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Network Address Translation (NAT) 
 

 

3.1  Network Address Translation (NAT) 

Keterbatasan alamat IPv.4 merupakan masalah pada jaringan global atau Internet. Untuk 

memaksimalkan penggunakan alamat IP yang diberikan oleh Internet Service Provider (ISP) dapat 

digunakan Network Address Translation atau NAT. Cisco mengimplementasikan dengan menggunakan RFC 

1631. NAT membuat jaringan yang menggunakan alamat lokal (private), alamat yang tidak boleh ada dalam 

tabel routing Internet dan dikhususkan untuk jaringan lokal/intranet, dapat berkomunikasi ke Internet dengan 

jalan ‘meminjam’ alamat IP Internet yang dialokasikan oleh ISP. 

 

3.1.1 Tipe NAT 
Dua tipe NAT adalah Static dan Dinamik yang keduanya dapat digunakan secara terpisah maupun 

bersamaan. 

 

1. Statik 

Sebuah perusahaan menginginkan setiap pegawainya bisa mengakses internet (network luar), tetapi 

perusahaan tersebut memiliki global IP address yang terbatas, tidak cukup jika diberikan ke semua pegawai 

di inside network. Dalam kasus ini hanya sebagian besar pegawai yang memiliki global IP address dan bisa 

mengakses internet. Sebagai solusinya, perusahaan tersebut memutuskan untuk mengganti semua alamat 

inside host dengan menggunakan alamat IP dari RFC 1918. Perusahaan ini mengharuskan semua inside host 

menggunakan alamat IP dari kelas yang sama (sebagai contoh 10.0.0.0). sejak perusahaan mengganti semua 

alamat IP inside host, registered global IP address dapat digunakan oleh semua host untuk mengakses 

internet. Berikut ini adalah cara kerjanya: router yang digunakan untuk koneksi ke internet dikonfigurasikan 

untuk NAT.  

Router ini telah di konfigurasikan agar semua global IP address (sebut saja kumpulan IP ini dengan 

“pool”) dapat digunakan sebagai terjemahan dari inside local address. Jadi, jika  satu inside host ingin 

mengakses internet, NAT router akan menditeksi dan memberikan sebuah alamat IP dari global pool ke 

inside host. Paket yang telah diterjemahkan oleh NAT sekarang bisa dikirimkan ke internet, selama 

pengiriman dari NAT router, source address adalah dari global pool IP address. Setiap host akan 

diterjemahkan berdasarkan prioritas dari router untuk mengakses internet. Router akan mengurus NAT 

translation table yang akan memasukkan  local IP address dan global IP address yang digunakannya ke 

dalam list. Selama host melakukan komunikasi , router secara continue akan menggunakan global IP yang 

sama. Jika host tersebut telah selesai mengakses internet, dan router akan menditeksi bahwa host tersebut 

tidak mengirim data ke outside network untuk beberapa saat, maka NAT translation entry akan dibuang dari 

list di NAT translation tabel. 

 Dalam hal ini harus diingat bahwa jumlah global IP lebih sedikit dari jumlah host. Dimisalkan 

seluruh global IP sedang dipakai oleh pegawai dan jika ada pegawai lain yang akan menggunakan internet 

maka akses akan di tolak karena dipool tidak ada lagi global IP yang akan diberikan untuk host tersebut. 

Pegawai tersebut harus menunggu sampai ada global IP yang kembali ke pool. Translasi Static terjadi ketika 

sebuah alamat lokal (inside) di petakan ke sebuah alamat global/internet (outside).Alamat lokal dan global 

dipetakan satu lawan satu secara Statik. 

