
Konfigurasi DHCP Server di Ubuntu (Seri Uji Kompetensi)

Kalo disuruh memilih, milih mana dikasih settingan IP address secara otomatis atau setting secara 
manual. Kalo berdasarkan sifat manusia :D ,  pasti akan memilih opsi yang pertama yaitu setting IP 
yang tersedia secara otomatis, Namun, untuk bisa menggunakan layanan tersebut, diperlukan sebuah 
PC server yang sudah terinstall service DHCP (Dynamic Host Control Protocol). Dengan adanya 
DHCP ini, maka akan mempermudah tugas  administraror jaringan dalam mengatur dan 
mengalokasikan IP address dalam suatu jaringan. Proses instalasi dan konfigurasinya sebagai berikut :

1. Siapkan 1 buah komputer klien (Windows / Linux ) dan 1 buah komputer server (Ubuntu) yang 
sudah terhubung dalam jaringan lokal.

2. Install DHCP server di PC Server dengan mengetikkan perintah  sudo apt-get install dhcp3-
server lewat terminal. 

3. Setting IP secara manual di PC Server dengan perintah sudo ifconfig eth0 192.168.10.1/24 up.  
Eth dalam perintah diatas adalah Ethernet Card yang dikenali oleh sistem operasi Ubuntu. 
Apabila terdapat 2 buah Ethernet dalam PC server, maka ada dua buah device yang dikenali, 
yaitu eth0 dan eth1(pilih salah satu). Untuk PC klien tidak perlu disetting secara manual, karena 
nantinya klien akan menerima setting IP secara otomatis.



4. Setelah itu, edit file dhcpd.conf yang terdapat dalam direktori /etc/ dengan perintah sudo 
gedit /etc/dhcpd.conf  lewat terminal. Lalu tambahkan skrip konfigurasi ini dan letakkan pada 
baris terakhir.

5. Restart service DHCP dengan mengetikkan perintah sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart.  
Apabila semua setting telah berjalan dengan lancar,  maka akan menghasilkan output seperti 
gambar dibawah ini.



6. Jika saat merestart service DHCP terjadi kegagalan (mengeluarkan output fail), maka anda bisa 
melihat log file yang terdapat dalam direktori /var/log dengan perintah tail /var/log/syslog. 
Setelah itu anda bisa menganalisa kesalahan-kesalahan lewat logfile tersebut. 

7. Jika saat melakukan restart service DHCP tidak terjadi kegagalan, maka sekarang saatnya PC 
klien untuk melakukan setting IP secara otomatis. Jika semua langkah sudah dilakukan tanpa 
terjadi kesalahan, maka PC klien akan menerima alamat IP 192.168.10.2


