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DHCP 

 

Kisi-kisi :  

 Siswa mampu menjelaskan perbedaan DHCP client dan DHCP server 

 Siswa mampu mendeteksi kesalahan pada konfigurasi DHCP server 

 Siswa mampu mengode syntax untuk membuka file konfigurasi pada DHCP server 

 

Pengertian DHCP 

DHCP (Dynamic Host Configuraion Protocol) adalah protokol berbasis client atau server yang 

dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Sebuah jaringan 

lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada komputer secara 

manual. Jika DHCP dipasang di jaringan lokal komputer yang tersambung di jaringan akan 

mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server. 

 

Cara Kerja DHCP 

 DHCP server merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat 

menyewakan alamat IP dan informasi TCP/IP lainnya kepada semua klien yang 

memintanya. 

 DHCP client merupakan mesin klien yang menjalankan perangkat lunak klien DHCP 

yang memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP server. 

 

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. 

 

Pengaturan protocol (ip address) dilakukan di client, apakah mode static atau dynamic, dhcp 

client meminta server untuk memberikan ip, sebelum client mendapatkan ip dynamic, client 

terlebih dahulu merequest ke server yang ada pada jaringan tersebut, dan server melakukan 

pemeriksaan terhadap client yang meminta ip dynamic, jika sesuai dan diperbolehkan maka 

server baru mengirimkan ip ke client. 

 

 

Prosedur pemecahan masalah DHCP server 

 

1. Kesalahan dalam Memasukkan IP server DHCP server 

 

Kasus ini cukup sering ditemui dalam jaringan dengan server DHCP. Misalnya, apabila 

rentang alamat IP yang ditentukan dalam konfigurasi server DHCP adalah dari 192.168.1.1 

hingga 192.168.1.100, maka setiap komputer klien yang terhubung ke jaringan ini akan 

mendapatkan IP secara otomatis dalam rentang tersebut. Namun, ada suatu saat satu atau 

dua komputer yang mendapati IP yang berbeda seperti 169.254.X.X setelah melihat 

konfigurasi IP nya melalui ipconfig, untuk windows, atau ifconfig, untuk klien Linux. 

 

Cara Mengatasinya : 

Apabila dalam satu jaringan jika ada komputer klien yang mendapati IP berbeda dari rentang 

alamat DHCP, maka dapat dipastikan bahwa pemberian alamat tersebut bukan berasal dari 

server DHCP. Alamat tersebut diberikan oleh layanan APIPA (Automatic Private IP 

Addressing) di komputer klien. Ada dua kemungkinan permasalahan yakni pada komputer 

client dan pada server DHCP itu sendiri. Bisa juga permasalahan dalam kabel yang digunakan 

untuk terhubung ke jaringan. 

  

2. Permasalahan Umum DHCP-Server 

 

Apabila hampir semua komputer klien kesulitan untuk mendapat alamat IP, boleh jadi 

permasalahan ada pada server DHCP. Apabila demikian perbaikannya dapat dimulai dengan 

melakukan tes status koneksi server DHCP ke jaringan menggunakan ping. Pastikan terlebih 

dahulu kalau alamat IP server DHCP sesuai dengan subnet yang digunakan saat ini, misalnya 
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jika subnet yang digunakan saat ini adalah 192.168.1.1/24 maka alamat IP server seharusnya 

berada pada rentang IP dari 192.168.1.100 hingga 192.168.0.254. Selain itu pastikan 

konfigurasi server DHCP telah sesuai terutama pada rentang alamat IP yang disewakan ke 

klien. Rentangnya juga harus berada pada subnet yang sama di jaringan tersebut. 

  

3. Duplikasi (Konflik) Alamat IP Client 

 

Walaupun langka namun kejadian juga dapat terjadi, dimana ada lebih dari satu komputer 

memiliki alamat IP yang sama dalam satu jaringan. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya 

klien yang menggunakan alamat statis dan dapat juga karena keberadaan server DHCP lain 

yang memiliki rentang alamat IP saling beririsan. 

 

 

Konfigurasi DHCP Server pada OS Debian 9 

 

Pastikan anda telah menkonfigurasi Static IP Address  di Interfaces yang akan menjadi 

DHCP Server, dan gunakan akun SuperUser ( user yang memilkik akses penuh, Sudo  / 

Root User ) 

 

Lakukan instalasi paket software DHCP server dengan mengetikkan perintah :  

apt install isc-dhcp-server -y 

 

File konfigurasi DHCP terletak di /etc/dhcp/dhcpd.conf 

Sebelum benar-benar mulai mengedit file konfigurasi  pertama-tama buat cadangan file asli 

dengan mengeluarkan perintah di bawah ini. 

cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcpd.conf-backup 

 

Selanjutnya, anda akan mengedit file dhcp, ikuti peritah di bawah dan rubah konfigurasi nya 

seperti di bawah. 

nano /etc/dhcp/dhcpd.conf 

 

Cari text  # specify network address and subnet-mask  lalu edit konfigurasi seperti di bawah 

# add to the end 

# specify network address and subnet-mask  

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { 

 range 192.168.1.50 192.168.1.115; 

 option subnet-mask 255.255.255.0; 

 option domain-name-servers 192.168.1.254, 10.128.254.254; 

 option domain-name “example.com”; 

 option routers 192.168.1.1; 

 default-lease-time 600; 

 max-lease-time 7200; 

} 

 

Penjelasan Options : 

 default-lease-time = angka yang menetapkan waktu sewa default dalam hitungan detik. 

 max-lease-time = angka yang menentukan waktu sewa maksimum, dalam hitungan 

detik 

 option domain-name-servers = Alamat IP atau alamat server DNS yang mungkin 

digunakan klien. 

 option domain-name = Nama domain yang akan diberikan kepada klien untuk 

digunakan. 

 range 192.168.1.50 192.168.1.115 = menentukan rentang alamat IP yang akan 

digunakan server untuk menyewa IP. 

 option routers = mendefinisikan alamat IP dari gateway Anda atau titik keluar jaringan. 
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Tentukan interfaces yang keluar ke arah client  di /etc/default/isc-dhcp-server  

Ganti baris berikut : 

INTERFACESv4="" 

 

Menjadi : 

INTERFACESv4="eth0" # eth0 adalah nama interface 

 

Setelah selesai semua Restart Service dengan printah : 

service isc-dhcp-server restart 

 

Lanjutkan dengan pengujian dari sisi client. 


