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BAB I
PENDAHULUAN

   Latar Belakang Masalah
Seiring dengan meningkatnya pengguna jaringan internet, penggunaan  alamat IP (Internet Protocol) yang terdaftar di jaringan internet juga meningkat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu metode yang dapat mengefisienkan penggunaan alamat IP, metode tersebut yaitu Network Address Translation (NAT). Metode ini telah banyak diimplementasikan pada Internet Service Provider (ISP), Small Office Home Office (SOHO) dan perusahaan-perusahan menengah ke atas, yang memungkinkan jaringan pribadi dengan alamat IP yang tidak terdaftar di jaringan internet dapat berkomunikasi dengan jaringan internet melalui satu atau lebih alamat IP yang terdaftar di jaringan internet.
Internet Protocol Security (IPsec) merupakan suatu set ekstensi protokol yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF) sebagai standar  mekanisme sistem keamanan pada layer IP.
Di antara NAT dan IPsec terdapat perbedaan mekanisme mendasar yang membuat perangkat IPsec di jaringan internet tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat IPsec yang berada dibelakang perangkat NAT, hal ini dapat dilihat dari tujuan fundamental IPsec, yaitu untuk menjaga kerahasiaan data dan keutuhan data pada layer IP, sedangkan mekanisme dari NAT justru melakukan modifikasi pada IP agar jaringan pribadi yang berada di belakangnya dapat berkomunikasi dengan jaringan publik atau internet dan begitu pula sebaliknya.
Inkompatibilitas antara mekanisme kerja IPsec dan NAT telah menjadi suatu halangan dalam pengembangan implementasi IPsec sebagai standar mekanisme keamanan di layer IP, berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa mekanisme kerja dari IPsec sehingga dapat berinteraksi dengan jaringan komputer yang mengimplementasikan NAT.
   Tujuan
Tujuan  penyusunan Karya Ilmiah ini adalah:
	Sebagai studi banding antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan praktek. 
	Dapat mengetahui mekanisme kerja IPsec

Dapat mengetahui mekanisme kerja NAT
	Dapat mengetahui mekanisme kerja interkoneksi IPsec dengan NAT
Dapat menganalisa perubahan keamanan yang terjadi akibat pengaruh interkoneksi IPsec dan NAT

Batasan Masalah
Batasan masalah dari karya ilmiah ini adalah :
Memberikan pemahaman IP address dan IP Sec
Inkompatibilitas yang terdapat antara mekanisme kerja IPsec dengan NAT
Perubahan mekanisme kerja IPsec agar dapat berkomunikasi dengan perangkat IPsec yang berada di belakang perangkat NAT. 




Sistematika Penulisan 
Sistemmatika penulisan tugas akhir terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, Tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan.
BAB II DASAR TEORI
Bab ini menjelaskan mengenai dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan didalam pembahasan masalah dan mengimplementasikan.
BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan menganalisa dan membahas studi kasus yang telah dibuat.
BAB IV KESIMPULAN
Bab ini berisi kesimpulan serta beberapa saran yang dapat dilakukan.




