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Latar Belakang dan Tujuan 
 

Ketika seseorang benar-benar tertarik dalam mempelajari jaringan, dimana dalam jaringan 
tersebut membutuhkan suatu perangkat yang mahal seperti halnya Router dan Switch. 

Maka disitulah sebuah virtualiasi perangkat sangat dibutuhkan untuk membangun dan 
mempraktikan sebuah jaringan antar host. Dalam artikel ini akan memberikan gambaran dan 
langkah-langkah dalam penggunakan GNS3 dan VirtualBox, dikarenakan didalam GNS3 
tidak bisa import image Cisco IOS XR secara langsung, maka dari itu dibutuhkahlah 
VirtualBox untuk menjembatani Cisco IOS XR masuk kedalam virtualisasi GNS3, untuk 
diketahui bahwa betapa powerfull GNS3 bagi yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh 

konfigurasi jaringan. 
 
Perangkat lunak ini (GNS3), bersama dengan software virtualisasi (VirtualBox), dapat 
digunakan untuk mengatur jaringan yang sangat kompleks, dan dapat digunakan untuk 
mensimulasikan berbagai skenario jaringan umum. Tutorial ini bertujuan untuk membantu 
seseorang mendapatkan ide dari cara mengatur jaringan tersebut. 
 

 
Kebutuhan  
 

Dalam membangun virtual lab pada artikel ini dibutuhkan beberapa perangkat Lunak yaitu : 
1. Software GNS3 versi 0.8.6 
2. VirtualBox versi 4.3.10-93012 
3. Image Cisco IOS XRv 
4. OS : Other Linux (64-bit) 
5. Minimal Komputer atau Laptop dengan RAM : 2560 - 4096 MB 
6. Hard Disk minimal 8GB 

 
 

Membuat IOS Cisco XR pada VirtualBox  

 
Pertama yang harus dilakukan pada langkah ini adalah melakukan unduh file image IOS XR 

pada alamat :  

https://upload.cisco.com/cgi-bin/swc/fileexg/main.cgi?CONTYPES=Cisco-IOS-XRv 
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atau bisa diunduh pada file share dengan alamat : 

http://www.4shared.com/file/KTCHWNh0ba/iosxrv-demo-511.htm 

 
maka akan didapatkan file sebagai berikut : 
 

 
 

1. Membuka virtualbox, kemudian klik new virutal machine, pada kolom name diisi 
nama virtual cisco XR yang akan di integrasikan dengan GNS3, dalam hal ini diberi 
nama “XR1”. Pada kolom type diisi dengan “other” dan pada kolom version diisi 
dengan “Other/Unknown”. Kemudian next 

 
 

2. Langkah berikutnya menentukan memory yang akan di alokasikan pada perangkat 
virtual IOS XRv, dalam hal ini alokasikan 3071MB. 

 
 

3. Selanjutnya menentukan lokasi image yang telah disediakan. 
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4. File yang telah disediakan adalah iosxrv-k9-demo-5.1.1.vmdk 

  
 

5. Kemudian langkah berikutnya melakukan create image yang telah disediakan. 

Dengan langkah terakhir ini, maka proses pembuatan virtual IOS XRv pada 
virtualbox telah siap di integrasikan dengan GNS3. 

 
 

6. Kemudian dilakukan konfigurasi pada virtual XRv pada beberapa utilitas yang tidak 
terpakai dan mengahapusnya, diantaranya adalah : floppy, CD/DVD 

 
 

7. Melakukan konfigurasi perangkat jaringan (network) dengan centang enable adapter 
1 hingga adapter 4. Jika sudah maka klik OK 
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8. Untuk mereplikasi virtual XRv yang telah kita buat adalah dengan menggunakan fitur 

clone pada virtualbox. Karena untuk membuat virtual lab cisco XRv dibutuhkan 
minimal 2 perangkat virtual cisco XRv. 

 
 

9. Jika berhasil maka akan ada 2 virtual cisco XRv pada virtualbox. 

 
 

 
Konfigurasi IOS XRv pada GNS3 

 
Pada langkah ini akan mengintegrasikan IOS XRv yang telah dibuat pada virtualbox ke 
dalam GNS3, sehingga bisa terkoneksi antar perangkat IOS XRv dan perangkat IOS. 
 

1. Sebelum integrasi IOS XRv terlebih dahulu memasukkan perangkat IOS ke dalam 
GNS3, dalam hal ini yang digunakan adalah IOS C2691  
(c2691-advipservicesk9-mz.124-15.T6.bin) 

GNS3 -> Edit -> IOS Images and hypervisors.  Kemudian masukan image filenya. 
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2. Setelah konfigurasi IOS selesai, kemudian melakukan konfigurasi pada IOS XRv. 
Yaitu dengan -> Edit -> Preferences -> Virtual-Box 

 
 

3. Pada tab virtualbox guest merupakan langkah untuk memasukkan kedua buah IOS 
XRv yang telah dibuat pada virtualbox. Jika pada waktu tertentu daftar VM list tidak 
muncul daftar VM XRv, maka lakukan refresh dengan klik tombol “Refresh VM list” 

4. Pada langkah ini masukkan kedua buah virtual machine XRv yaitu XR1 dan XR2, 
sehingga tertera dalam daftar virtual machine, jika sudah berhasil klik OK untuk 

menyimpan. 
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5. Untuk memasukkan perangkat, klik pada all devices dan drag perangkat yang akan 

dibuat virtual Lab, dalam artikel ini akan dimasukkan 2 buah perangkat Cisco XRv 
dan 2 buah perangkat Cisco IOS. 

 
 

6. Untuk merubah simbol XRv, dengan klik kanan Change Symbol 

 
 

7. Kemudian mengkoneksikan antar interface pada antar Cisco XRv dan juga Cisco 
XRv dengan Cisco IOS. Sebagaimana contoh topology sebagai berikut : 

 
 

8. Langkah selanjutnya adalah interkoneksi interface g0/2 pada PE1 menuju interface 
f0/0 pada CE1. Jika sudah terkoneksi kemudian lakukan start pada perangkat PE1 
dan CE1 dan menambahkan konfigurasi ip address untuk uji koneksi point to point 
perangkat PE1 dan CE1. 
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9. Mengecek interface pada perangkat PE1 dengan perintah “show interface brief” 

 
 

10. Begitu juga dilakukan untuk interkoneksi antar perangkat seperti pada gambar 
topology diatas.  
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11. Melakukan tes ping (tes koneksi) semua point to point perangkat. Jika semua sudah 
berhasil maka virtual siap digunakan untuk melakukan ujicoba – ujicoba lebih lanjut. 

 
 
 
 

 
Penutup 

Dengan adanya artikel langkah-langkah Virtual Lab Cisco IOS XR dengan GNS3 dan 

VirtualBox ini diharapkan dapat membantu dalam mendalami konfigurasi-konfigurasi Cisco 

XR (CCNA SP). Fungsi ini sangat penting jika seseorang ingin melakukan ujicoba dan 

simulasi jaringan terutama berhubungan konfigurasi pada Service Provider. 
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