MEMBUAT KOMPUTER GUEST HOST PADA VIRTUALBOX
Pada pelajaran ini akan dijelaskan langkah-langkah cara membuat komputer virtual
(Guest Host) pada software VirtualBox.
1.
2.
3.

Pastikan software VirtualBox sudah diinstal pada komputer Anda.
Buka VirtualBox
Pada bagian kiri atas klik [New].

4.

Pada [Name] masukkan nama guest host yang akan kita buat, misalnya [Debian], pada
bagian [Type] pilih [Linux], dan pada bagian [Version] pilih [Debian 64-bit]. Jika sudah
klik [Next]

5.

Pada jendela selanjutnya kita harus memasukkan ukuran RAM yang diinginkan,
misalnya pada pelajaran ini kita ikuti saran dari software VirtualBox yaitu [512 MB], jika
sudah klik [Next]

6.

Pada jendela berikutnya kita harus membuat hard disk untuk guest host kita. Pilih
[Create a virtual hard disk now], lalu klik [Create]

7.

Pada jendela selanjutnya kita harus memilih tipe hard disk yang baru saja kita buat, pilih
[VDI (Virtual Disk Image)] lalu klik [Next].

8.

Jendela selanjutnya adalah [Storage on physical hard disk]. Pada jendela ini kita
tentukan cara guest host yang akan dibuat dalam menggunakan hard disk fisik yang ada
di komputer host. Pilih [Dynamically allocated], artinya guest host akan menggunakan
ukuran dari hard disk fisik sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja, tidak lebih.
Sehingga, hal ini akan menghemat penggunaan hard disk fisik. Jika sudah dilakukan klik
[Next].

9.

Pada jendela selanjutnya yaitu jendela [File location and size]. Pilihlah lokasi
penyimpanan file guest host pada lokasi yang diinginkan. Pada pelajaran awal ini kita
biarkan saja.
Selanjutnya, untuk ukuran dari hard disk guest host kita kita masukkan 30 GB, dengan
maksud nantinya untuk partisi sistem 10 GB, Swap 1 GB dan data 21 GB. Jika sudah
langsung klik [Create].

10.

11.

Sekarang, komputer guest host sudah berhasil dibuat.

12.

Untuk menghapus, kita tinggal klik kanan pada nama komputer guest host yang ingin
dihapus, lalu klik [Remove]

13.

Kemudian pilih [Delete all files]

14.

Maka komputer guest host sudah terhapus.

