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OOvveerrvviieeww   
 
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) dirancang untuk memberikan IP address 
dan memberikan informasi penting konfigurasi jaringan lain secara dinamis. Nework 
Address Translation (NAT) adalah suatu mekanisme untuk menjaga daftar IP address 
pada jaringan besar dan memudahkan tugas pengaturan IP address  
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PPeennggeennaallaann  NNAATT  ddaann  PPAATT  

NAT dirancang untuk menghemat penggunaan IP address dan 

memungkinkan jaringan untuk menggunakan IP address private pada jaringan 

internal. NAT memungkinkan alat secara khas beroperasi di perbatasan dari 

stub network. Stub network adalah jaringan yang mempunyai koneksi tunggal 

ke jaringan tetangganya. Ketika suatu host dalam stub network ingin mengirim 

paket ke host yang luar, host tersebut meneruskan paket ke perbatasan 

gateway router. Diperbatasan gateway router ini dilakukan proses NAT, 

menterjemahkan alamat private internal ke public atau alamat routable 

eksternal. Dalam istilah NAT, jaringan internal adalah satuan jaringan pokok 

untuk diterjemahkan.,. Jaringan eksternal mengacu pada semua alamat yang 

lain.  

 
Cisco menggambarkan terminology NAT terminologi sebagai berikut: 

• Inside local address – IP address diberikan ke suatu host pada 

jaringan dalam. Alamat pada umumnya bukan suatu IP address yang 

diberikan oleh Network Information Center (NIC) atau penyedia 

layanan (service provider). Alamat ini mirip alamat private RFC 1918. 

• Inside global address – IP address yang sah diberikan oleh NIC atau 

service provider yang menunjukkan satu atau lebih IP address di dalam 

lokal ke dunia luar. 

• Outside local address – IP address pada host luar selama dikenal 

host pada jaringan dalam. 

• Outside global address – IP address yang diberikan ke suatu host 

pada jaringan luar.  
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KKoonnffiigguurraassii  NNAATT  ddaann  PPAATT  

Static Translation 

Untuk mengkonfigurasi static inside source address translation, lakukan tugas 

seperti gambar berikut: 

 

 
 

 
 

Gambar berikut ditampilkan menggunakan static NAT translation. Router akan 

menterjemahkan paket dari host 10.1.1.2 ke alamat sumber dari 192.168.1.2. 
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Dynamic Translation 

untuk mengkonfigurasi dynamic inside source address translation, lakukan 

tugas seperti gambar berikut: 
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Access list harus mengijinkan hanya alamat yang  diinginkan untuk 

diterjemahkan. Ingat bahwa ada yang mengandung "deny all" pada setiap 

akhir access list. Access list terlalu serba membolehkan sehingga mendorong 
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kearah hasil yang tidak dapat diramalkan. Cisco menganjurkan menentang 

konfigurasi referensi access list oleh perintah NAT dengan perintah permit 

any. Menggunakan permit any dapat mengakibatkan penggunaan NAT 

terlalu banyak pada sumber router, yang dapat menyebabkan permasalahan 

jaringan. 

Gambar berikut menterjemahkan semua alamat sumber akses melalui access 

list 1, yang mempunyai alamat sumber dari 10.1.0.0/24, bagi alamat dari 

nama kelompok nat-pool1. kelompok berisi alamat dari 179.9.8.80/24 sampai 

179.9.8.95/24. 

 
Catatan: NAT tidak akan menterjemahkan host 10.1.1.2, karena tidak 

diijinkan untuk diterjemahkan oleh access list. 

Overloading 

Overloading diatur pada jalan dua cara tergantung pada bagaimana IP 

address publik ditempatkan. ISP dapat menempatkan jaringan hanya satu IP 

address publik, dan ini adalah secara khas diberikan pada interface luar yang 

dihubungkan ke ISP. Gambar dibawah memperlihatkan bagaimana cara 

mengatur overloading pada situasi ini. 
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Cara lain untuk mengkonfigurasi overload adalah jika ISP telah memberi satu 

atau lebih IP address publik untuk digunakan sebagai kelompok NAT. 

