
PANDUAN INSTALASI XAMPP

XAMPP merupakan paket web server lengkap yang terdiri dari PHP, APACHE, dan MYSQL, yang mana ketiga hal 
diatas merupakan komponen dasar untuk pembuatan website yang paling banyak digunakan, PHP sebagai bahasa 
pemrograman populer yang biasa digunakan dalam pembauatan sebuah web, kemudian APACHE sebagai web server, 
dan MYSQL sebagai basis data untuk menangani transaksi website.
Baiklah kita langsung saja sebelum memulai siapkan terlebih dahulu file instalasi XAMPP, jika belum memiliki file setup 
silahkan diunduh melalui halaman download di blog Saya.

1. Double click file setup XAMPP
2. Setelah itu akan muncul tampilan kotak dialog pilihan bahasa, XAMPP sudah menyediakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa standar selama proses instalasi.

3. Setelah selesai memilih bahasa akan muncul koa dialog “SELAMAT DATANG DI XAMPP 1.5.3 SETUP WIZARD” klik 
saja tombol next/maju

4. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan lokasi tempat folder hasil instalasi berada, secara default setup akan 
mengarahkan ke folder PROGRAM FILES pada drive dimana windows berada, kita dapat merubah lokasi install 
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dengan  mengklik  tombol  browse  pada  kolom FOLDER  TUJUAN.  Pada  contoh  ini  lokasi  install  berada  pada 
C:\XAMPP\

5. Setelah itu klik tombol install, setup akan memulai proses ekstraksi file ke folder yang telah ditentukan tunggu 
hingga muncul konfirmasi bahwa proses pemasangan/setup telah selesai kemudian klik tombol selesai.

6. Setelah itu akan muncul pesan konfirmasi pengaktifan service yang terdiri dari APACHE, MYSQL, dan FILE ZILLA 
FTP SERVER, klik saja tombol YES supaya setup dapat langsung melakukan konfigurasi terhadap APACHE WEB 
SERVER, MYSQL, dan FILE ZILLA FTP SERVER.

7. Setelah  memilih  YES akan muncul  kembali  pesan konfirmasi  instalasi  APACHE klik  saja  kembali  tombol  YES 
setelah itu akan dilakukan proses konfigurasi APACHE, tunggu hingga selesai dan muncul konfirmasi “APACHE 
SERVICE WAS SUCCESFULLY”, klik saja tombol OK untuk melanjutkan ke proses berikutnya

8. Setelah  sukses  melakukan  konfigurasi  APACHE,  akan  muncul  kembali  kotak  konfirmasi  instalasi  MYSQL  klik 
kembali tombol YES, setelah itu akan dilakukan konfigurasi MYSQL, tunggu hingga selesai dan muncul pesan 
konfirmasi “MYSQL WAS SUCCESFUL INSTALLED”, klik saja tombol OK untuk melanjutkan ke proses berikutnya.

9. Setelah selesai melakukan instalasi MYSQL akan muncul kembali pesan konfirmasi untuk melakukan instalasi FILE 
ZILLA FTP SERVER jika ingin langsung dilakukan konfirmasi maka pilih tombol YES jika tidak maka pilih NO, 
setelah itu akan muncul pesan “CONGRATULATION! THE INSTALATION WAS SUCCESFUL! START THE XAMPP 
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CONTROL PANEL NOW?” yang menandakan proses instalasi XAMPP telah selesai dan setup menawarkan untuk 
masuk ke dalam control panel XAMPP, pilih YES jika ingin masuk atau pilih NO jika tidak ingin masuk ke dalam 
control panel XAMPP. Setelah itu pada desktop akan muncul shortcut batu dengan “XAMPP CONTROL PANEL” 
double click saja untuk masuk dalam control panel XAMPP. jika suatu saat ingin melakukan konfigurasi manual 
XAMPP anda 

10. Untuk melakukan uji coba terhadap terhadap web server (APACHE) yang telah diinstall, silahkan buka Internet 
Explorer kemudian pada Addres Bar ketikkan  localhost  kemudian enter. Jika pada tampilan IE muncul tulisan 
“WELCOME TO XAMPP FOR WINDOWS VERSION 1.5.3”, maka selamat APACHE telah berhasil di install dengan 
sukses. Untuk masuk kedalam MYSQL, interface yang digunakan disini berupa PHP MY ADMIN yang terdapat 
pada bagian TOOLS di layar sebelah kiri.

Sampai disini dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi para pembaca sekalian.
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