 

2. Dinamik 
Static NAT translation mirip dengan dynamic NAT translation, kecuali router tidak dikonfigurasikan 

dengan pool of address untuk diberikan ke inside host. Router dikonfigurasikan dengan one-to-one mapping 

(pemetaan one-to-one) antara inside local address dengan outside global address. Dengan static entry ini 

menjamin hasil terjemahan ini tidak akan dipertukarkan (tidak dihilangkan) dan global IP addressnya tidak 

digunakan oleh host lain pada inside network, satu host diterjemahkan ke satu global IP address. Dimisalkan 

sebuah organisasi mempunyai web server di inside network dan menginginkan users dari outside network 

akan selalu mengakses server tersebut, dengan mengkonfigurasikan static NAT di router untuk server 

tersebut. Dengan proses ini dapat menjamin bahwa global IP address  yang di berikan ke server tidak 

digunakan oleh host lain. 
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3.1.2. NAT dengan Pool (kelompok) 

Translasi Dinamik terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus 

ditranslasikan, dan kelompok (pool) alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. Proses 

NAT Dinamik ini dapat memetakan bebarapa kelompok alamat lokal ke beberapa kelompok alamat global. 

 

 

3.1.3. NAT Overload 
Sejumlah IP lokal/internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global/outside. Hal ini sangat 

Sejumlah IP lokal/internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global/outside. Hal ini sangat menghemat 

penggunakan alokasi IP dari ISP. Sharing/pemakaian bersama satu alamat IP ini menghemat penggunakan 

alokasi IP dari ISP. Sharing/pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metoda port multiplexing, 

atau perubahan port ke packet outbound. menggunakan metoda port multiplexing, atau perubahan port ke 

packet outbound. 

 

3.2 Terminologi NAT   

Sebelum melanjutkan bab ini, harus dipahami gambar dan beberapa istilah berikut ini: 

1. Gambar paket data yang akan ditranlasikan, bagian sebelah kiri aadalah data sebelum ditranslasikan 

dan yang sebelah kanan adalah data yang sudah ditranslasikan 

 

 
Gambar 3.1 Enkapsulasi Data 

 

2. Gambar lokasi host dan contoh IP pada saat terjadi komunikasi antara inside network dengan outside 

network. 

 

 
Gambar 3.2 Proses Translasi  

 

• Inside network, ini adalah sekumpulan alamat network yang akan diterjemahkan. Alamat IP yang 

akan dipakai di jaringan ini adalah tidak berlaku di outside network (jaringan luar), seperti di internet 

atau ISP network. Biasanya Alamat IP yang digunakan di inside network adalah alamat IP yang 

alokasikan oleh RCF 1918,  yaitu IP yang digunakan untuk LAN (IP private). 

• Outside network, ini adalah jaringan yang bukan inside network, maksudnya adalah jaringan di luar 

jaringan. Ini bisa jadi jaringan dari perusahaan lain, tapi biasanya ini adalah jaringan yang terdaftar 

di ISP (Internet Service Provider). Alamat IP yang digunakan di jaringan ini adalah legally-

registered (IP public yang telah terdaftar) untuk digunakan di internet.  

• Inside local IP address, ini adalah alamat IP yang akan digunakan di inside network. Alamat ini 

ilegal untuk digunakan di internet, ada dua jenis, yang pertama adalah alamat yang dialokasikan oleh 

RFC 1918 sebagai alamat yang tidak dikenali di internet (IP private). Yang kedua adalah alamat IP 
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public yang telah diberikan oleh pihak ISP ke suatu perusahaan atau organisasi tertentu tetapi alamat 

IP tersebut tetap dipakai di inside network (disebut juga overlapping). Dalam kasus ini keduanya 

adalah not globally routable (tidak bisa digunakan di internet). jika ada yang seharusnya globally 

routable, mungkin saja telah diberikan ke organisasi lain sehingga hanya organisasi tersebut yang 

bisa menggunakannya untuk mengakses internet. 

• Inside global IP address, ini adalah alamat IP dari host di inside network setelah diterjemahkan 

oleh NAT dan terlihat sebagai outside network. Alamat IP ini adalah alamat yang dapat digunakan  

di outside network atau di internet. 

• Outside local IP address, sama seperti inside local IP address tapi alamat tersebut digunakan oleh 

outside network.  