Kelompok ini dapat overload seperti ditampilkan pada konfigurasi pada 

gambar berikut: 
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Gambar berikut menampilkan contom konfigurasi PAT. 
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MMeenngguujjii  kkoonnffiigguurraassii  NNAATT  ddaann  PPAATT  

 
 

 
 

Menguji konfigurasi NAT dan Pat dengan perintah clear 
 

Menguji konfigurasi NAT dan Pat dengan perintah show 
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PPeennggeennaallaann  DDHHCCPP  

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) bekerja pada mode 

client/server. DHCP memungkinkan DHCP klien pada IP jaringan untuk 

memperoleh konfigurasi client dari DHCP server. Dalam pengaturan IP 

jaringan akan sedikit lebih mudah ketika menggunakan DHCP.  

DHCP klien tercakup pada sistem operasi modern yang meliputi berbagai 

Sistem operasi Windows, Novell Netware, Sun Solaris, Linux, dan MAC OS. 

Klien meminta nilai alamat dari jaringan DHCP server. Server mengatur 

alokasi IP address dan akan menjawab permintaan konfigurasi dari klien. 

DHCP server dapat menjawab permintaan untuk berbagai subnet. DHCP 

tidaklah diperuntukkan bagi konfigurasi router, switch, dan server. Jenis ini 

semua host harus memiliki IP address statis. DHCP bekerja dengan 

Keuntungan NAT 

Jenis-jenis yang didukung dan tidak didukung Cisco IOS 
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memberikan suatu proses untuk server untuk alokasi informasi IP ke klien. 

Klien menyewa alamat dari server secara administratif. Ketika sewa berakhir, 

klien harus meminta alamat lain, walaupun klien diberikan kembali alamat 

yang sama. DHCP menggunakan UDP sebagai protokol transport. Klien 

mengirimkan pesan pada server pada port 67. Server mengirimkan pesan ke 

klien pada port 68. 

 

PPeerrbbeeddaaaann  BBOOOOTTPP  ddaann  DDHHCCPP  
Komunitas Internet pertama mengembangkan protokol BOOTP untuk 

memungkinkan konfigurasi workstation tanpa disk (diskless). BOOTP yang 

asli ditetapkan dalam RFC 951 pada tahun 1985. Protokol BOOTP dan DHCP 

berdasarkan pada client/server dan menggunakan UDP pada port 67 dan 68. 

Port itu masih dikenal sebagai port BOOTP. 

Empat dasar parameter IP:  

• IP address  

• Alamat Gateway  

• Subnet mask  

• Alamat DNS server  

Ada dua hal utama perbedaan antara DHCP dan BOOTP:  

• DHCP menetapkan mekanisme yang mana klien dapat diberikan suatu 

IP address untuk suatu periode sewa terbatas.  

• DHCP menyediakan mekanisme bagi suatu klien untuk mengumpulkan 

konfigurasi parameter IP yang lain, seperti WINS dan nama domain. 

 

  

CCiirrii--cciirrii  uuttaammaa  DDHHCCPP  
Ada tiga mekanisme yang digunakan untuk memberikan IP address bagi 

klien:  
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• Automatic allocation – DHCP memberikan IP address secara 

permanent bagi klien.  

• Manual allocation – IP address untuk klien diberikan oleh seorang 

administrator. DHCP memberikan alamat itu ke klien. 

• Dynamic allocation – DHCP memberikan, atau menyewa, suatu IP 

address klien untuk suatu periode waktu terbatas. 

Pusat dari bagian ini adalah mekanisme alokasi yang dinamis. Sebagian dari 

parameter konfigurasi yang tersedia terdaftar pada IETF RFC 1533: 

• Subnet mask  

• Router  

• Domain Name  

• Domain Name Server(s)  

• WINS Server(s)  

DHCP server menciptakan kelompok IP address dan menghubungkan 

parameter. Jika berbagai server menjawab respon klien, suatu klien dapat 

memilih hanya salah satu penawaran server. 

 

OOppeerraassii  DDHHCCPP  

Proses konfigurasi DHCP client menggunakan beberapa langkah seperti 

berikut:  
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1. Klien harus memiliki konfigurasi DHCP ketika memulai proses 

keanggotaan jaringan. Klien mengirimkan permintaan ke server untuk 

konfigurasi IP. Terkadang klien juga dapat menyarankan IP address yang 

diinginkan. Klien menetapkan DHCP server dengan mengirimkan 

broadcast yang disebut dengan DHCPDISCOVER. 

