
A I S Y A T U L K A R I M A



STANDAR KOMPETENSI
 Pada akhir semester, mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan dan

menganalisa sistem jaringan komputer

 Menguasai prinsip kerja DHCP Server
 Menguasai prinsip kerja DHCP Client
 Menguasai filter DHCP
 Menguasai relay DHCP

KOMPETENSI DASAR



CONTENT

 DHCP Server
 DHCP Client

 Filter DHCP
 Relay DHCP



PENDAHULUAN

 Alamat IP adalah angka 32-bit 
yang menunjukkan alamat dari
sebuah komputer pada jaringan
berbasis TCP/IP.

 Pengiriman data dalam jaringan
TCP/IP berdasarkan IP address 
komputer pengirim dan komputer
penerima. 



PENDAHULUAN (LANJ..)

 Pengalamatan IP address

 IP Statis
Konfigurasi IP secara Manual

 IP dinamis
Konfigurasi IP Oleh Computer Server secara otomatis



 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

 Merupakan protokol yang dipakai untuk pengalokasian
alamat IP (IP address) dalam satu jaringan.

 Jika Non DHCP, pemberian alamat IP manual satu persatu
ke seluruh komputer

 Jika menggunakan DHCP, seluruh 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



KELEBIHAN IP STATIC

 Tidak diperlukannya DHCP Server.
 Tidak memerlukan bandwith yang banyak.

 Mudah dalam perawatan dan pengembangannya.
 Mudah menganalisis/mengetahui terjadinya kecurangan dalam 

jaringan karena IP yang tetap dan relative sedikit.



KEKURANGAN IP STATIC

 IP addres masing-masing client harus diatur secara manual.
 Jangkauannya lebih sempit/kecil jika dibandingkan dengan IP 

dinamic.

 Harus memiliki IP cadangan sesuai jumlah host yang ada pada 
suatu jaringan.

 Sering terjadi Konflik IP.
 Tidak bisa dirubah IP addressnya jika terjadi masalah.



KELEBIHAN IP DINAMIS

 IP address masing-masing client tidak perlu diatur secara 
manual, tetapi akan teralokasi secara otomatis.

 Jangkauan lebih luas daripada IP static.

 Lebih mudah dalam management IP.
 Jarang Terjadinya Konflik IP.



KEKURANGAN IP DINAMIS

 Sulit dalam perawatan dan pengembangan.
 Jika DHCP server mati maka komputer client tidak mendapatkan IP.

 Sulit menganalisis jika terjadi kejahatan atau kecurangan dalam 
jaringan karena IP yang selalu berubah-ubah.

 Keamanan kurang terjamin.



CARA KERJA DHCP

 Karena DHCP merupakan sebuah protokol yang menggunakan
arsitektur client/server, maka dalam DHCP terdapat dua pihak
yang terlibat, yakni :

DHCP Server
DHCP Client.



CARA KERJA DHCP SERVER 

 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.



CARA KERJA 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, biasanya hingga 
beberapa hari.

 Jika waktu penyewaan alamat IP tersebut habis masa sewanya, 
klien akan meminta kepada server untuk memberikan alamat IP 
yang baru atau memperpanjangnya.



CARA KERJA DHCP SERVER 

 Selain dapat menyediakan alamat dinamis kepada klien, DHCP
Server juga dapat menetapkan sebuah alamat statik kepada
klien, sehingga alamat klien akan tetap dari waktu ke waktu.

 Catatan: DHCP server harus memiliki alamat IP yang statis.



CARA KERJA DHCP CLIENT

 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.



CARA KERJA DHCP CLIENT

 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.



CARA KERJA 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.



CARA KERJA DHCP CLIENT

 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.



SISTEM KERJA DHCP

MAC: x:x:x:x:x:x
IP: ?

DHCP Discover
UDP Broadcast

DHCP Offer
UDP Broadcast

DHCP server

IP1
IP2
IP3

DHCP Request

DHCP Ack

IP Address
Gateway
IP servers
Option lainnya…



FILTER DHCP

 fitur untuk alamat IPv4 yang memungkinkan dhcp server
melakukan pendaftaran mac address milik komputer klien,
sehingga komputer klien yang tidak terdaftar mac addressnya
dalam komputer server tidak dapat melakukan koneksi ke
jaringan.

 Hal ini memungkinkan server dhcp melakukan pembatasan dan
hanya jaringan yang telah disetujui yang dapat melakukan
koneksi



DHCP RELAY

 DHCP Relay adalah proxy yang mampu menerima dan mengirim ulang 
permintaan DHCP ke DHCP server yang sebenarnya.

 Cara kerja DHCP Relay secara sederhana adalah mengarahkan paket DHCP 
Discover ke DHCP server yang terletak pada segmen yang berbeda, 

 begitu DHCP server memberikan paket DHCP Offer, maka paket ini akan 
diteruskan oleh Switch ke PC yang bersangkutan dan PC akan membalas 
dengan paket DHCP request, dimana paket ini akan diteruskan oleh Switch 
ke DHCP Server, 

 kemudian DHCP Server akan memberikan persetujuan dengan 
mengirimkan paket DHCP Ack yang akan diteruskan juga oleh Switch ke 
segmen dimana PC itu berada.
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