• Outside global IP address, sama seperti inside global IP address tapi alamat tersebut digunakan 

oleh outside network. 

• Simple translation entry, ini adalah catatan yang ada ditabel NAT dimana  NAT router 

mencocokan/menukar illegal inside IP address ke globally routable IP address yang telah didaftarkan 

untuk penggunaan di internet. 

• Extended translation  entry, ini adalah catatan ditabel NAT yang memetakan alamat IP dan port 

pair ke inside IP address. 

 

3.3 Cara kerja NAT secara umum 
NAT dikonfigurasikan di router atau router prosesor diperbatasan antara inside network dan outside 

network. Router memisahkan antara inside dengan outside network. NAT menterjemahkan inside local IP 

address menjadi inside global IP address yang memperkenankan data untuk mengalir ke outside network 

(internet). 

 
Gambar 3.3 Mekanisme NAT 

 

NAT memberi keuntungan pada faktanya bahwa relative sedikit pengguna jaringan yang menggunakan IP 

public untuk setiap hostnya. NAT melakukan ini dengan menggunakan proses switching untuk menukar 

source address di paket data, dan dikirimkan melalui router. Hal ini memungkinkan  jumlah host pada inside 

network lebih banyak dari jumlah alamat IP registerednya. Jadi  sangat bermanfaat bagi organisansi yang 

mempunyai sedikit alamat IP registered (IP public). 

 

3.4 Jenis trafik yang didukukng NAT 

NAT mendukung banyak tipe trafik (lalu lintas). Trafik yang didukung oleh NAT , antara lain: 

� TCP dan UDP traffic yang tidak membawa source dan destination address di application stream 

� Hypertext transfer protocol (HTTP) 

� Trivial file transfer protocol (TFTP) 

� File transfer protocol (FTP) 

� Network time protocol (NTP) 

� Network files system (NFS) 

� Archie, finger, internet control message protocol (ICMP) dan lain sebagainya. 

 

NAT tidak mendukung beberapa traffic antara lain : 

� IP multicast 

� DNS zone transfers 
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� BOOTP 

� Talk, ntalk, simple network management protocol (SNMP)  

 

3.5 Komponen-komponen NAT 
NAT dapat melewatkan alamat jaringan lokal (‘private’) menuju jaringan ‘public’ seperti Internet. 

Alamat ‘private’ yang berada pada jaringan lokal /"inside", mengirim paket melalui router NAT, yang 

kemudian dirubah oleh router NAT menjadi alamat IP ISP sehingga paket tersebut dapat diteruskan melewati 

jaringan publik atau internet. Awalnya Fitur ini hanya tersedia pada gateway pass-through firewall saja. Tapi 

sekarang sudah tersedia di semua router Cisco 

 

Komponen Utama NAT : 
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3.6 Penggunaan NAT 

 

Kapan sebaiknya NAT Digunakan? 

Gunakan NAT Jika: 

• Membutuhkan koneksi ke Internet dan hosts/komputer-komputer tidak mempunyai alamat IP global. 

• Berganti ke ISP baru dan diharuskan menggunakan alamat IP dari ISP baru tersebut untuk jaringan. 

 

NAT digunakan untuk menyelesaikan masalah pengalamatan IP 
Teknologi NAT memungkinakan alamat IP lokal/’private’ terhubung ke jaringan public seperti 

Internet. Sebuah router NAT ditempatkan antara jaringan lokal (inside network) dan jaringan publik (outside 

network), dan mentranslasikan alamat lokal/internal menjadi alamat IP global yang unik sebelum 

mengirimkan paket ke jaringan luar seperti Internet. 

 

Dengan NAT, jaringan internal/lokal, tidak akan terlihat oleh dunia luar/internet. IP lokal yang cukup 

banyak dapat dilewatkan ke Internet hanya dengan melalui translasi ke satu IP publik/global. 