2. Ketika server menerima broadcast, server menentukan apakah dapat 

melayani permintaan dari database sendiri. Jika tidak bisa, server dapat 

meneruskan permintaan itu ke DHCP server yang lain. Jika itu ada, DHCP 

server menawarkan ke klien konfigurasi informasi IP dalam bentuk suatu 

unicast DHCPOFFER. DHCPOFFER menawarkan konfigurasi yang 

meliputi IP address, alamat DNS server, dan waktu sewa. 

3. Jika penawaran server itu disetujui klien, klien akan mengirimkan 

broadcast lain atau DHCPREQUEST, secara terperinci meminta 

parameter IP tertentu. Broadcast digunakan sebab pesan yang pertama 

atau DHCPDISCOVER, mungkin telah mencapai lebih dari satu DHCP 

server. Jika lebih dari satu server membuat penawaran, DHCPREQUEST 

broadcast memberikan server lain untuk mengetahui penawaran yang 

telah diterima. Penawaran yang diterima pada umumnya penawaran yang 

pertama diterima. 

4. Server yang menerima DHCPREQUEST membuat konfigurasi secara 

resmi dengan pengiriman suatu balasan unicast atau DHCPACK. 

Penerimaan pesan DHCPACK memungkinkan klien untuk mulai 

menggunakan alamat yang diberikan dengan seketika. 

5. Jika klien mendeteksi bahwa alamat telah digunakan pada segmen yang 

local, klien akan mengirimkan suatu pesan DHCPDECLINE dan memulai 

proses start lagi. Jika klien menerima DHCPNACK dari server setelah 

mengirimkan DHCPREQUEST, kemudian klien akan memproses restart 

lagi. 

6. Jika klien tidak lagi memerlukan IP addresws, klien mengirimkan pesan 

DHCPRELEASE kepada server. 
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KKoonnffiigguurraassii  DDHHCCPP  

Seperti NAT, DHCP server membutuhkan seorang administrator untuk 

menetapkan kelompok pengalamatan. Perintah ip dhcp pool menetapkan 

dimana alamat akan diberikan pada host.  

Perintah ip dhcp pool, menciptakan kelompok dengan nama tertentu dan 

menempatkan router pada mode konfigurasi DHCP khusus. Pada mode ini, 

gunakan pernyataan network untuk menetapkan jarak nilai alamat untuk 

disewa.    

 
Perintah ip dhcp excluded-address digunakan untuk alamat cadangan 

yang secara statis diberikan untuk host utama, sebagai contoh, alamat 

interface pada router. 



Network Tech Support  
 

DHCP & NAT CTI-copyright@2005 
 

15 

 
Nilai konfigurasi IP yang lain seperti default gateway dapat di-set dari mode 

konfigurasi DHCP. Gunakan perintah default-router untuk menetapkan 

default gateway. Alamat DNS server (dns-server) dan WINS server 

(netbios-name-server) dapat juga diatur di sini.  

Daftar perintah utama IOS DHCP server dicatat dalam mode kelompok 

konfigurasi DHCP seperti diperlihatkan pada gambar berikut: 

 
Untuk me-non aktifkan layanan DHCP service, gunakan perintah no 

service dhcp. Gunakan perintah konfigurasi global service dhcp untuk 

mengatifkan kembali proses DHCP service. 
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MMeenngguujjii  kkoonnffiigguurraassii  DDHHCCPP  

Untuk menguji operasi DHCP, perintah show ip dhcp binding dapat 

digunakan. Perintah ini menampilkan semua daftar oleh DHCP service. 

 
Untuk menguji pesan itu diterima atau dikirim oleh router, gunakan perintah 

show ip dhcp server statistics. Ini akan menampilkan kumpulan 

informasi mengenai jumlah pesan DHCP yang telah dikirim dan diterima. 

 

TTrroouubblleesshhoooottiinngg  DDHHCCPP  

Untuk troubleshoot operasi DHCP server, perintah debug ip dhcp server 

events dapat digunakan. Perintah ini menampilkan bahwa server pada 

waktu tertentu memeriksa untuk melihat jika ada berbagai sewa sudah 

berakhir. Juga, dapat melihat alamat yang sudah dikembalikan dan alamat 

tersebut dialokasikan.            

 


