
 
1. Tujuan 

a. Siswa dapat melakukan instalasi DHCP Server pada Linux Debian 

b. Siswa dapat menyebutkan langkah-langkah instalasi DHCP Server pada Linux Debian 

2. Prosedur Percobaan 

a. Buatlah kelompok yang terdiri maksimal dua orang 

b. Intalasi SO Debian menggunakan mode virtualisasi 

c. Siapkan komputer yang akan dijadikan sebagai server, File ISO Debian 5, dan Virtual Box.  

d. Buatlah Projek Pertama di Virtual Box dengan ketentuan : 

 Nama projek  : Debian-DHCP 

 Jenis Jaringan  : Internal Network 

 Instal SO Debian dengan mode CLI dengan ketentuan : 

o Hostname :  xiitkj-absen1   Menyesuaikan kelas masing-masing 

o Username :  nama1 

o IP Address :  192.169.1.absen1   Static 

o Subnet  :  255.255.255.0 

o Gateway :  192.168.1.254 

o DNS  :  8.8.8.8 

e. Buatlah Projek Kedua di Virtual Box dengan ketentuan : 

 Nama projek  : Debian-Client 

 Jenis Jaringan  : Internal Network 

 Instal SO Debian dengan mode CLI dengan ketentuan : 

o Hostname :  xiitkj-absen2 

o Username :  nama2 

o IP Address :  Dinamic/DHCP 
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f. Ikuti langkah praktikum sesuai petunjuk 

g. Catat dan buatlah laporan praktik secara kelompok 

  



3. Kajian Teori Singkat 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) adalah protokol yang berbasis 

arsitektur client/server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. 

Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada 

semua komputer secara manual. Jika DHCP dipasang di jaringan lokal, maka semua komputer yang 

tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Selain alamat 

IP, banyak parameter jaringan yang dapat diberikan oleh DHCP, seperti default 

gateway dan DNS server. 

Cara Kerja 

Karena DHCP merupakan sebuah protokol yang menggunakan arsitektur client/server, maka dalam 

DHCP terdapat dua pihak yang terlibat, yakni DHCP Server dan DHCP Client. 

 DHCP server merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat “menyewakan” 

alamat IP dan informasi TCP/IP lainnya kepada semua klien yang memintanya. Beberapa sistem 

operasi jaringan seperti Windows NT Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, 

atau GNU/Linux memiliki layanan seperti ini. 

 DHCP client merupakan mesin klien yang menjalankan perangkat lunak klien DHCP yang 

memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP Server. Sebagian besar sistem 

operasi klien jaringan (Windows NT Workstation, Windows 2000 Professional, Windows 

XP, Windows Vista, atau GNU/Linux) memiliki perangkat lunak seperti ini. 

DHCP server umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk didistribusikan kepada 

klien, yang disebut sebagai DHCP Pool. Setiap klien kemudian akan menyewa alamat IP dari DHCP 

Pool ini untuk waktu yang ditentukan oleh DHCP, biasanya hingga beberapa hari. Manakala waktu 

penyewaan alamat IP tersebut habis masanya, klien akan meminta kepada server untuk memberikan 

alamat IP yang baru atau memperpanjangnya. 

DHCP Client akan mencoba untuk mendapatkan “penyewaan” alamat IP dari sebuah DHCP server 

dalam proses empat langkah berikut: 

1. DHCPDISCOVER: DHCP client akan menyebarkan request secara broadcast untuk mencari 

DHCP Server yang aktif. 

2. DHCPOFFER: Setelah DHCP Server mendengar broadcast dari DHCP Client, DHCP server 

kemudian menawarkan sebuah alamat kepada DHCP client. 

3. DHCPREQUEST: Client meminta DCHP server untuk menyewakan alamat IP dari salah satu 

alamat yang tersedia dalam DHCP Pool pada DHCP Server yang bersangkutan. 

4. DHCPACK: DHCP server akan merespons permintaan dari klien dengan mengirimkan 

paket acknowledgment. Kemudian, DHCP Server akan menetapkan sebuah alamat (dan 

konfigurasi TCP/IP lainnya) kepada klien, dan memperbarui basis data database miliknya. Klien 



selanjutnya akan memulai proses binding dengan tumpukan protokol TCP/IP dan karena telah 

memiliki alamat IP, klien pun dapat memulai komunikasi jaringan. 

Empat tahap di atas hanya berlaku bagi klien yang belum memiliki alamat. Untuk klien yang 

sebelumnya pernah meminta alamat kepada DHCP server yang sama, hanya tahap 3 dan tahap 4 yang 

dilakukan, yakni tahap pembaruan alamat (address renewal), yang jelas lebih cepat prosesnya. 

 
4. Langkah praktikum 

Debian-DHCP 

a. Instalasi 

 Login sebagai root 

 Setting IP Addres Untuk Debian-DHCP sesuai dengan Prosedur Percobaan 

 Masukkan kembali file ISO ke perangkat/devise virtual 

 apt-get install dhcp3-server 

b. Konfigurasi 

 vim /etc/dhcp3/dhcpd.conf 

 Konfigurasi  : 

Beri tanda “#” pada semua baris. Kecuali baris script di bawah ini. Sesuaikan alokasi ip 
dengan topologi jaringan. 
#. . . 
# A slightly different configuration for an internal subnet. 
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { 
range 192.168.1.100 192.168.10.110; 
option domain-name-servers debian.edu; 
option domain-name "debian.edu"; 
option routers 192.168.1.254; 
option broadcast-address 192.168.1.255; 
default-lease-time 600; 
max-lease-time 7200; 
} 
#. . .   

 vim /etc/default/dhcp3-server 
#. . . 
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests? 
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1". 
INTERFACES="eth0" #sesuaikan dan ganti “eth0” 
#. . . 

 Restart Service : /etc/init.d/dhcp3-server restart 

 
 



Debian-Client 

a. Instalasi 

Pada Debian-Client  tidak ada aplikasi yang diinstall    

b. Konfigurasi    vim /etc/network/interfaces 

Konfigurasi sesuai dengan script dibawah ini: 
 # The loopback network interface 
auto lo 
iface lo inet loopback 
# The local network interface 
allow-hotplug eth0 
iface eth0 inet dhcp 

c. Restart Service  /etc/init.d/networking restart 

 

 

 

  



c. Ujicoba 

Debian-Client 

Jalankan perintah Ifconfig 

Debian-DHCP 

Jalankan perintah Ping sesuai dengan ip yang tampil di Debian-Client 

 
 

   



5. Tugas 

1. Kirim foto hasil pengujian dari perintah ping dan ifconfig via WA ke no 085658025423 
dengan isi pesan Nama1(Absen)-NamaSiswa2(absen). 

 
2. Tiliskan jawaban dari  pertanyaan dibawah ini di buku tulis masing-masing!  

a. Kelebihan dan kekurangan IP Address statis? 

b. Kelebihan dan kekurangan IP Address dinamis? 

 

6. Sumber Rujukan  

 https://izulmen.wordpress.com/dhcp-dynamic-host-configuration-protocol/ 

 Debian server final.pdf 

 

 

https://izulmen.wordpress.com/dhcp-dynamic-host-configuration-protocol/

