1.1. Router yang menerima paket ini akan membaca tabel route dan 

meneruskan paket dari server ke client dengan membaca alamat private yang 

meminta data tersebut (Idris, Mulyana, & Riza, 2018). 

Pada menu NAT, terdapat dua jenis pilihan chain yang ada, yakni dst-nat 

dan src-nat. Kegunaan dari tiap chain yaitu: 

1. Dst-nat, mempunyai kegunaan buat merubah destination address pada 

suatu paket data. Biasanya dipakai buat melakukan host dalam jaringan 

lokal bisa dipakai dari jaringan luar internet dengan proses NAT 

hendak menganti tujuan IP paket dengan tujuan IP lokal. Jadi ikhtisar 

kegunaan dari chain ini yakni buat merubah atau menukar alamat IP 

tujuan pada sebuah paket data. 

2. Src-nat, mempunyai kegunaan buat merubah source address dari 

sebuah paket data. Salah satu contoh kasus kegunaan dari chain ini 

banyak dipakai waktu kita mengerjakan akses website dari jaringan 

LAN. Sebagai aturan buat alamat IP lokal tidak diizinkan buat masuk 

ke jaringan WAN, maka dibutuhkan pengaturan “src-nat” ini. 
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Sehingga alamat IP lokal hendak disembunyikan dan diganti dengan 

alamat IP publik yang dipasang pada router. 

2.2.7 Statik NAT 

Static NAT memakai tabel routing yang tetap, yang disesuaikan dengan 

asal alamat dan juga tujuan alamat, maka tidak mungkin akan terjadi pertukaran 

data bila masih belum terdaftar dalam tabel NAT. Translasi static terjadi ketika 

sebuah tujuan lokal (inside) dipetakan ke sebuah tujuan global atau intenet (outside). 

Tujuan lokal dan global digambarkan satu lawan satu sebagai statik. NAT sebagai 

statis hendak mengerjakan permintaan maupun mengambil dan mengirim paket 

data suai dengan aturan yang sudah dikolomkan dalam sebuah NAT (Sugiyono, 

2016). 

2.2.8 Dinamik NAT 

Beda dengan statik NAT, NAT dinamik hanya bekerja dengan beberapa 

komputer yang terdaftar dalam kumpulan tujuan IP yang serupa. Karena itu nanti 

ada beberapa komputer yang memiki tujuan IP terdaftar yang sama. Manfaat 

memakai NAT dinamik ini tentu akan lebih aman ketika mengakses internet 

(Azahro & Wulandari, 2019). 

2.2.9 Port 

Port yakni sebuah koneksi data virtual yang dipakai aplikasi untuk 

bertukar data secara langsung. Didapati banyak port di dalam sebuah sistem 

komputer beserta tiap kegunaannya. Sebagai contoh, dalam menyampaikan email 

dipakai service SMTP yang biasanya memakai port 25. Sedangkan service POP3 

buat mendapatkan email memakai port 110, port 80 dipakai buat HTTP, port 443 

dipakai buat HTTPS, dan seterusnya (Anshori, 2019). 

2.2.10 Web Server 

Web server yakni suatu mesin yang dimana tempat software maupun 

aplikasi beroperasi dalam mendistribusikan web page ke client, protokol yang 

digunakan buat mengalihkan data menggunakan protokol tertentu. Oleh karena itu, 

biasanya dalam halaman web memiliki berbagai kumpulan semacam gambar, video, 

teks, audio, file dan lain sebagainya, maka dari itu penggunaan web server berguna 

buat mencakup seluruh bagian tersebut (Tedyyana & Kurniati, 2016). 
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Ketika mengakses suatu link website, kita akan akan menggunakan suatu 

browser untuk mengakses website tersebut, ketika browser mengerjakan yang 

dibutuhkan ke web server, web server akan membalas feedback dengan 

menampilkan tampilan website yang dituju begitu juga sebaliknya ketika web 

server tidak menemukan website yang dituju, maka akan ditolak (Tedyyana & 

Kurniati, 2016). 

2.2.11 Forwarding NAT 

Untuk membuat web server bisa diakses oleh jaringan luar melalui internet, 

diperlukan teknologi yang diberi nama port forwarding. Port forwarding 

merupakan suatu fitur yang terdapat pada modem tertentu yang berguna untuk 

mengalihkan IP lokal ke IP publik menggunakan port yang sama. Port forwarding 

sama saja dengan NAT, karena pada dasarnya sama-sama mengalihkan alamat IP 

(Sitohang, 2015). 

2.3 Tools yang Digunakan 

2.3.1 Mikrotik Routerboard 

Mikrotik routerboard sebagai bagian dari alat perlengkapan jaringan 

komputer yang berbasis RouterOS Linux. Mikrotik routerboard mempunyai 

berbagai kegunaan seperti pembagian bandwitdh, NAT, firewall, dan sebagainya 

yang bisa dibuka melalui WinBox. Pada saat ini, WinBox sudah ditampilkan dengan 

tampilan yang lebih mudah dipahami, sehingga user bisa lebih gampang dalam 

melakukan konfigurasi sesuai kebutuhan dengan lebih mudah (Pamungkas, 2016). 

2.3.2 WinBox 

WinBox yakni sebuah utilitas yang dipakai buat membuat kontrol ke server 

mikrotik kita dalam mode interface. Kalau buat mengatur mikrotik dalam text mode 

lewat PC itu sendiri, maka buat mode interface yang memakai WinBox ini kita 

konfigurasi mikrotik lewat komputer client. Mengatur mikrotik lewat WinBox ini 

lebih banyak dipakai karena gampang digunakan serta tidak butuh untuk menghafal 

berbagai perintah console (Susianto, 2016). 
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