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Berikut ini penulis akan membahas tentang cara mengkoneksikan OS Guest pada
yang telah terinstal di VM VirtualBox yaitu Mikrotik dengan OS Host yaitu Windows 7
sehingga dapat saling berhubungan atau membentuk sebuah jaringan peer to peer sederhana.

Koneksi Mikrotik OS dan windows 7 dengan VM VirtualBox
Langkah – langkahnya :
1. Langkah pertama dimulai dari tampilan awal VirtuaBox seperti dibawah ini, lalu pilih
Start.

1

2. Login ke Mikrotik.

3. Setelah login, silakan cek interface yang tersedia dengan cara ketik interface print

dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa sudah tersedia dua ethernet.
4. Selanjutnya set IP Address. Kali ini penulis memberi IP Address 192.168.10.5 pada
ether0.
Terlihat pada gambar dibawah ini :
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5. Lalu pada PC Host, masuk ke Control Panel >> Network and Internet >> Network
and Sharing Center >> pada Virtual Host Only tambahkan IP Address yang sekelas
dengan IP Public tadi. Penulis memberi IP : 192.168.10.1 dengan Subnetmask
255.255.255.0

6. Untuk mengecek koneksi lakukan ping dari OS Host ke OS Guest melalui Command
Line.

Jika tampilan sudah seperti gambar di atas, berarti konfigurasi yang dilakukan berhasil.
7.

Lakukan juga ping dari OS Guest ke OS Host.
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Nah, sekarang mikrotik anda sudah dapat terkoneksi dengan OS Host. Untuk melakukan
konfigurasi mikrotik lainnya dapat juga dilakukan melalui Web Browser atau Winbox,
dengan cara ketikan IP Address Mikrotik pada address bar seperti di bawah ini :
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