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JARINGAN KOMPUTER 

1. Jelaskan virtual network di virtual machine player? 

VM VirtualBox menyediakan kemampuan antara mesin virtual untuk bertukar data 

melalui jaringan virtual yang kita sebut sebagai virtual networking. Dengan kemampuan 

tersebut, maka kita dapat menghubungkan beberapa sistem operasi virtual dengan jaringan 

fisik (bridged connection), antara beberapa mesin virtual dan mesin host (host network), dan 

NAT (Network Address Translation). Virtual switch adalah yang menyediakan kemampuan ini, 

dapat membuat beberapa mesin virtual dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan 

protokol yang sama, tanpa melalui tambahan perangkat keras. Beberapa mesin virtual dapat 

dikonfigurasi dengan satu atau lebih virtual ethernet adapter yang masing-masing memiliki 

alamat IP dan MAC yang berbeda, namun masih menggunakan properti masih sama layaknya 

yang dimiliki mesin nyata. 

Pada virtual machine terdapat 4 macam konfigurasi virtual adapter yang akan dijelaskan 

di bawah ini :  

 Bridge Networking bertujuan mengubah virtual machine pada jaringan lokal menjadi 

komputer host bayangan. Pada tipe ini guest/komputer virtual seakan-akan menjadi 

komputer yang nyata dalam jaringan yang nyata. Dengan menggunakan jaringan Bridge 

menjadikan virtual mesin tersebut sebagai komputer yang berdiri sendiri atau dengan 

pengertian mudahnya, bila kita menyeting PC pada swich atau hub maka virtual machine 

akan memiliki IP address sendiri tidak tergantung pada IP address hoss asli pada PC. 

 Network Address Translation atau sering disebut NAT adalah jaringan yang  dapat 

menghubungkan virtual machine ke jaringan luar namun berbeda dengan jaringan bridge 

dimana anda hanya memiliki satu buah alamat IP saja yaitu alamat IP pada host asli saja. 

Sebagai contoh, saat kita ingin menggunakan Virtual Machine untuk terhubung ke dunia 

luar/ internet, kita gunakan jaringan NAT melalui koneksi secara dial-up pada komputer 

host. 

 Host-Only berbeda dengan jaringan sebelumnya, jaringan Host-Only memberikan koneksi 

antara jaringan virtual machine dengan komputer host saja. Untuk koneksinya, jaringan 

ini seperti bridge yaitu menggunakan IP address untuk identifikasi device namun bedanya 

dengan menggunakan host-only kita namun terbatas pada kelas yang sama. Jika berbeda 

kelas maka jaringan host only tidak terbentuk. Selain itu untuk alamat-alamat pada 

jaringan ini telah disediakan oleh VMware DHCP server.  
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 Do not-only networking yang terakhir yaitu pilihan jaringan do not-only. dengan memilih 

jaringan ini berarti virtual mesin tidak menggunakan tipe network. atau tidak terhubung 

pada network manapun. 

2. Setting configurasi interfacenya ! 

Ubah network pada virtualbox menjadi Host-only seperti gambar dibawah ini.  
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Untuk setting configurasi pada interface virtual machine menggunakan perintah nano 

/etc/network/interfaces. Pada interface kita mensetting ip address, gateway, netmask, dan ip 

broadcast pada masing – masing virtual machine. 

Konfigurasi pada VM 1 :  

 

Ketika dilakukan perintah ifconfig 
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Konfigurasi pada VM 2 :  

 

  

Ketika dilakukan perintah ifconfig 
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Konfigurasi IP pada Host Computer 

 

 

3. Hubungkan kedua jaringan antar virtual machine dan kedua virtual machine dengan host ! 

Untuk membuktikan apakah jaringan antar virtual machine dan virtual machine dengan host 

computer sudah terhubung dilakukan percobaan ping dari VM1 ke VM2, dari VM1 ke Host 

dan dari VM2 ke Host. 

 Ping dari VM1 (192.168.25.101) ke VM2 (192.168.25.102) 
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 Ping dari VM1 (192.168.25.101) ke Host (192.168.25.100) 

 

 Ping dari VM2 (192.168.25.102) ke Host (192.168.25.100) 

 

 

Pengecekan ARP pada masing – masing virtual machine 

 ARP table pada VM1 

 

 ARP table pada VM2 

 

 

ARP table diatas VM1 telah melakukan Ping terhadap alamat IP 192.168.25.100 dan hasilnya 

adalah “reachable” maka informasi alamat IP dan alamat MAC disimpan pada ARP table VM2. 
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Namun pada baris ketiga kolom HWaddress VM1 berisi (incomplete) karena hasil 

broadcasting alamat IP tersebut (192.168.25.1) memang tidak tersedia pada jaringan VM1. 

Sedangkan pada VM2 hanya terdapat 2 baris. Baris pertama HWaddress berisi (incomplete) 

karena hasil broadcasting alamat IP tersebut (192.168.25.1) memang tidak tersedia pada 

jaringan VM2 dan baris kedua berisi ip dari VM1 yang telah melakukan ping ke VM2. 