 

3.7 Keuntungan menggunakan NAT 

Banyak keuntungan dari NAT , disini akan dijelaskan  beberapa keuntungan NAT. Contoh yang 

pertama yaitu,  jika ingin mengganti ISP, harus mengganti alamat IP internal atau ingin merger (bergabung) 

dengan perusahaan lain , bisa menggunakan NAT untuk mentranslet alamat dari suatu network ke network 

lain. 

1) NAT memungkinkan untuk memperbanyak atau mengurangi pemakaian alamat IP registered tanpa 

mengubah konfigurasi host , switch, atau router yang ada di network (kecuali router yang 

menghubungkan inside dan outside network). 

2) NAT bisa digunakan dalam bentuk llega dan dinamik 

a. Static translation terjadi jika mengkonfigurasikan tabel alamat dengan alamat IP secara 

manual. Satu alamat IP didalam inside network bekerja menggunakan satu alamat IP 

registered, yang secara manual dikonfigurasiakan oleh network administrator untuk 

mengakses network luar. 

b. Dynamic mapping memungkinkan administrator untuk mengkonfigurasikan satu atau 

sekelompok alamat IP registered di NAT router. Hal ini memungkinkan banyak host internal 

untuk memanfaatkan satu alamat IP. 

3) NAT berbagi paket antar router menggunakan TCP (transmission control protocol). Distribusi 

muatan /paket NAT bisa diselesaikan dengan menggunakan satu alamat eksternal yang dipetakan 

kesebuah alamat router internal. Usul ini dapat digunakan banyak router dalam mendistribusikan 

incoming connection antara router. Satu koneksi dapat dikonfigurasikan agar ditangani oleh satu 

router.   

 

Pertimbangan Implementasi NAT 
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3.8 Bagaimana Alamat IP Local ditranslasikan? 

NAT dioperasikan di sebuah router, dan biasanya menghubungkan dua network. NAT mentranslet 

local non-unique (illegal untuk digunakan diinternet) alamat IP menjadi legal registered internet IP address. 

Sebelum menempatkan paket dari network local ke internet atau network lainnya. 

Berikut adalah ilustrasi NAT yang digunakan untuk mentranslasikan alamat dari dalam (inside) jaringan ke 

tujuan (outside). 

Catatan :  

dapat menggunakan Static atau Dinamik NAT secara terpisah atau bersamaan 
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3.9 Alamat Inside Global Overload 
Bagaimana proses Alamat Global Overload?Gambar berikut akan mengilustrasikan proses NAT 

dengan satu buah alamat inside global yang merepresentasikan alamat inside local yang berjumlah banyak 

secara terus-menerus. Dalam contoh ini, table translasi ‘extended’ akan digunakan. Dalam tabel ini, 

kombinasi alamat dan port membuat setiap alamat global IP menjadi unik (tidak ada yang sama). 

Sebenarnya, yang membuat alamat ini menjadi unik adalah Port Address Translation (PAT), yang 

merupakan bagian dari NAT. 

 

3.10 Dual Address Translation (overlapping network) 
Overlapping network adalah dua buah network yang berbeda yang membagi penggunaan ruang 

alamat  IP. Dua sistem yang berbeda tersebut dapat membagi ruang alamat jika kedua dari mereka 

menggunakan non-registered address yang sama, atau jika salah satu dari AS memilih ruang alamat yang 

telah didaftarkan/diberikan ke AS yang lain. Disaat kedua network ini terhubung, sebuah problem routing 

akan terjadi dikarenakan AS yang non-registered tidak bisa menentukan dimana AS yang registered.  

 

AS (Autonomous System) 
AS merupakan kumpulan dari beberapa network yang dikelola oleh central organization (sebagai 

contoh, jika sebuah perusahaan terkoneksi ke internet, maka dia bekomunikasi dengan internal AS dan ISP 

as). Dan juga sangat mungkin jika sebuah perusahaan mempunyai AS yang banyak yang merupakan milik 

perusahaan itu sendiri, dimana setiap AS dikontrol oleh admin yang berbeda. 

