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OOvveerrvviieeww  
 
Gateway mengacu kepada alat yang digunakan secara spesial untuk menjalankan 
konversi dari informasi pada layer aplikasi  dari satu protokol ke lainnya. Gateway 
menerjemahkan protocol, perpindahan yang berbeda atau format data (sebagai contoh, 
IPX dan IP) dan biasanya ditambahkan kepada jaringan primer untuk kemampuan 
penerjemahan tersebut.  
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32.1. Gateway 

Setiap komputer atau simpul di jaringan TCP/IP mempunyai tabel routing. Tabel 

ini menjelaskan nomor jaringan yang bisa dicapai oleh komputer tersebut. 

 

 

Pada tabel routing komputer A, maka daftar jaringan yang dapat dicapai adalah 

jaringan 10.1.1.0 dengan netmask 255.255.255.0. Notasi untuk jaringan adalah 

10.1.1.0/24, nomor 24 menyatakan jumlah bit yang mempunyai nilai binary 1 

sebagai nomor jaringan. 

Bila A ingin berkomunikasi dengan B, maka A tidak dapat melakukan hal 

tersebut, karena B (10.1.2.5/24) tidak terletak dalam satu jaringan. 

Agar A dapat menghubungi B, maka A harus mengirim paket data melalui C, 

untuk kemudian C meneruskannya kepada B. 

Dalam hal ini C bertindak sebagai Gateway untuk meneruskan paket ke jaringan 

lainnya (disebut juga sebagai packet forwarder , atau istilah yang lebih populer 

adalah router). 

Dalam komputer A, A harus mendaftarkan C sebagai Gateway. Hal ini bisa 

dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 

Static Routing 

Menetapkan C sebagai lompatan berikut untuk mencapai jaringan yang dituju. 
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Default Routing 

Menetapkan C sebagai lompatan berikut untuk mencapai jaringan apa saja, yang 

tidak terdapat di tabel routing lokal. 

 

Routing 

Proses mengalihkan lalulintas komunikasi didalam jalur internetwork. Komputer di set up untuk 

mendukung penerimaan pesan routing dan mengalihkannya kepada tujuan yang sesuai melalui 

jalur yang tersedia secara lebih efisien, meskipun banyak jalur yang tersedia. Routing adalah hal 

yang sangat kompleks dalam network yang besar karena berpotensi paket yang dikirimkan 

berpindah ke dalam tujuan yang berbeda sebelum mencapai tujuan sebenarnya.  

 

32.2. Static Routing 

Jalur dalam jaringan yang permanen. 

Static Routing dikonfigurasikan secara manual oleh administrator jaringan. 

Mereka dapat diubah apabila administrator jaringan merubahnya. Apabila 

protokol routing dikonfigurasikan untuk mendukung jaringan auto-static 

(menambah secara otomatis static routes), maka router dapat memberikan 

permintaan kepada protocol untuk mendapatkan update dari informasi routing 

dalam interface tertentu. Hasil dari update tersebut dikonversikan dan disimpan 

sebagai static routes. 

 

32.3. Dynamic Routing 

Proses perubahan secara real-time dalam merespons perubahan pada jaringan. 

Software dynamic routing menyesuaikan routes berdasarkan pesan update 

routing yang diterima dan mendistribusikan pesan update tentang routes baru. 

 

 


