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Banyak yang bertanya, bagaimana mempersiapkan komputer yang akan digunakan untuk 

pemrograman web. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 

memulai pemrograman web. Saya hanya akan membahas Bahasa pemrograman berbasis 

OpenSource HTML, PHP, dan MySQL. Untuk bisa menjalankan program tersebut diperlukan 

web server. Web server ini nantinya yang akan mengeksekusi program PHP dan MySQL agar 

bisa ditampilkan dalam bentuk HTML pada browser pengguna. Baiklah, kita mulai saja secara 

Teknis bagaimana melakukannya. Web server yang dimaksud adalah apache dan basis data yang 

akan digunakan adalah MySQL. Apa itu web server dan basis data (database) silahkan anda cari 

sendiri, gunakan google untuk menggali informasi lebih jauh.  

1. Mempersiapkan komputer dan Instalasi  

Komputer atau laptop dipersiapkan denga melakukan instalasi Operating System (OS). Kalau 

komputer anda sudah dipasang OS maka tahapan ini tidak perlu dilakukan. XAMPP sendiri 

berjalan di perangkat lunak LINUX, Windows dan Mac. Saya hanya akan fokus pada instalasi 

berbasis windows. Mari kita ikuti langkah berikut:  

a. Donwload XAMPP pada website  

Siapkan perangkat lunak XAMPP dengan cara mendownload dari laman resminya 

https://www.apachefriends.org/download.html.  

 
b. Pilih versi yang akan anda gunakan. Versi ini akan menentukan versi PHP yang akan dipasang. 

Versi PHP ini akan berpengaruh pada kode program yang akan anda gunakan.  
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c. Jalankan XAMPP yang sudah anda download tadi sehingga muncul tampilan berikut:  

 

 
 

d. Setelah anda klik Next, maka aka nada pilihan folder tempat menyimpan file anda nantinya.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

e. Ikuti saja langkah-langkahnya sehingga nanti anda akan sampai pada tahapan akhir seperti 

Gambar berikut: 

 
 

2. Menjalankan Server XAMPP 

Berikut langkah-langkah untuk menjalankan XAMPP pada system operasi windows:  

a. Menjalankan XAMPP bisa dari shortcut yang ada di desktop anda atau melalui windows 

taskbar seperti Gambar berikut:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

b. Selanjutnya akan tampil seperti gambar berikut: 

 
c. Klik tombol start pada action, sehingga akan muncul tanda biru toska pada Apache dan 

MySQL. Untuk filezilla, mercury dan tomcat tidak perlu di jalankan. Kita akan fokus di 

penggunaan Apache sebagai web server dan MySQL sebagai basis data (database). 

d. Kemudian buka browser untuk mencoba apakah server anda berjalan dengan baik. Kali ini 

saya menggunakan google chrome, anda boleh memakai yang lain. Ketikkan http://localhost 

maka akan tampil tampilan berikut.  

 
 

  

http://localhost/


3. Menjalankan Server XAMPP 

Jika tahahapan instalasi sudah anda selesaikan, maka anda bisa memulai pemrograman. Saya 

akan jelaskan langkah-langkah awal untuk memulai pemrograman. Kali ini akan saya coba 

mendemokan program sederhana. Berikut langkahnya: 

a. Struktur file XAMPP  

Kalau kita buka folder xampp maka akan anda temui sub folder seperti gambar berikut  

 
b. Pada folder itu yang penting adalah htdocs, pada folder ini anda akan menempatkan file anda. 

Mari kita coba dengan menambahkan sub folder pada folder htdocs. Kita buat saja folder 

latihan1.  

 



c. Setelah itu gunakan notepad++ untuk melakukan editing terhadap Bahasa pemrograman yang 

anda buat. Berikut adalah contoh tampilan dari notepad++ dan program sederhana.  

 
d. Kita akan menggunakan kode program yang ada di halaman 

https://www.w3schools.com/html/default.asp mengenai tutorial dasar html. Simpan file 

tersebut pada folder latihan1 dengan nama file lat1.php.  

e. Jalankan dengan menggunakan browser dengan alamat http://localhost/latihan1/lat1.php, 

sehingga akan muncul tampilan berikut: 

 
f. Jika sudah tampil seperti gambar diatas, maka anda siap mengembangkan kode program yang 

anda gunakan.  
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