Misalkan mempunyai situasi, dua buah organisasi memutuskan untuk merger. Perusahaan A dari AS 

A menggunakan alamat network 10.0.0.0  dan perusahaan B dari AS B juga manggunakan alamat network 

10.0.0.0 . Jika kedua AS network ini berkomunikasi, maka akan terjadi problem routing seperti yang telah 

dijelaskan diatas, dimana router tidak bisa menentukan dimana network tersebut berada. jadi bagaimana agar 

kedua perusahaan ini bisa berkomunikasi. Ada sebuah solusi untuk mengatasi problem tersebut yang 

dinamakan dengan dual address translation. Dengan dual address translation, router yang menghubungkan 

kedua perusahaan tersebut akan dikonfigurasikan NAT translation dan akan digunakannya DNS server untuk 

resolv nama host ke alamat IP. Berikut adalah cara kerjanya :  
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Untuk host diperusahaan A, untuk berkomunikasi dengan host diperusahaan  B, semua host 

diperusahaan B harus telah didaftarkan diDNS server. Komunikasi antara host perusahaan A dan perusahaan 

B hanya terbatas untuk host yang mempunyai DNS entry di DNS server. dapat memisalkan semua host 

diperusahaan A adalah inside network dan semua host diperusahaan B adalah di outside network. Jadi jika 

host dari inside sudah siap untuk berkomunikasi, ia akan mengirim DNS query ke DNS server (yang berada 

di outside) untuk mengetahui alamat IP dari nama host yang akan dituju. Jika DNS server bisa me-resolv 

nama tersebut (merupakan milik host dioutside network) maka akan dikirimkan sebuah DNS respone ke 

inside network. Perlu diingat respon tersebut termasuk sebuah alamat IP dari outside host yang akan 

menyebabkan terjadinya duplikat ruang network yang sama dengan alamat IP host di inside.  

 

NAT router, yang menerima DNS respone tersebut, akan  memodifikasi paket tersebut dan 

mentranslasikan outside address dengan preconfigured address (outside local address) dari NAT pool. Host 

di inside dari perusahaan A sekarang bisa menggunakan alamat tersebut untuk berkomunikasi dengan host di 

outside dari perusahaan B. Catatan bahwa sangat penting untuk menyadari bahwa sebuah DNS server 

dibutuhkan agar komunikasi terjadi. Jika sebuah outside tidak didaftarkan, maka host inside tidak bisa 
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berkomunikasi dengan host tersebut. Gambar berikut mengilustrasikan perusahaan A berkomunikasi dengan 

perusahaan B. kedua perusahaan menggunakan alamat network 10.0.0.0 . Host A dari perusahaan A dan host 

B dari perusahaan B keduanya didalam subnet 10.1.1.0/24. DNS server (192.168.2.1) berada disuatu tempat 

diinternet yang didalamnya terdapat semua pemetaan host name ke alamat IP untuk perusahaan B. akan 

berkonsentrasi ke router A, yang akan menggunakan dual address translation. Router tersebut 

menghubungkan perusahaan A ke internet dan sekaligus melayani NAT dengan dua fungsi yaitu  

 

1. Router A akan mentranslasikan semua paket yang akan menuju internet (sebagai contoh, dari inside 

ke outside) menggunakan address overloading. Hal ini akan memetakan semua alamat 10.1.1.0/24 

dari perusahaan A ke alamat IP 192.168.1.254 untuk komunikasi ke outside. Jadi 10.1.1.0/24 adalah 

inside local address perusahaan A dan 192.168.1.254 adalah inside global address perusahaan A. 

2. Router A juga akan mentranslasikan DNS replies dari DNS server dengan menggunakan dual 

address translation. Jika DNS server mengirimkan sebuah paket DNS respone ke perusahaan A, 

router A akan mengenali ini dan NAT akan mentranslet alamat IP tersebut dan dipetakan ke 10.1.2.0 

pool (lihat penjelasan berikut bagaimana proses translasinya). 

 

 
Gambar 3.8 proses translasi dual address translation 

 


